
SKRIFTER UTGIVNA GENOM 

DIALEKT- OCH FOLKMINNESARKIVET I UPPSALA 

	  Ser. D: 1 	  

ORDBOK 
ÖVER 

FOLKMÅLEN I ÖVRE DALARNA 
AV 

LARS LEVANDERt OCH STIG BJÖRKLUND 

HÄFTE 15 

JAGA—KLABBKLUBBE 

AB Lundequistska Bokhandeln 

UPPSALA 



Utarbetad och utgiven med bidrag från 

STATENS HUMANISTISKA FORSKNINGSRÅD 

KOPPARBERGS LÄNS LANDSTING 

ERIK LINDS DONATIONSFOND 

MAGNUS BERGVALLS STIFTELSE 

och 
ANDERS DIÖS DONATIONSFOND 



jaga 	 1031 
	 jamlan  

jaga sv.v.l. j4"gå (bet. 2) jäga (bet. 1) Älvd. 
jäg- Våmh. (Bon.) jäga Mor. Soll. jäg(a) Ve. 
jå"gå (bet. 2)-jäga (bet. 1) Ors. jäga Rättv. 
jäg- Leks. jäga Bju. jäga Nås Äpp. Mal. jägå,,  
jä`go ÖVd. (om växling ä ,•-/i jfr j äga och se 
Bergfors, s. 201 f.). 1. `uppspåra, förfölja och 
döda villebråd, bedriva jakt / hunt' (SAOB 1) 
Älvd. Mor. Ve. Soll. Ors. Rättv. Bju. Nås Mal. 
ÖVd. Syn.: jäga, bet. 1; skjuta, bet. 4; 
skyttra; skögja, bet. 2; taga. 2. 'driva på / 
urge on' (t. ex. arbete; jfr SAOB 7) Älvd. Ors. 
Nås du sk4'-nt jå"gå mi så' öOrs. 'du får inte 
driva på mig så'. Syn.: j äga, bet. 2. 3. <röra 
sig ivrigt / move energetically' (jfr SAOB 9-10) 
Ors. an jä"gär gå'r öOrs. 'han går ivrigt'. — 
Särsk. förb. (ut:) du jäg-ft't ka'tta, alltvå'Ir Leks. 
<du driver katten fullständigt till utmattning'; 
(å:) u 	 jägär-4' Älvd. 'så du driver på (en)!'; 
jäg-4' Våmh. (Bon.) 'fösa på (korna)'. — Avi.: 
jägisk adj. svÄlvd. (om person:) 'jaktlysten, 
som är ivrig jägare / eager to hunt'. 

jagare m.IIIc jä gär Ve. j ä gur Äpp. 1. 'jägare / 
hunter' (SAOB 1) Ve. Äpp. Syn.: jägare; 
skytt'; skyttare. 
agla sv. v. 1., se j äglai. 

jagning f.Ib jägniv Äpp. <jakt / hunt'. Syn.: 
jakt; jäg. 

jaka sv.v.l. jälca Älvd. Mor. Soll. Ors. Leks. 
fälca Bju. 'säga ja, giva sitt bifall / say yes, 
agree' (SAOB 2 a); o jäkäd öMor. 'hon svarade 
ja'; i jälcad å,' de vOrs. 'jag sade ja därtill'. 
Jfr ja avl. — Särsk. förb. (med:) jälc-mä Leks. 
jä,k-må' Bju. 'hålla med, instämma' (jfr SAOB 
3). Jfr med-. — Ssg: jäkölr n. Mock. 'med-
givande, bifall (eg. jakord) / assent, approvar. 
Jfr ja interj., ssg. 

Jakob m. jä"kob jå"kåb jrkåp Älvd. fä` kobus 
Ve. jäkop Våmh. (Bon.) Leks. ja`kksp Nås 
jäkkup Mal. jet'kub-jältsp ,, jäkub ,,, jälckåp 
ÖVd. 1. (manligt personnamn / man's name; 
SAOB 1) allm. 2. `jakobsdagen / Jacob's Day' 
(25/7; SAOB 1 b /3) allra. /4m far sj4' a jä"kob 
Älvd. 'vi få väl se (hur det blir) till jakobsdagen'; 
jäköbus ka'sstär wa'rrmstön (källdstän) Ve. 
'Jakob kastar den varma (kalla) stenen' (om 
det är varmt el. kallt på jakobsdagen, blir det 
en varm el. kall eftersommar); an jäksb skättje 
på a'sa Li. <Jakob skakar på sleven' (om regn 
på jakobsdagen). 3. (senare ssgsled:) `slö och 
lat man / very lazy man' Våmh. (Bon.); se 
al a k-. 

jakobs-stege m. jäkopståga ,,, jäkopstäka Leks. 
<örten Polemonium coeruleum' (SAOB 2 b; 
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Almquist Dal. flor., s. 345; E. Modin, Växtn. i 
Härj., i Sv. Lm. 1911, s. 712). 

jakt f. I a jakkt Älvd. Ve. Nås Mal. ÖVd. 'jagande 
av villebråd / hunting' (SAOB jakt' 1); an 
ir a't 4 ja'kkt Älvd. 'han är ute på jakt'; däm 
va mi'nn upå dannda ja'kktrt, Ve. <de deltog() i 
(eg. voro med uppå) den där jakten'; bjännjakkt 
Tra. <björnjakt'. Jfr älg-. Syn: jagning; jäg. 

jakt-hund m. Ta ja`kkthunnd Mal. jaVekthonnd 
Li. 'till jakt inövad hund / hunting dog' (SAOB 
1). Jfr älghund. Syn: djurhund. 

jakt-skavran f.IVbest. ja`kktskavrg' (jfr skavra 
v.) Älvd. <den darrning av iver, som stundom 
överfaller jägare i det avgörande ögonblicket / 
tremor of eagerness striking a hunter at the 
critical moment'. Syn: j aktskälvan; skytte-
skavran, -skälvan. 

jakt-skälvan f. IV a ja`kktstjetIrva, Tra. =föreg. 
jalla sv.v.l. 	Li. 'gå vacklande och utan 
spänst, traska, larva / trudge'; dem fekk ja`11 
å gä"de fingo traska och gå'; (p. pres.:) o kamm 
jasllande sam äj ru'ppa da-i ri`sa 'hon kom 
traskande (med sina barn) som en ripa i riset'. 
Jfr javra, bet. 2; jäla. — Särsk. förb. (å:) 
ja`11-4 Li. 'larva och gå'. Syn.: j ä gl 

jalma sv.v.1., se j älma. 
jalu adj.I falft'r Leks. Dju. falu'll Mal. 'lömsk, 
elak, ond, ovänlig / evil, malicious' (jfr SAOB); 
an ä litä falfer på no Leks. 'han är litet lömsk 
på henne'. 

jama sv. v. 1. Kmma Älvd. Våmh. M'ma sÄlvd. 
jäsma Ve. järna Rättv. Bju. Nås Äpp. Mal. 1. 
`säga miau (om katt) / miaow (of cat)' (SAOB 1). 
Syn.: j amlai; jamsa; j äa; jälma. 2. 'gnälla, 
klaga (om person) / moan (about person)' (SAOB 
2 b) Ve. je mesnnistj så go å jämär 'en människa, 
som går och klagar'. Jfr j aml au, bet. 2; j anka, 
bet. 2; j olma, bet. 2. 

jamlai  sv.v.l. jasmmbla Ors. ja`mmira, Leks. 
ja`mmlra Jä. Äpp. Mal. 'jama (om katt) / miaow 
(of cat)'; SAOB j annlai; Torp j amla). Syn.: 
se jama, bet. 1, m. fl. — Pass.: ä ska ja`mm-
kas sö'n, nar o kryp ti sännja Leks. 'katten 
jamar alltid så där (eg. det skall jamas så), 
när hon kryper (ned) i sängen'. — Avla ja`mintra 
f. Leks. 'jamande katta / miaowing cat'; ja'm-
msk rn. Leks. `jamande katt'; ja'mmak n. Leks. 
1. 'jamande / miaowing'. 2. 'jamande katt'; 
var å' du, ja'mmkä 'var är du, kisse katt (eg. 
jamlet)?'; ja`mmlrug adj. Leks. 'jamande / 
miaowing'. 

jamlan  sv. v. 1. ja'mmbälr vMor. Ve. Soll. ja`mmbäl 
öMor. ja`mmbla Ors. ja'mmlraOre Leks. ja`m(m)b- 
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/ra Rättv. (Bo.) ja`m(m)ka Rättv. (Bi.) - Mal. 
1. <prata strunt, sladdra / talk nonsense, babbla' 
(SAOB j amid') OvSi. Rättv. Jfr gälm a, 
bet. 2; jabbla; javra, bet. 1. Syn.: jämla, 
bet. 1. 2. 'tala svagt och jämrande, klaga, 
mumla / speak softly, moan, mumble' NeSi. Vd. 
Jfr j ama, bet. 2; j anka, bet. 2; j ämla, bet. 3. — 
RO.: har o jammka-8ä-å' nu svLeks. 'har hon givit 
sig i väg nu med sin jämmer?'. -- Pass.: ska-nnt 
ä ja`mmiras jämnt äl Leks. 'alltid skall det då 
klagas'. — Ssgr: ja`mmskkäl m. Leks. 'man, 
som jämrar sig / moaning man'; ja`mmsirkftsa 
m. Leks. `man, som jämrar sig'; ja`mmsklåt 
m. Leks. <jämrande talton, jämmer / moaning'. 
— Av!.: ja'mmbäk vMor. Soll. ja'rnmsk Leks. 
ja'mmäk Dju. Nås Mal. m. 1. <person, som 
jämrar sig el. talar i ömklig ton / moaner' allm. 
2. 'man, som pratar strunt / man who talks 
nonsense' OvSi.; ja'mmbält vMor. Soll. ja'mmsk 
Rättv. Leks. ja'mmäk Bju. Dju. Ga. Nås Mal. 
n. 1. 'tal i ömklig ton, jämmer / moaning' allm. 
2. 'struntprat / nonsense' OvSi. Dju. 3. 'person, 
som jämrar sig / moaner' Leks. Ga. 4. 'person, 
som talar innehållslöst / person who talks 
nonsense' OvSi.; ja`mmbälr vMor. ja`mmbäk •-
ja`mmbira Soll. ja`m(m)ka Rättv. Dju. Mal. 
ja`mmka Leks. f. 1. `jämmerfull kvinna / 
moaning woman' allm. 2. 'kvinna, som pratar 
strunt / woman who talks nonsense' OvSi. 
Dju.; ja`mmirande n. Dju. `struntprat'; ja`mmb-
kun vMor. Ve. ja`mmblun öMor. ja'mmbkån 
Soll. ja`m(m)ku Rättv. Dju. Ga. Flo. Nås Mal. 
ja`mmkug Leks. adj. 1. 'som talar med klagande 
ton, jämmerfull / moaning, miserable' allm. 
Jfr j anka v., adj. avi. 2. 'som pratar strunt / 
talking nonsense' OvSi. Dju. 

jamma sv. v. 1., se jama. 
jamsa sv. v. 1. ja`mms(a) vMor. Ve. ja`mmsa 
vOrs. <jama (om katt) / miaow (of cat)' (Torp 
jamsa); ka`tta ja`rnmsed vMor. <katten ja-
made'. Syn.: se jama. 

Jan m. propr. iä`n, Bju. Ål Flo. Ga. Tra. fän 
Mal. (jfr Johan) 'Jan el. Janne'. 

janka sv.v.l. ja`vvka Mal. (jfr Rz 296 a, Gotl. 
Ordb., Wennberg j anka). 1. (i förb. med 
draga om upprepat dragande:) ja'ynk v drä! 
'ideligen draga / pull and pull'. 2. 'kälta, 
kinka, jämra sig / nag, moan'. Jfr jama, bet. 2; 
j amla, bet. 2; jämka, bet. 8. 3. 'försiktigt 
maka, ändra el. flytta ngt / move sthg care-
fully'; ja`vvka n'tä ätt ha'nnd sMal. 'maka litet 
(på det) efter hand'. Syn.: jämka, bet. 6. — 

Av!.: ja`vuku adj. Mal. 'som klagar och jämrar 
sig / moaning'. Jfr j amla v., adj. avl. 

januari sbst. j4nuwäri sÄlvd. ja`nnväri Bju. Mal. 
'årets första månad / January' (SAOB). 

jar m.Ia jär nLi. (jfr jäder; Torp j ar under 
j adar). 1. `av plankor byggd låg skiljevägg el. 
balk, som mellan gavelväggarna i härbre delade 
detta i två lika stora utrymmen / partition 
made of planks which divided härbre into 
two equal parts between gable walls'. 2. <stock 
el. syll (välv syll), som uppbar (den i bet. 1 
nämnda) balken i tvådelat härbre / log or sill 
(välvsyll) which supported the above-men-
tioned partition planks in härbre'. Jfr dälp-
syll, stup-, stälp-teln m. fl. 

jarga sv.v.l. ja`rrga Li. (jfr j ärga) 'tälja mödo-
samt, karva / whittle laboriously, carve' (jfr 
SAOB järga). Syn.: kärga, bet. 4; targa. 
— Särsk. förb. (utur:) kerrg-t2' Li. 'med kniv 
skära el. karva ur ett trästycke'. 

ja-så interj., adv. jassö' 	sv. jas° sÄlvd. jasö' 
öMor. jaså' Leks. ja'sså ,s, jä S8 Bju. ja' 884 Flo. 
ja'sss Nås ja`sss ,,, jä827' 	Jä. ja'sss Äpp. 
jas  88Zg l,,- jas' 	889' Mal. ja,`sss 	ÖVd. 

(svar på ngt, man fått höra, med växlande 
känsloinnebörd; SAOB I) `(å) på så vis, verkli- 
gen? / (oh) really, is that so?' allm. jas', 	kåm 

fra'mm Leks. 'på så vis, nu kommer det fram'; 
ja' 888, du kå'mm no Li. 'jaså verkligen, du kom-
mer nu'. 2. (starkt bekräftande:) 'ja då / oh, 
yes' Jä. 	 fur e han dö'v 'ja då, nog är han 
döv'. 

jau(v) adv. jv`uv,-, ju'u,,,js`vv ÖVd. (starkt ja-
kande el. bekräftande / strongly affirmative or 
confirming; Gotl.Ordb. jo, bet. 1; Vll j ö; Torp 
j au; jfr Fr. j aur); js`vv, 	add dem då &tji Li. 
'jo, då hade de vid Gud åkt!'; ('här skall du få 
en sup'. —) ja' Tra. `jojo!'. Jfr jo, bet. 1. — 
Utvidgning: jä`jsu Tra. 'jojo' (uttr. för över-
raskning, intresse, bekräftande o. dyl.). 

javer-välling m.Ib jävervällivg Tra. 'välling utan 
klimpar, slätvälling / plain gruel'. 

javra sv. v. 1. jävra Li. (jfr? Ross javra, under 
j auvra). 1. <prata innehållslöst, svamla / 
talk nonsense'; o a`nna-mo'sster vä` jä å jåsver 
me nå'ran 'moster Anna var här och svamlade 
om någonting'. jfr j abbla; j amlan, bet. 1. 

'gå omkring, traska på utan ngt mål / walk 
about, trudge without any destination'; o 
jäver å jäver me ngiran jämmt 'hon rantar 
omkring och fjollar med någonting jämt och 
ständigt'. Jfr j alla. — Ssg: jävergräja f. Li. 
'person, som pratar strunt / person talking 
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nonsense'. — 	 få' ver n. Li. 1. <meningslöst 
pyssel med något / pointless pottering about'. 
2. `innehållslöst prat / nonsense'; ä e ivgan 

nn ån nu jå'ver dem ger me <det är ingenting 
annat än meningslöst, dumt prat, som de 
sysslar med'. 

Jens m., se Jöns. 
Jeronimus (?) djimT nus Våmh. (jfr? DO Jer o-
nimus) <hejare, anv. vid inslående av kilar 
i hjulstocken, då man byggde el. reparerade 
kvarn el. såg / drop-hammer used to drive 
wedges in wheel shaft when building or re-
pairing mill or sawmill'. 

Jesus interj. gess sÄlvd. ges -gess nVåmh. 
djiess Våmh. (Bon.) djssa -i888 et88 Ve. djit'ssi 
Soll. dje`ssi ,,,dje'ssincljsn Ors. isas 	Ore 
fe88 jsss",jass ja'ssaa jisskri'mmandss jiss 
,,, ji`eskade ja'sass jet' esta-li'gen Rättv. ö's-
sösar je' sskade jö' askus jö' sstus jö' satus 

sstus -ö'sstus Leks. jeaskade Ål ,./is'ssus 
få' satandäsli'gän Dju. jä` kksades ..., jä'askandäs 
ju'asss ".9.ä` sskade Ga. je' askade ,,, je'sai Flo. jö'tta 
Nås die' ss» die' ssus ,,,dje'sskåZre Mal. je' &skada 
Li. 	8888 Tra. (uttr. för häpnad, förskräckelse 
etc. / expression of amazement, alarm or fright 
etc.; SAOB b samt anm.; ofta utvidgat:) tfrea-
lrekwEqrå Våmh. (Bon.) i i' essu norm Älvd. dissa-
kri`satua -djuss-kri`ppstaus isss-kri`satus ä88-
krer 88t249 ••••, jsas-wor-hä'rr(ä) Ve. jass-kri`satus ,,,  
äss-krä` Mus diet' ssi-na' mmen Soll. i-djessai-
na'mman Ors. ja'ss-kri`sstus (för man) ,,, js'ss-
kri' f fika (för kvinna) Ore ji'ss-kri'sstas -ja'sa-
kra,`astas -, ja'ss-kra'sstas Rättv. i-je` sskade-bu'ttv, 
Leks. Ål Dju. Flo. jä'askade-bs'tttb Kaskandäs-
bs'ttv, Ga. i-je'ssi-na'rnmän Flo. vass-jö` tta jö` tta-
ko-da' Nås dje'ssketire-bs'itv,Mal. askade-bs` ttv, 
je' sskade-fri`der Li.; se äv. djäkel; djävul. 

jo interj. 	 Älvd. jfisä 
Våmh. jö Mor. Tra. jria Soll. jö ö Bju. jö` Nås 
Äpp. jö' ,,, jö` Mal. 1. (jakande svar på fråga i 
nekande form; SAOB I 1 a) <jo / yes' allm. Jfr 
j auv. 2. (uttr. för skadeglädje el. förakt / 
expression of malicious glee or scorn; jfr SAOB 
I 2 c-d) Älvd. Våmh. — Utvidgningar: j2-418 j' 
Våmh. (uttr. för skadeglädje); jö'-ssdö'n vOrs. 
'jo, sannerligen!'; jö' -gu'sstä 	å sis' öOrs. 
`jojomän, så är det!'; jo' jo-mä'nn Ore jo'jjo-
männ Flo. 'jovisst!'; jojj Ore johö` Mal. (em-
fatiskt). 

joande (?) p. pres. (jfr ? Torp j ila; endast i förb. 
i j oande tän:) se däng; tän. 

job m.Ia jobb Älvd. jåbb Leks. 1. <tålig, okänslig 
man / hardy, insensitive man' Leks. (jfr SAOB 

j ob, bet. a). 2. 'enfaldig man / simple man' 
Älvd. tö`ljobb Älvd. 'clets.'; /kg' tjåbb Leks. 
'tjock man / fat man'. — Ssg: jo`bbjätåstyttj n. 
Älvd. 'enfaldig person / simple person'. -- Avla 
jöbbug adj. nÄlvd. 'enfaldig / simple'. 

Joel m. jie el Älvd. jö'ect Mal. jö' el öVd. <Joel- 
dagen (13/7)' allm. e' rrm4n o 	el irå tjg"ök- 
kallar Älvd. `Herman och Joel äro köl-karlar' 
(o: vid Herman el. Joel bör man begiva sig på 
myrslåtter); jö' el ska jå'n på Li. `(vid) Joel 
skall lien på (orvet)'. 

joga sv.v. 1. jö' ga Leks. 'gå långsamt och tungt / 
walk slowly and heavily' (Rz). Jfr j oka. 

Johan m. jirg4 Älvd. Våmh. (gen. jfr g4nits; 
dat. ack. jii"g4n Våmh.) ju"gå Mor. Ve. Soll. 
(gen. ju"gåås vMor.) få' gå Ve. ja` ga Ors. 
Leks. (dat. Kb' gan Ors.) jöshan Rättv. (Bo.) 
iä‘901 Bju. Ål jö'an Ga. Äpp. esajit`ga Äpp. jä`ga 
jö'han Mal. jöshan -ja`nnte Li. jo' an - jä` 
Tra. (jfr Jan). 1. 'mansnamnet J. / the man's 
name J.' allm. na'll-jug41  Älvd. 'Nedi Johan'. 
2. 'enfaldig manlig individ / stupid, simple 
man' Älvd. Våmh. Soll. tö`Zrjug41  Älvd. 'clets.'; 
så' ttjugå Soll. 'manlig individ, som går med 
vantarna på sig i tid och otid'. 3. 'fiktivt 
väsen, som framkallar sömn / fictitious creature 
who brings sleep; the sandman' Soll. an a 
ju"gå in i ö`gum (-' ö'ga) <han har sömnen i 
ögonen'. Syn.: Johan-Blund. — Ssg: WO-
blir m. Älvd. (jfr b e dl e). 1. 'farbror (morbror) 
Johan / Uncle J.'. 2. <enfaldig manlig individ / 
stupid, simple man'. 

Johan-Blund m. jug4b1ru'nnd Älvd. <fiktivt 
väsen, som framkallar sömn' (SAOB blund 4; 
Rz 297 a Joga-Blund). Syn.: Johan, bet. 3. 

Johannes m. j4' nnes ja` nnes Älvd. jöns Soll. 
jas nnes Bju. Knia Li. jö'hanis Tra.; gen. ja` nasa 
Leks. 'mansnamnet J. / the man's name J.'. 

johannes-gräs n. II jua'nnesgrås Älvd. 'johannes-
ört, Hypericum maculatum' (SAOB 1). 

j ohannes-knopp m. I a ju4'nnäsknupp Våmh. 
jod nnisknupp Ve. 'penninggräs, Rhinanthus' 
(jfr SAOB). Syn.: penninggräs. 

joka sv.  .v .1. jö`ka Ve. Soll. 'slå dank, gå och 
driva / lounge about, iclle' (Torp jöka). Jfr 
joga. — Särsk. förb. (av:) dåmm a fåll jöka-å'y 
bårti gg där Ve. 'de ha väl dragit iväg bort i 
gårdarna'. 

jokla sv.v. 1. jfiskek- Älvd. (jfr Torp jö k a; jokla) 
'röra sig långsamt men envist / move slowly 
but purposefully'; Kcskelr i wå'g 'långsamt 
begiva sig i väg'. — Särsk. förb. (å:) ji2skelr-4' 
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'långsamt, men envist utföra en rörelse el. ett 
arbete'. 

jola sv. v. 1. Oölrå Älvd. Våmh. (Bon.) jö"Zrå 
vMor. jo/d'  öMor. jo"Itå Soll. jä`lra Leks. Al 
jå'Ira Bju. Prim Flo. jft'lru Jä. Äpp. jå'Zra Mal. 

Iråjå'jå'ro ÖVd. (jfr Rz 258a hjala; Torp 
under hj al n.). 1. (om barn:) 'jollra / (about 
children:) erow' (SAOB j o 1 ai) allm. Syn.: jol-
ka, bet. 1; j olla, bet. 1; jollra, bet.!. 2. 'tala 
jollrande el. med mjuka tonfall / crow, babbla' 
Son. Mal. 3. 'småprata ideligen, tala otydligt, 
enfaldigt, dumt el. innehållslöst / prattle' allm. 
i eird nånn (8å) jo"lrät y"vyr dö Soll. <jag hörde 
ngn(, som) prata(de) om det'; han jö'ku 	inä 
då Äpp. <vad pratar du om oupphörligt?'. 
Syn.: dolkai, bet. 2; jolka, bet. 2; jolla, bet. 
2; jollra, bet. 1; jollska, bet. 1. 4. 'prata 
om varandra, sorla / murmur' Äpp. 5. 'prassla 
/ rustle' (t. ex. om  tyg) Soll. - Ssgr: jcl`kafis 
m. Mal. <dum, fånig person / stupid person'; 
jä`lrukäl Mal. jå'lråkål Li. m. 'pratsam, smått 
fånig karl / stupid, silly man'. - Av/.: jalr ni. 
Leks. 'jollrig pojke / prattling little boy'; jå n. 
Leks. 1. `joller; innehållslöst prat / prattle'. 
2. `jollrigt barn; person, som pratar innehålls-
löst / prattling child; person who prattles about 
nothing'; jci'lra Leks. j(l'Ira Mal. f. 'jollrande 
flicka, pratsam kvinna / prattling girl or 
woman'; jå'ku0 Leks. fri'lru Mal. adj. 'jollrig; 
som pratar inställsamt / prattling; who speaks 
in an ingratiating mannar'. 

jolka sv. v. 1. 	nÄlvd. jò kka sÄlvd. jå'Zrk 
Ve. Kak(a) Soll. jå'Irka Rättv. ja`trka Bju. Dju. 
Ga. (jfr V11 We. j olk). 1. 'jollra / crow, bab-
bla' allm. Syn.: se j ol a, bet. 1. 2. 'prata inne-
hållslöst el. inställsamt, pladdra / talk nonsense 
or ingratiatingly, prattle' allm. Syn.: se dolkai, 
bet. 2; jola, bet. 3. - Av/.: jullk 	Älvd. 
jetIrk Soll. jtdrk Dju. m. 'jollrande pojke / prat-
tling boy'; Kafka f. Soll. 'jollrande flicka! pratt-
ling gni'. 

jolla sv. v. 1. jo'lla Älvd. p-`61la Våmh. (Bon.) 
Killa Mor. Ve. Soll. 	Ors. 	Rättv. Ga. 
Mal. ÖVd. Kala ju'lla Leks. 1. 'jollra' (SAOB 
jolla' 1) allm. Syn.: jola, bet. 1; jolka, bet. !. 
2. 'prata innehållslöst' (SAOB j ollai  2) allm. 
Syn.: se j ola, bet. 3. 3. (om människoröster:) 
'höras avlägset och otydligt / (about human 
voices:) be distant and indistinct' Son. Leks. 
i Xrd ur ä Knät väst i mö'rn,, Soll. 'jag hörde, 
utan att kunna urskilja orden, ljud av männi- 
skoröster västerut i skogen'. - Ssgr: 	m. 
Mal. 'dum person / stupid person'; jällkabbe 

m. Li. 'person, som pratar dumheter / person 
who talks stupiclly'; jet'llpt3rä m. Li. <dumskalle / 
simpleton'. - Av!.: jo!! Älvd. jåll Rättv. m. 
'man, som pratar strunt / man who talks 
nonsense'; jed/ Våmh. (Bon.) vMor. Rättv. Ga. 
Äpp. Tra. n. 'struntprat / nonsense'; jå'lla 
Rättv. Tra. f. <jollrande, enfaldig kvinna / 
prattling, silly woman'; Kale ÖVd. in. <jollrande, 
enfaldig man / prattling, silly man'; fo'llug 
nÄlvd. Kellun vMor. Ors. jcV//u Rättv. Ga. 
Ke//u ,,, ja`//u Mal. jå'//a ÖVd. adj. 'som pratar 
strunt, fjollig / stupid, silly'. 

jollra sv.v.1. p`öllder Älvd. jet'lldär vMor. 
Ve. 	Paldra •••••jtr'llra Ore 	 Bju. 
ju'lldra Äpp. Kellra ,,, js'lldra Mal. 1. 'tala inne-
hållslöst el. enfaldigt; äv. jollra (om barn)' 
(SAOB 4) allm. Syn.: se jola, bet. 1, 3. 2. (om 
tal, som höres otydligt / about indistinct 
speech) Älvd. - Särsk. förb. (å:) ig irrd nogär 
Oldreö-4' in i fjcrsswålteena Älvd. 'jag hörde, 
att ngn talade (utan att jag kunde urskilja 
orden) inne i fähussvalen'. - 	 jå'llär m. 
Mal. 'man, som pratar strunt / man who talks 
nonsense'; g'öllder Älvd. jå'lldär vMor. jå'llär 
Bju. js'llär Mal. n. 1. 'struntprat / nonsense' 
(SAOB 4) allm. 2. 'tal, som höras så otydligt, 
att man ej kan urskilja orden; äv. barns joller 
/ indistinct speech; also child's crowing' Älvd.; 
Kaldrun vMor. 	Bju. ja'lldru n.Mal. adj. 
'som pratar strunt / talking nonsense'; fullärijä'n 
ni. Bju. 'pratmakare / chatterbox'; 	m. 
Mal. 'dum person / stupid person'. 

jollska sv.v.l. jet'llska vMor. 1. 'prata strunt / 
talk nonsense'. Syn.: se j ola, bet. 3. 2. 'syssla 
med ngt struntgöra / do something 
- Av!.: jats* m. vMor. 'man, som pratar strunt / 
man who talks nonsense'; jållsk n. vMor. <strunt-
prat / nonsense'; jet'llska f. vMor. `kvinna, som 
pratar strunt / woman who talks nonsense'; 
jet'llskun adj. vMor. <som pratar strunt / talking 
nonsense'. 

jolma sv.v.l. ja`119n4 öOrs. js`kma Dju. (jfr V11 
We. j olma). 1. 'tala otydligt, sluddra / speak 
indistinctly, slur one's words' allm. 2. 'jämra 
sig / complain' Dju. Jfr jama, bet. 2, ni. fl. 3. 
'tala högt, ropa / speak loudly, shout' Dju. 

jgrm ni. Dju. 'person, som pratar högt / 
person who speaks louclly'; jakm, n. Dju. 'otyd-
ligt tal, sludder / indistinct speech'. 

jolster f. - n. I d f. IV a g'ster f. I Älvd. i'n,nstär 
Våmh. 	,,,i'sstär Mor. i'stär Ve. ,,,isstra 
f.IV Ore 	 Soll. i'sst8r- vOrs. l'stra 
f.IV öOrs. (h )81.star ..,å'Irstsr ,,,(nstär n. Rättv. 
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jä'sster Leks. (Silj.) få'Irstär övr. Leks. herfftär ,-,  
hä'sstår Bju. hä'sstär ,,,hä'fflär ,-äqrgtär Ål hä'ss-
tär Ga. hå'kstär Mock. Flo. herstår Nås jo'nnstär 
f.I Ja. hi'nnstär ,",hi'vvstär Äpp. hi'sstär Mal. 

öVd. (jfr S. Fries Nord. 
trädn. s. 193 ff.) `jolsterpil, Salix pentandra / 
bay willow' (SAOB). Syn.: halvsälder ni. fl. 
— Ssgr: i'sstsrblemmertsr n. vOrs. `jolsterblom / 
bay willow blossom'; fstebudssk Älvd. i`stär-
båssk öMor. i`stärbosak Ve. i'stärbssskä Ore 
hi'sstärbusstfi nMal. hi`Usterbssstje Li. ni. 'busk-
artad jolsterpil / bushy bay willow'; i'sstärköv,,  
i`stärköv vMor. Cstärköv Ve. i`erstärköv Soll. 
hi'vvstärbb Äpp. hi`sstårlöv Mal. n. 1. 'löv av 
jolsterpil / leaf of bay willow'. Jfr godlöv. 2. 
=jolster; g`stärtröjd Soll. Vstårträf Ore n. 

`trädartad jolsterpil / tree-like bay willow'. 
Jon m. jfen,..4ön Älvd. (gen. Vnes-) jön Rättv. 
Flo. Nås Mal. `mansnamnet Jon / the man's 
name J .' ; 0 a grå"nas-jönä tä tja'g(v)s, asnna 
våro Rättv. `hon har Jon i granngården till säll-
skap, vår Anna'. 

Jona sv.v.l. jön(a) Soll. (jfr j åna v.) `gå lång-
samt, knalla; driva omkring / walk slowly, jog 
along'. 

Jonas ni. Kastas Älvd. föns (utvidgning josn8ils2,) 
Soll. jÖnas vOrs. Ga. Äpp. jÖnas vRättv. Dju. 
Mal. öVd. jö'nas Rättv. (Bi.).; gen. jö'nasss 
Rättv. (Bi.) jönasås Dju. Ga. Äpp. as-jösnas 
(eg. 'hans J.') Mal. öVd. `mansnamnet Jonas / 
the man's name J.'; fl,Tusskakv, Älvd. 'namn 
på ett änge' (eg. 'Jonas-skålen'; jfr skåle ni.). 

jons adv., se j å n s. 
Jons Erik-vända f.IVa jpsnnsierkwennda Våmh. 
(Bon.) 'meningslös färd / journey in vain'. Syn.: 
se blindvända; hanlopp, m. fl. 

jonsig (1) adj. I jensug nÄlvd. djeennstin 
Våmh. 1. <korpulent / corpulent' Våmh. 2. 
'olustig, slö / listless, indolent' allm. 

Jonte m. josnntä Soll. `mansnamnet Jonte / the 
man's name J.'; jo' nntagård Vontgården'; 
j o' nntagui nar Vont-Gunnar'; jöntann Vont-
Anna'. 

jord f.Ia KOM' fferd Älvd. g5m-75rd Våmh. 
ffird Våmh. (Bon.) jörd Mor. Soll. Ors. Ore föd Ve. 
fök NeSi. Vd. 1. (best.:) 'planeten Tellus / the 
planet Tolks' (SAOB 1) allm. .so ktrnndj i 
krÖk upå jö'rck, Soll. 'så länge jag lever (eg. 
kravlar på jorden)'. Syn.: värld. 2. 'jord-
bruksjord; jordstycke; ägolott / soil; piece of 
ground; land owned' (SAOB 5) allm. an  a 
my"tty jö'rd nvMor. an  a mi`ttji jö'k Tra. 'han 
har mycket jord'; ka"paksjördi nvMor. `den till 

kapellet i Oxberg hörande jorden'; sÖldförd 
Soll. 'inägor på Sollerön'; fä"butörd Soll. 'in. 
ägor i de till Sollerön hörande fäbodställena 
på fastlandet'. Jfr avlinge-, lägd-, skatte-. 
3. a. 'mull; mylla / earth, soil' (SAOB 7) allm. 
e ta bkötts28rde sos-ti, ed grevi6 i mrökråjvin 
Älvd. det var så lös jord som om man grävt i 
en mjölskäppa (eg. best. mjölryven)'; kiVsnn-
gärd Våmh. `tung sädesjord (eg. k o r n j ord)'; 
fi'sskmalegörd Våmh. 'jord, i vilken det finns 
metmask'; dastkörd Ors. di`tjistök Ga. 'vid 
dikesgrävning uppkastad jord'; å'reljörd Ors. 
'hård lerjord'; p<Tro(n)jörd Ors. 'potatisjord'; 
tfirkfök Al 'frusen jord'; grfrnjar Dju. <ljung-
jord'; sasnndjar Mal. `sandjord'; Ittrllsjök Tra. 
'svart jord från fjället'. Jfr flott-, jäs-, kläpp-, 
korn-, ler-, lim-, lätt-, malm-, mat-, mjälg-, 
mull-, myr-, pep-, sand-, sten-, stubb-, 
tung-, vattu-, väs-, ör-. b. (bild!. om be-
gravning:) 'grav / earth, grave' (jfr SAOB 6 a) 
allm. an a kumi4 a ffeurdsy, //q Älvd. 'han har 
blivit begraven nu'; an a we et-jördår vMor. 
'han har blivit begraven'; an va ät-fördor um 
stenndän Soll. 'han begrovs på söndagen'; vi a 
a'tt ona tä-j -öka i drg svRättv. `vi ha begravt 
henne i dag'; an va tä jerksr nLeks. 'han be-
grovs' (jfr Alfvegren r-genitiv etc. 1958, s. 25, 
162 f. och ordb. efter, bet. 9). Syn.: backe, 
bet. 7; mull, bet. 2. 

jorda sv.v.l. jfk'srda sÄlvd. g` 5r6a Våmh. jörd-
Soll. fölra Ål jöka Bju. Nås Mal. öVd. 'begrava 
/ bury' (SAOB 1) allm. Jfr nedan pass. Syn.: 
begrava; grava, bet. 3; jordfästa, bet. 2. 
— Pass.: h,ä töas i ss'nndas Bju. 'det var 
begravning i söndags'. — Särsk. förb. (n e då t: ) 
jörd-ni"da si Soll. 'smutsa ned sig med jord'; 
(ned:) jöka-nÖr på gs`kvä Al `smutsa ned på 
golvet med jord'. 

jord-band n.Ia tökbannd Äpp. `skärningslinje 
mellan markytan och en i jorden nedstucken 
stör el. stolpe / point where the surface of the 
soil passes a pole stuck into the ground' (SAOB). 
Syn.: jordbryn. 

jord-blöta f.IVa jökbköta Flo. 'kraftig neder-
börd, som blöter upp jorden / heavy 
Syn.: rotblöta. 

jord-brand m.Ia jördbrannd Son. jökbrannd Jä. 
<brand i marken el. under jordytan / fire on 
surface or below surface of ground' (SAOB). 

jord-brinna st. v. jfierdbrinna Älvd. jy lirdbrinna 
Våmh. jördbrinna Ve. jÖkbrinna Flo. Äpp. 
Mal. Li. 'brinna i marken el. under jordytan / 
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burn on ground or below surface of ground'. 
Jfr jordbrand. 

jord-bryn n.Ia jökbrgn, Al 'markyta / surface of 
ground' (SAOB). Syn.: jordband. 

jord-bur m.Ia jördbar Soll. 'i jorden delvis 
ingrävd boning; kolkoja / dwelling dug partly 
into ground'. Jfr bur m. 

jord-bära f.IVa jördbåra Ors. `bärredskap, avs. 
för transport av jord / device for carrying soil' 
(ÖDB II 9). 

jord-bär 	 jöslrbär Rättv. Bju. Ad Ga. 
Mock. Flo. jö'lrbår Leks. Dju. jfarbår Näs 
jö`ltbåd  Mal. Pilrbår Li. 1. 'hjortron/ eloudberry' 
(SAOB 4) Rättv.—Nås. Syn.: multa; myrbär. 
2. `hjortsvamp, Elaphornyees granulatus, anv. 
som afrodisiaka / Elaphomyces granulatus, used 
as an aphrodisiac' Mal. Li. Syn.: se bråttom 
oböjl. sbst.; jordäpple, bet. 2. 

jord-draga st. v. jiissrddreigå Älvd. yärddrä Våmh. 
jö'Irdrä Mal. ÖVd. 'i botande syfte draga sjuk 
människa (särsk. barn) gm en öppning, be-
gränsad av marken på den ena sidan och en 
större trädrot el. en ur marken utskuren gräs-
torva på den andra sidan / to pull a sick person 
(especially a child) by way of remedy through 
an opening with the ground on one side and a 
large root or grass sod cut away from the 
ground on the other' (SAOB). Syn.: j ord-
smöja; smöja, bet. 3. 

jord-fast adj.I fiesrdfasst Älvd. gsärdfasst Våmh. 
Kirfasat Rättv. Bju. Al Nås ÖVd. jö'4Ia8st 
Mal. 'som ej med handkraft kan rubbas ur 
sitt läge i marken / fixed in the earth and unable 
to be removed by hand' (SAOB 3). 

jord-fästa sv.v.l. jii`srclfe88t Älvd. jö`rditisst Soll. 
Kltfäasta Bju. Nås Mal. ÖVd. 1. 'på magiskt 
sätt binda (ngt) vid marken / bind to the 
ground by magic ineans' (jfr SAOB 1) Älvd. 
jia`8rdfesst ga'88sed 'gm besvärjelse över en 
nedgrävd skatt förhindra, att den gräves upp 
ur jorden'. 2. 'begrava / bury' (SAOB 2) Soll. 
Bju. Vd. Syn.: se jorda. 

jord-geting m. Ib jö9rjettiv Dju. jöVrgittin Mal. 
'geting, som bygger bo i jorden / wasp which 
builds its nest in the ground' (SAOB). 

jord-gods n.Ia jö`lrgoss Bju. Mal. 'i jorden ned-
grävd, på övernaturligt sätt skyddad skatt / 
buried treasure proteeted by supernatural 
means' (SAOB). Jfr gods, bet. 5. 

jord-grop f.VI K1rgröp Nås Jä. 'i marken grävd, 
icke murad grop för förvaring av potatis / pit 
dug in ground to store potatoes in'. Syn.: 
jordpär(on)-grop; päron-grav, -grop. 

jord-gumma f. IV a jö'rdgumma nvMor. 'kvinna, 
som biträdde vid förlossning / woman who 
assisted at confinements; midwife' (SAOB 
jordegumma). Jfr morska. Syn.: jord-
moder; ljusa; ljus-moder, -mona; utrivar-
moder. 

jord-hugga st. v. jö`khagga Mal. 'vid slåtter föra 
lien så nära marken, att grästorvor avhuggas / 
wield scythe so near ground when mowing hay 
that sods are hacked up'. Syn.: j ordslå. 

jordig adj.I gs6rdpn Våmh. (Bon.) jö`Zru Bju. Dju. 
Nås Mal. 'nedsmutsad av jord / dirtied with 
soil' (SAOB 2). 

jord-klubba f.IVa Kilrkirsbba Mal. 'träklubba, 
med vilken jordkokor slogos sönder på åker (vid 
plöjning) / wooden club with which clods of 
earth were broken up in the field (during 
ploughing)' (jfr ÖDB I 389). Jfr dyngklubba; 
flisknaeka m.fl.; kok-hacka, -yxa. Syn.: 
kok-hammare, -klubba. 

jordkull-bär n.Ia jö`kkulbår Flo. 'åkerbär, Rubus 
arcticus / arctic raspberry' (jfr Almquist Dal. 
flor., s. 277 f.). 

jord-källa f.IVa jö`lrkeila ÖVd. <källa med särskilt 
kallt vatten, kallkälla / spring with particularly 
cold water'. Syn.: kallkälla. — Ssgr: jö`k-
kälpussi m. Tra. 'övervuxen kallkälla / over-
grown cold-water spring'; jökkälvann n. Tra. 
`vatten från kallkälla / water from eold spring'. 

jordkäll-brunn m. Ja jö`lrkålbrann ÖVd. 'större 
kallkälla, som ständigt flödade över brädden 
genom avlopp / large cold-water spring which 
continuously overflowed through some outlet'. 

jord-kärl n.Ia jö`rdkåreld Oro 'låda av trä, i 
vilken man vindade upp jord vid brunnsgräv-
ning / wooden box in which soil was wound up 
to surface of ground (in well-diggind. 

jord-köra sv. v.3 jö'Irkgra Mal. 'bereda jorden 
med plog och harv med hjälp av häst / prepare 
soil with plough, harrow and horse'. 

jord-lyfta sv. v. 1. jö`klifta Rättv. jö'kköffta Mal. 
jö`klreffta Li. 'lyfta (ngt tungt) från marken / 
lift (something heavy) from ground'. 

jord-lägga sv. v. 2. Kollegg Ve. jö`klligå Rättv. 
jö`klägga Bju. Dju. Ga. Mock. Jä. iä`lrägga Flo. 
jöVrZrägga Äpp. jö`Nräddja Mal. ÖVd. (styr ack.) 
`ställa in lie, så att den fick den lämpligaste 
vinkeln mot marken / adjust scythe to correct 
angle in relation to ground' (ÖDB I 229); 
jö`klägg 11'2 Ga. jö'Irlägg Iran Jä. KNrägg 
Äpp. Mal. <böja lien på skaftet el. orvet i 
lämplig vinkel mot marken'. Syn.: j or d-
ställa, -vrida; kröka, bet. 3; lägga, bet. 14; 
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ställain; vikaupp,bet. 2; vikaåt.—P.pret.: 
1. 11'n e brä jö'lrkaggd Mal. 'lien har fått en 
lämplig lutning i förhållande till marken / the 
scythe is correctly adjusted'. 2. jöwIrlaggd Leks. 
Al `intresserad av jordbruksarbete / interested 
in farmwork'. 3. <skicklig el. lämplig att utföra 
ett visst arbete / capable' Äpp. — Reji.: tä 8 
jö`Nrägg då se du vår vä'n tå .21å' Äpp. 'tag och 
lägg dig vinn om att lära dig, så att du blir van 
att slå'. 

jord-mal m.Ia jö'Irm.åk Al 'person, som ivrigt 
och oupphörligt arbetar med jorden / person 
who works hard and continuously with the 
earth'. Syn.: jordmask, bet. 2. 

jord-mask m.Ib jö`dmakk Ve. jearmakk Dju. Ga. 
1. 'i jorden levande insektslarv / larva living 
in soil' (SAOB 1) Ga. 2. <person, som ivrigt 
och oupphörligt arbetar med jorden / person 
who works hard and continuously with the 
earth' Ve. Dju. Syn.: jordmal. 

jord-mjödbo n.V Ke8rdmObfk Älvd. lordhurn-
lans bo / bumble-bee's nest in ground'. Jfr 
tappmjödbo. 

jord-mjödhumla f.IVb jfi 8rdmPöåuimmbe4. ,,,g‘ 4rd - 
myöau'mrabek Älvd. 'humla, som bygger bo i 
jorden, jordhumla, Bombus terrestris / bumble-
bee which builds its nest in ground'. Jfr tapp-
mjödhumla. 

jord-moder f.VI jö`Zrmör Li. 'kvinna, som biträdde 
vid förlossning / woman who assisted at con-
finements; midwife' (SAOB jordemoder). 
Syn.: se jordgumma. 

jord-mån m.Ia jas8rdnaftn-jfesrdm4n Älvd. yörå-
mak Våmh. jö'Irmån Leks. Bju. Nås ÖVd. 
jö`kmön Mal. 'mullen med hänsyn till dess 
sammansättning och beskaffenhet / soil, earth, 
with regard to its composition and typa' (SAOB 
3). 

jordmån-stock m.Ib. jö'Irmenstalek Rättv. (Bo.) 
'under nedersta gavelstocken i timrad byggnad 
placerad stock, vilken låg med ändarna på 
långstocken och knutstenen / log placed under 
bottom gable-log of timbered building, lying 
with its onds against log running lengthwise and 
on corner stone'. Syn.: jordstock. 

jord-pall m.Ia jö`lrpall Mal. `fristående eldstad 
el. härd i eldhus (el. koja) / central hearth in 
eldhus (or hut)'. Syn.: eldpall; eldstad, 
bet. 2; härd', bet. 1; pankko; äril. 

jordpär-, se jordpär(on)-. 
jord-pära f.IVa jö`lrpäru svRättv. jö'Irpäru Leks. 
Dju. Ga. Mock. jös4pra ,-gslrpära Bju. jö'Irpära 
Al jösli-påra nvMal. 'potatis / potato' (SAOB 

under jordpäron 1). Jfr sätt-. Syn.: jord-
päron, -äpple, bet. 1; pära; päron. 

jord-päron n.Ia jö`ltp(ä)ron Nås Jä. jö'Irpåron 
Flo. Äpp. 'potatis' (SAOB 1); bä`lejölrpäron Äpp. 
<potatis till brödbak / potatoes for baking bread'. 
Jfr skogs-. Syn.: se jordpära. 

jordpär(on)-bulle m. Illa jö'Irpärubulla Leks. 
jö`Z•prubulla Al jö'lrpärubulla Mock. 'tämligen 
tjockt (något jäst) bröd av kornmjöl och potatis 
/ fairly thick bread made of barley flour and 
potatoes'. Syn.: päronbulle. 

jordpär(on)-doppa f.IVa KIrpäiruduppa Dju. 
'maträtt, bestående av söndermosad potatis, 
mjöl, smält talg el. fläskflott och vatten el. 
mjölk / dish consisting of mashed potatoes, 
flour, melted suet or pork dripping and water 
or milk' (ÖDB III 439, 492). 

jordpär(on)-feber m. jösIrpårfeber Li. 'potatis-
mögel / potato mould'. 

jordpär(on)-flas n:II jö`kpärflae Tra. <potatis-
skal / potato peel'. Syn.: pär (on)flas, bet. 2. 

jordpär(on)-grava f., se jordpär(ons)grava. 
jordpär(on)-gravning f.Ib jösIrpärugråvnin Ga. 
Mock. 'potatisupptagning /potato-lifting'. Syn.: 
jordpär(on)tagning; pär(on)-gravning, 
-hackning, -tagning. 

jordpär(on)-grop f.VI jöVrpärugröp Leks. jösk-
pärongropp Äpp. 'icke murat förvaringsrum 
för potatis / earth store for potatoes'. Syn.: 
jordgrop; päron-grav, -grop. 

jordpär(on)-gräv n.II jö`kpärgre'v Mal. 'vid pota-
tisupptagning anv. hacka / mattock used when 
lifting potatoes'. Syn.: jordpäron-hacka, 
-krok; jordpär(ons)grava; jordäppelgräv; 
pär(on)-grava, -gräv, -hacka'; spadgrava. 

jordpär(on)-haeka f.IVa jåslpäru(h)akka Leks. 
jo`kpäruhaikka Al jöskpäruhakka Dju. jö'Irpär-
hakka Li. =föreg. (ÖDB I 436; se ill.). 

jordpär(on)-jucka f.V jös?rpärujukku Leks. <(gry-
nigt) potatismos / (granular) mashed potatoes'. 
Jfr gryt-, pann-jucka; jucka f., bet. 2. 

jordpär(on)-klans m.Ia jii4pärukkainna Leks. 
`ojäst tunnbröd bestående av kokt mosad 
potatis och rågmjöl / unrisen bread made of 
boiled mashed potatoes and rye-flour'. 

jordpär(on)-klona f.IVa jö'Irpäronklrö'na Äpp. 
'potatishacka med flera blad el. klor / potato 
pick with several bladas or prongs'. Jfr j ord-
pär(on)gräv m. fl. 

jordpär(on)-klämma f.IV a jo'bpäruklrämma Leks. 
'potatismos / mashed potatoes'. Jfr j o r d-
pär(on)jucka. Syn.: jordpär(ons)hacka; 
jordpäron-smör, -stampa; jordpär(ons)-, 
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jordpär(on)-tagning 

jordäppel-, jordäpples-hacka; jucka, bet. 
2; pär(on)-deg, -hacka, -kåssa, -stampa; 
stampa f., bet. 1. 

jordpär(on)-knapp m. Ta jÖlrpäruknapp Leks. 
`fröknopp på potatis, potatisknopp / seed-head 
or boll of potato'. Syn.: j ordpär(on)kn opp; 
jordäppelknapp; jordäpplesknapp; pä-
ron-knapp, -knopp. 

jordpär(on)-kok n.Ib KIrpärukök Leks. `kok po-
tatis / a boiling of potatoes'. 

jordpär(on)-knopp m.I a j Ölrpärunvspp Ga. = 
föreg. 

jordpär(on)-konung m.Ib jÖkpärukovv Leks. 
`individ, som äter mycket potatis / person who 
eats a lot of potatoes'. 

jordpär(on)-korg m., se jordpär(ons)korg. 
jordpär(on)-krok m.Ib jökpärukrök Ga. =jord-
pär(on)gräv (ÖDB I 436). 

jordpär(on)-kvarn f., se jordpär(ons)kvarn. 
jordpär(on)-land n.Ia jorpårrilannd Äpp. ppär-
lannd Li. 'potatisland / potato-field, potato-
patch'. Syn.: jordäppelland;pär(on)-land, 
-lott, -stycke. 

jordpär(on)-lår m.Ia Ökpärulår Leks. 'lår i 
källare, avs. för förvaring av potatis / box 
in celler for storing potatoes'. 

jordpär(on)-mask m.Ib kpäruma'kk Leks. jölr-
pärmailek Bju. 'gul mask, som angrep potatis / 
potato-worm'. Jfr dymmel, bet. 2; j ordäpp el-
mask. 

jordpär(on)-munk m.Ib jöskpärmovvk Tra. 'pann-
kaka av råriven potatis / pancake made with 
raw grated potato'. Jfr j or dp är ons-, j o r d-
äppel-pannkaka. 

jordpär(ons)-bröd n.Ia j ö' Irpärubri3 Leks. Al 
jÖlrptironsbri3 Flo. <tunnbröd, bakat med potatis 
som utdrygningsämne / clapbread baked from 
flour eked out with potato' (SAOB; ÖDB III 
434). Jfr tunnbröd. Syn.: jordpärontunn-
bröd; jordäppelbröd. 

jordpär(ons)-grava LIT Klrpärugreivu Leks. Dju. 
Ga. j Ökpäronsgrävu Flo. Nås jölrpäronsgrEtvu 
Jä. jo`Irpärngrävu Äpp. 'vid potatisupptagning 
använd hacka' (ÖDB I 436; se ill.). Syn.: se 
jordpär(on)gräv. 

jordpär(ons)-hacka f.IVa jÖkpäronshakka Flo. 
Jä. Äpp. jöirpärhakka Mal. (Öje) Li. 'potatis-
mos / mashed potatoes'. Jfr hacka' f., bet. 3. 
Syn.: se jordpäronklämma. 

jordpär(ons)-korg m.Ib 	Irpärukarrg Dju. j Ö Z r- 
päronsksrrg Flo. 'spånkorg av gran, anv. vid 
sättning och grävning av potatis / chip-basket 
of fir, used when planting or lifting potatoes'. 

jordpär(on)-skrika f. IT jo'Irpäruskrika Al jö` 1 r-
päruskriku Ga. jöwkpäronskriku Jä. 'nötskrika / 
jay'. Syn.: korn-, nöt-skrika; skrika. 

jordpär(ons)-kvarn f. Ta jpäskvär Bju. jerk-
pärukvär Al jö`kpärukvär Ga. jÖlrpärr„skvån Äpp. 
jötrpärkvänn 	ppärkvänn ÖVd. 'kvarn, anv. 
vid malning av potatis / potato grinder' (se ill.; 
ÖDBIII408). Syn.:jordäppel-,jordäpples-, 
pär(on)-kvarn. 

jordpär(on)-slev f.Ia j Ölrp(ä)rullåv Al Kirpäru-
släv Ga. jöltpärullåv Mock. 'med hål försedd 
träslev, anv. vid potatisens upptagning ur 
grytan / wooden ladle with holes in it, used for 
taking potatoes out of pot' (se ill.; ÖDB III 
446). 

jordpär(ons)-myll m. Ta jo l.rpärmyll • jä`kpäsmyll 
Bju. <(för hand draget) årder, anv. vid kup-
ning av potatis / (hand-drawn) plough used 
for earthing up potatoes' (ÖDB I 407). Syn.: 
bill, bet. 2; jordpäron-, jordäpples-årder; 
mull-, myll-plog; my111; päron-, trä-myll; 
årder. 

jordpär(on)-smör n.Ia Klrpärusmör Leks. (Silj.) 
'potatismos' (ÖDB III 474). Syn.: se jord-
pär(on)klämma. 

jordpär(ons)-pannkaka f. IT jÖlrpärupa'vulcaku 
Leks. jölrpäronspainnkaku Jä. `pannkaka av 
kokt, malen potatis samt iknådat rågmjöl / 
pancake made of boiled, crushed potato with 
rye-flour lmeaded into it' (ÖDB III 467). Jfr 
jordpär(on)munk; jordäppelpannkaka. 

jordpär(ons)-ris n.Ia jefIrpäruris Leks. Ga. jö` 1r-
päronsris Flo. 'potatisblast / potato tops, 
haulnis. Syn.: jordpär(on)stränk(e); jord-
äppel-, jordäpples-, päron-ris. 

jordpär(on)-stamp m. Ta jölrpärustammp Leks. 
Dju. KIrprustammp Al jölrptim,stammp Äpp. 
jos ppästammp ÖVd. ••••• jökpäftammp Tra. 'trä-
stöt, med vilken potatis mosades, potatis-
stamp / wooden pounder for mashing potatoes' 
(se ill.; jfr ÖDB III 447). Syn.: jordpäron-
stampa, bet. 2; jordäppelstampa; päron-
klubba, -stamp; stampa f., bet. 2. 

jordpär(on)-stampa f.IVa jölrprustammpa Al 
jölrpärustammpa Ga. jökpäronstammpa Jä. 
1. 'potatismos / mashed potatoes' Al Ga. (ÖDB 
III 474). Syn.: se jordpär(on)klämma. 2. 
—jordpär(on)stampJä. (ÖDB III 447). 

jordpär(on)-strånk(e) in. Illa j ö` Irpärusträvyks 
Rättv. 'potatisblast / potato tops, haulm'. Jfr 
strånk(e), bet. 1. Syn.: se jordpär(ons)ris. 

jordpär(on)-tagning f. Ib jöZrpärutåniv Leks. 
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jordäppel-pannkaka 

'potatisupptagning'. Syn.: se j ordpär ( on )-
g r a v nin g. 

jordpär(on)-tofs m. jö'Irpärtu'ffs Bju. 'nedre del 
av potatisblast som återstår då överdel skurits 
av / lower part of potato haulm after most of 
top had been eut off'. 

jordpär(on)-tråg n. To iö`kpärutrgg Leks. Dju. 
'större tråg för skalning och servering av potatis 
/ large trough in which potatoes were peeled 
and served'. 

jordpäron-tunnbröd n. iölrplirontsnnbrå Äpp. 
'tunnbröd, bakat med potatis som utdrygnings-
ämne / clapbread baked from flour eked out 
with potato'. Jfr tunnbröd. Syn.: j or d-
pär(ons)-, jordäppel-bröd. 

jordpär(on)-årder m.Ia jö'Irpärälr Äpp. <årder, 
anv. vid kupning av potatis' (0313B 1 407). Syn.: 
se jordpär(ons)myll. 

jord-röta sv.v.3. (.4.) j'earröta Ga. Flo. Nås Jä. 
'röta (lin el. hampa) på marken / ret (flax or 
hemp) on the ground'. Jfr vatturöt a. 

jord-slå st.v. jö'Irslci Rättv. (Bi.) jö`Zrslå Bju. 
'vid slåtter föra lien så nära marken, att gräs-
rötterna skadas / wield scythe so near ground 
when mowing that the grass roots are damaged'. 
Jfr liebränna. Syn.: jordhugga. 

jord-smöja sv. v. 3. jiAr8m6ja Jä. `i botande syfte 
draga sjuk människa (särsk. barn) gm en öpp-
ning, begränsad av marken på den ena sidan 
och en större trädrot el. en ur marken utskuren 
grästorva på den andra sidan'. Syn.: se jord-
draga. 

jord-stock m.Ib Klrstskk Rättv. (Bo.) 'under 
nedersta gavelstocken i timrad byggnad place-
rad stock, vilken låg med ändarna mot lång-
stocken och på knutstenen / log placed under 
bottom gable-log of timbered building, lying 
with its ends against log running lengthwise 
and on corner stone'. Syn.: j ordmånstock. 

jord-ställa sv. v. 3. Krdställ öMor. 'ställa in 
(lie), så att den fick den lämpligaste vinkeln 
mot marken'. Syn.: se j ordlägga. 

jord-sug n.Ic jö'lgåg Mal. 'engelska sjukan / 
rickets'. Syn.: risn. 

jord-svala f.V jfk`ardsakui svÄlvd. 'backsvala, 
Riparia riparia / sand-martin' (SAOB). Jfr 
dret-, sandback-, sand-svala. 

jord-säl n. II jö'kffir Mal. 'delvis i marken (el. i 
en snedbacke) nedgrävd förvaringsbod för 
mjölk/ store-shed for milk, partly below ground'; 
miff 	hä'l sä brä' ti .211`k jö'irglr 'mjölken bibe- 
höll sig färsk (länge) i sådana delvis i marken 

nedgrävda mjölkbodar' (jfr ÖDB III 38, 83, 
267). Jfr mjölkbod m. fl. 

jord-tak n. Ib jöVrtåk Leks. 'torvtak / ppof made 
of sods'. Syn.: flis-, torv-tak. 

jord-tjock adj.I iö`ktjälck Dju. (om säd:) 'tätt 
vuxen, tät / (of graim) growing thiekly'. 

jord-vrida st.v. jöwlrvri Mal. 'ställa in (lie), så att 
den fick den lämpligaste vinkeln mot marken'. 
Syn.: se j ordlägga. 

jordäppel-bark m. Ib jö`käppälrbairrk Mal. 'pota-
tisskal / potato peel'. Syn.: pär ( on ) fl as, bet. 1. 

jordäppel-bröd n.I a jö'käppälrbrå Mal. 'tunnbröd, 
bakat med potatis som utdrygningsämne'. Syn.: 
jordpär(ons)bröd; jordpärontunnbröd. 

jordäppel-brödgröt m. Ta jö`lräpälrbrögröt Mal. 
'maträtt av potatismos och vetemjöl / dish 
made of mashed potatoes and wheat flour'. 

j ordäppel-får f. Ta j o' käppäWir Mal. 'jordrygg över 
potatis i potatisland / ridge of earth between 
two ploughed furrows in potato-field'. Jfr får f., 
bet. 1 a—b. 

jordäppel-gräv fl-II jö`lreippäingröv Mal. <hacka, 
anv. vid potatisupptagning' (ÖDB I 436). 
Syn.: se jordpär(on)-gräv. 

jordäppel-hacka f.IVa jökäpälthakka Mal. 'po-
tatismos' (ÖDB 111 475). Syn.: se j ordpär(on)-
klämma. 

jordäppel-hålla st.v. (endast refl.:) jö'käpälthål 
sä Mal. 'hålla sig med potatis / provide oneself 
with potatoes'. 

jordäppel-knapp m. Ta jökäppälrkna'pp Mal. 'frö-
hus på potatis, potatisknopp'. Syn.: se jord-
pär(on)knapp. 

jordäppel-korv(e)m.I a—III jö'käppäkicsrrv(a)Mal. 
'potatiskorv / potato sausage' (jfr ÖDB III 
482 päronkorv). 

jordäppel-kvarn f.Ia jö`ZräppäIrkväinn Mal. 'kvarn, 
anv. vid malning av potatis'. Syn.: se jord-
pär(ons)kvarn. 

jordäppel-land n. Ta glreippOlrannd Mal. 'po-
tatisland'. Syn.: se j or dp är ( on ) land. 

jordäppel-mask m.Ib jö`käpäkmakk Mal. 'tjock 
vit larv med en stålblå rand på kroppen, vilken 
brukade påträffas vid potatisgrävning / fat 
white grub with stod-blue stripe on body, 
usually found when potatoes were lifted'. Jfr 
dymmel, bet. 2; jordpäronmask. 

jordäppel-pannkaka f.V jöslräppältpainnkaku Mal. 
'pannkaka av kokt malen potatis och mjöl / 
pancake made of boiled, crushed potato and 
flour' (ÖDB III 467). Jfr j ordpär(on)munk; 
jordpär(ons)pannkaka. 
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jordäppel-ris n. Ta jö'lråppältris Mal. 'potatisblast'. 
Syn.: se jordpär(ons)ris. 

jordäppel-rit m. Klreippålerit Mal. 'redskap med 
vilken man drog upp fåror vid potatissättning / 
implement with which furrows were made for 
potato-planting'. Syn.: dragg, bet. 4; pär( on)-
r it. 

jordäppel-stampa f.IVa jö'lräppålrgtainampa Mal. 
<trästöt, med vilken potatis mosades / wooden 
pounder for mashing potatoes'. Syn.: se jord-
pär(on)stamp. 

jord-äpple n. III — Id jö'Irtippslt Leks. jö`ksppZrä 
Mock. Nås jö'käp(p)tar Mal. 1. 'potatis' (SAOB 
4) Nås Mal. Jfr skogs-, stek-, sätt-. Syn.: 
se j or d p ära. 2. 'hjortsvamp, Elaphomyces 
granulatus, anv. som afrodisiaka 'Leks. Mock. 
Syn.: se bråttom oböjl. sbst. 

jordäpples-hacka f.IVa jö`ksphish,aikka Nås 'po-
tatismos'. Syn.: se j ordpär(on)klämma. 

jordäpples-knapp m. Ta jö'Irsplräsknaipp Nås 'frö-
hus på potatis, potatisknopp'. Syn.: se j ord-
päronknapp. 

jordäpples-kvarn f.Ia jö'Itspkilskvå'rn Nås 'kvarn, 
anv. vid malning av potatis'. Syn.: se j ord-
pär(ons)kvarn. 

jordäpples-rev n. Ta jö'Irsplråsråv Nås 'råriven 
potatis (för framställning av potatismjöl) / 
raw grated potatoes (for making potato flour)'. 

jordäpples-ris n.Ia jö'Zrsplråsris Nås 'potatis-
blast / potato tops'. Syn.: se j o rdp är onri s. 

jordäpples-årder m.I a jö'Irsplråsålr Nås 'årder, 
anv. vid kupning av potatis' (ÖDB I 407). 
Syn.: se jordpär(ons)myll. 

jorsa sv.v.l. jo'ssa Älvd. jö`ssa- Våmh. (Bon.) 
Kissa vMor. (jfr Rz 299b j åsa; Wennberg 33a 
jåra, jåsa; V11 jorsaI; Ross josa) 'väsnas, 
bullra, skoja / make a noise or fun'. Syn.: 
stråka v., bet. 2. — Pass.: jössas Älvd. jö`ssas 
Våmh. (Bon.) 1. 'skrävla / boast' Våmh. 2. 
'skoja, gyckla, nojsa / make fun' Älvd. 

jotta sv.v.l. Kitta Ve. <prata strunt / talk non-
sense'. Syn.: fjottra; jottra. — Avi.: jått n. 
'strunt / nonsense'; jättun adj. 'fjollig / foolish, 
silly'. 

jottra sv.v.l. js'ttra Ga. Mal. (V11 j ottra; jfr 
SAOB gyttra) =föreg. — Av/.: ja'ttää  m. Mal. 
`enfaldig person / silly person'; js'ttåa  n. Mal. 
enfaldigt tal / silly speech'; js`ttru adj. Mal. 1. 
'enfaldig / silly'. 2. 'yr (i huvudet) / giddy'; 
hu'vvä må'tt e ss js`ttrut ss 'jag är så yr i huvudet 
så'. 

joxa sv.v.l. jäleksa Älvd. Våmh. jo`kksa Mal. 
ÖVd. 1. 'narra, bedraga / deceive, cheat' (jfr 

SAOB 2) ÖVd. an  vatt jo`kksn på hann affå'n 
Tra. 'han blev lurad på den affären'. 2. 'syssla 
med ngt besvärligt el. krångligt / do something 
difficult or troublesome' (jfr SAOB 3) Mal. 3. 
'bete sig slarvigt och °renligt / behave care-
lessly and dirtily' Älvd. Våmh. — Särsk. förb. 
(ihop:) jåks-' 5p Våmh. 'smörja ihop, slarvigt 
tillaga' (om maträtt). — Avi.: jeacksa Älvd. 
dri"jåkksa Våmh. f. 'slarvig, orenlig kvinna / 
careless, dirty woman'; Kikkatgn adj. Våmh. 
1. 'slarvig, orenlig / careless, dirty'. 2. 'slö / lazy'. 

ju adv. ju Älvd. Mor. Ve. 'sannerligen, verk-
ligen, minsann / certainly, to be sure' (SAOB 
C 7); qn aåt ju 4' o'll kci'v so kirmå fr.imm 4n 
Älvd. 'han föder ju upp alla kalvar som komma 
till han'; an e ju a'lldelås bå'vlrin, så a'rrg e an 
svMor. 'han är så arg, att han är minsann all-
deles förskräcklig': dåna ska ju bd kunn re"ken 
å Ve. 'de skola ju också kunna räkna'. 

jubel-natt f.VI jirbålneit öMor. 'natt utan sömn, 
vaknatt / sleepless night, wakeful night'; 
amm aft jåsbälnåt i nåt 'vi ha haft vaknatt i 
natt'. Syn.: julnatt, bet. 3; lucianatt, bet. 1; 
vak-natt, -stuga. 

jubileran interj. (endast i förb. med sig:) ju- 

	

bell'ran-si'g 	 Älvd. (uttr. av skämt. 
häpnad / expression of joking astonishment:) 
belPran-si'g uktp gasnambrask 'herre jesses, så-
dana gamla byxor!'. 

	

jucka f. IVa 	 ju`kka Älvd. Mor. Ve. jtekku 
Leks. Nås juskka Äpp. jo`kka Mal. (jfr Bl. 
j ukk). 1. 'maträtt, bestående av flottvatten 
och bröd (Älvd. Mor. Ve. Leks. Mal.) el. av bröd, 
kött och potatis / dish consisting of flottvatten 
and bread, or of bread, nneat and potatoes' (ÖDB 
III 488). Jfr bröd-, flott-, gubb-. 2. 'potatis-
mos / mashed potatoes' Leks. Jfr gryt-, j ord-
pär(on)-, pann-. Syn.: se jordpär(on)-
klämma. 3. 'röra, smet / mess, mixture' Äpp. 

jucka sv.v.l. jirkå Älvd. ju'kk(a) övr. OvSi. 
ju`kka Ga. Äpp. Mal. jea`kkei ,,, js`kka Li. 1. 
'guppa upp och ned, vicka; gnida el. skrapa 
kort och ryckigt / jump up and down, bob; 
scrape jerkily' (jfr SAOB 1) Våmh. Li. jaikk 
nå`jdan Våmh. 'med grov käpp skrapa bort kol 
från stockarna i nying'; (opersonl.:) ä jäkkå 
å tå't å di då Li. <det lät ryckigt och skrapigt 
av det där (spelet)'. Jfr kegan, bet. 1; koka'', 
bet. 1. 2. <öva samlag, coire / have sexual 
intercourse, copulate' (jfr SAOB 1) allm. få i 
ju` kk de Ve. 'får jag ha samlag med dig?'; ju' kka 
e ha'nnd Ore `onanisera' (jfr handknulla). 
Syn.: se borra', bet. 3. — Särsk. förb. (f a s t:) 
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jukk-fa'sst Våmh. (Bon.) 1. `vid samlag fastna 
med penis i kvinnans slida'. 2. `fälla träd så 
olyckligt, att det ej faller till marken, utan 
hakar upp sig i ett annat träd'. Syn.: fälla 
uppe; fälla uppi; (mot:) ju"kk-möt Soll. 
jukk-mö't Äpp. `trycka emot' (om kvinnas 
rörelse vid samlag). Jfr motjuck; (mot-åter:) 
js`kka-mö`tatt Li. = föreg. — Ssg: jå'kkåspöl n. 
Li. `ryckigt och stötigt spel på instrument / 
jerky scraping of musical instrument'. —Av!.: 
juskkus m. Ga. `slug och listig man / cunning 
man'; ju`kku adj. Rättv. `lättsinnig / wanton'; 
ä e ju`kkugs ks'llår ti dännda git`Zräm `det är 
lättsinniga flickor i den där gården'. 

juckel-dockor f.IVa pl. ju'kkekdukkur Älvd. 
`leksak, bestående av sprattelgubbar, hängande 
på en spänd tråd / puppets hanging on a taut 
thread' (se ill.). Jfr kekeldocka. 

juckla sv.v.l. ju`kklra Leks. ju`klara Ga. Nås (jfr 
V11 j ucklog). 1. `vackla, vingla, vicka / 
totter, stagger' allm. 2. `vara obeslutsam / be 
uncertain' Ga. — Ssg: ju`kkälrmäkar m. Ga. 
`obeslutsam person'. — Av!.: ju'kkä/r n. Ga. Nås 
1. `obeslutsam person / irresolute person'. 2. 
<ostadigt, rankigt föremål (ex. stol) / unsteady 
object'; ju`kklru adj. Ga. Nås 'obeslutsam, 
ostadig / uncertain'. 

juck-slipa sv. v. 3. 1. ju'leldlipa Våmh. (Bon.) 
Ore ju'lekslipa Rättv. 'under slipning vicka 
rael det slipade verktyget och samtidigt föra 
det i korta knyckar fram och tillbaka över 
slipstenen / twist a tool while grinding it and 
at the same time jerk it backwards and for-
wards across the grindstone'. 

juda f. IV a jfida Älvd. 'judinna / Jewess'. 
jude m.IIIa Kede Älvd. Våmh. jä'dä öMor. Soll. 
Bju. Nås (best. Ked?? Nås) Keda Mal. ja`de 
ÖVd. 'man av judisk börd / Jew' (SAOB 1); 
granä'sjfid öMor. 'jude från Grannasgården 
(logi i Nusnäs för farande folk)'. Jfr mun-, 
sov-, språk-. — Ssgr: jfi'dkripp m. nVåmh. 
`judebarn / Jewish child'; jfidkulla f. Våmh. 
<judeflicka / Jewish girl'; Kedkelrivg f. Våmh. 
'äldre judekvinna / elder Jewish woman'. 

judska f.IVa ji-k`ska Våmh. 'judiskt språk, 
hebreiska / Jewish language, Hebrew' (jfr 
SAOB judiska). 

jufsa sv.v.l. ju'//sa Soll. js'ffsa Li. 'gå tungt 
och långsamt, lufsa / walk slowly and heavily'; 
juffs i-vö'g nit då Soll. <ge dig i väg nu då!'. 
Syn.: kufsa; lufsa. 

juft n.Ia juppt—djuppt Älvd. jufft- öMor. 'ett 
slags fint, mycket mjukt läder, berett på garveri 

av kalv- el. getskinn / a kind of fine, soft leather 
made of calfskin or goatskin' (SAOB). Jfr 
j upp a. — Av/.: jufftö`ra v. öMor. 'behandla 
skinn så att det blev mjukt och smidigt'. 

jugla sv.v.l. ju"gälr vMor. ju`ggka Leks. (Torp 
j uglai). 1. 'gå ostadigt / walk unsteadily' Mor. 
Syn.: se gigla; julla, bet. 1; jullra, bet. 1; 
j ulta; vickl a. 2. 'gnata / nog' Leks. Syn.: 
dorga; gnaga, bet. 4; jäxla, bet. 1. —Av!.: 
ju"gbun adj. vMor. 'vacklande, ostadig / 
steady'. 

jul f.Ia Kok -g5Ir Älvd. y-ök Våmh. jöb• vMor. Ve. 
Soll. föl öMor. Ors. 	Ore NeSi. Vd. 1. 'jul- 
högtid(en) / Christmas' (SAOB jul") allm. 
et-jfisker Älvd. 'till jul'; fin i jö`lär öMor. <före 
jul(en)'; gö-å'jt min jö'ke Ve. 'under jultiden 
lämna en gård utan att ha emottagit traktering'; 
spå"rå däm a jö'kum (plur.!) å på`skum Soll. 
'spara dem till jul och påsk'; 	niä jöqi i, 
säd ska"tundjsn, ds an tö jen stre"mivg ti'l Ors. 
'jul, när det är jul, sade Skattungbybon, då 
han tog en strömming till'; jö'Zri nfk vMor. nu  
er 5 Killrä Rättv. (Bo.) ä Kilka nä' Dju. 'det är 
jul nu' (ropades i örat på varje ko på juldags-
morgonen). 2. 'extra förplägnad åt husdjuren 
vid julen / extra fodder given to animals at 
Christmas' Älvd. Mor. nit' djav i di jfeske Älvd. 
'nu ger jag dig julförplägnaden' (sades till varje 
djur, som fick den extra julransonen);, få jö'li 
öMor. 'få extra högiva' (på julmorgonen). 

jula sv.v.l. jii`ska Älvd. jö`la öMor. jfi'lra Bju. Nås 
Tra. 1. 'fira jul / celebrate Christmas' (SAOB) 
allm. 2. (om soldat:) `utfå vid julen utfallande 
naturaförmåner / (about soldier:) receive emolu-
ments in kind at Christmas' öMor. Jfr jul-
gäst, -gästning. Syn.: julgästa. — Särsk. 
förb. (ut:) ed skulld jökas-ö'jt då vMor. `julen 
skulle dansas ut då' (på tjugondedag Knut). 

jul-afton m.Ia jöslaffton öMor. Ve. Ors. jii`k-
afftv, Bju. jä`kaffton Leks. Nås jfislaffto(n) 
Mal. jfi'lreffta(n) ÖVd. `kvällen före juldagen / 
Christmas Eve' (jfr SAOB 1). Syn.: julkväll. 

jul-annandag m.II jfekanndig Mal. ÖVd. `an-
nandag jul / Boxing Day' (SAOB julandra-
dag(en)). 

jul-band n.Ia jä`8/rInnnd Älvd. jöslrbannd vMor. 
`sädeskärve, vid julen utsatt åt fåglarna, jul-
kärve / Christmas sheaf of grain for birds'. 

jul-basa f.V jirkbäsu Mal. `brasa, som eldades 
på julaftons kväll / fire lit on Christmas Eve in 
the evening'. Syn.: julbrasa. 

jul-bock m.Ib jiV 8kbukk ,,,g` ökbukk Älvd. g' 51,r-
bukk Våmh. (Bon.) jö`kbukk vMor. Ve. jii'Zrbokk 

un- 
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Bju. Äpp. Karbakk sMal. ÖVd. 1. `i samband 
med julfirandet förekommande, till bock för-
klädd person / person disguised as a he-goat, 
in connection with Christmas celebrations' 
(SAOB 1) Älvd. vMor. 2. 'bockliknande figur, 
tillverkad av halm el. av trä omvirad med 
halm, vilken utgjorde en prydnad under julen / 
straw goat used as Christmas decoration' 
(SAOB 1 c; Forsslund, Bjursås 85) sÄlvd. Mor. 
Bju. 8. 'till julen på gårdsplanen rest samling 
av 20-30 hässjstänger / collection of 20-30 
hurdle poles set up in the farmyard at Christ-
mas' svÄlvd. Syn.: julkors, bet. 2. 4. (best.:) 
'övernaturligt väsen, som var i verksamhet vid 
jultiden / supernatural creature active at 
Christmas' Ve. Äpp. Mal. ÖVd. jfekbottjen a 
steivv dam Äpp. `julbocken har stångat dem' 
(om två ynglingar, som under ruset ngn av 
juldagarna fallit och slagit sig). Syn.: j ul-
gums e, bet. 1. 5. <berusad person, som under 
julen gick omkring i gårdarna och tiggde mat 
och brännvin / intoxicated person who went 
round farms at Christmas begging food and 
liquor' Våmh. (Bon.) Mal. 6. `på sommaren 
kastrerad bock, som slaktades till julen / he-
goat, gelded in summer and slaughtered at 
Christmas' Ve. 

julbock-ansikte n. III jöskbukkan8i1ckt Ve. 'an-
siktsmask, som bars av till julbock utklädd 
person / mask worn by person disguised as 
julbock'. 

jul-brasa f.V gslikbrasa Våmh. jölbramk öMor. 
iö`lrbrasu Ve. ifeltbräsu Leks. 'brasa av upprest, 
torr (björk)ved, vilken eldades på julaftons 
kväll / fire of upright, dry (birch)wood, made on 
Christmas Eve in the evening' (jfr SAOB). Syn.: 
julbasa. 

jul-bröd n.V jfarbrö Rättv. Mal. 'bröd, bakat 
till julen / bread baked for Christmas' (SAOB). 
Jfr julbulle. 

jul-bulle m.IIIa ffiskbull Älvd. 7` 51rIndlä Våmh. 
(Bon.) jö`lbulla öMor. jieltbulla Rättv. 
Leks. jiislrbulla Dju. Ga. 'tjock bulle av råg 
el. annat ej i vardagslag anv. material, särsk. 
bakad till julen / thick loaf of bread made at 
Christmas, of rye or other ingredient not norm-
ally used' (SAOB; ÖDB III 434, 436). Jfr j ul-
b r ö d. 

jul-dag m.II fieslrdåg Älvd. 	Bju. jfardig 
Nås jfelriag Mal. ÖVd.; best. jölrdän Soll. jö`l-
dajn öOrs. 1. 'dag under jultiden el. själva jul-
högtiden / one of the days of Christmas' (SAOB 
1) allm. Kilragor Nås 'dagarna omkring jul, 

särsk. juldagen, annandagen och tredjedagen'. 
2. 'den 25 december / December 25th' (SAOB 2) 
allm. 

jul-dona sv. v. 1. i fi qrden — ölrdiena Älvd. 'göra 
julfint / decorate for Christmas'. Jfr dona, 
bet. 2. 

jul-doppa f.IVa Kartippa Mal. 'dopp i grytan 
på julaftonen / dipping bread in ham stock on 
Christmas Eve'. Jfr doppa" f.; doppa v., bet. 1. 

jul-duk m. I b jfardalc Ga. 'bordduk, företrädesvis 
använd vid julen / tableeloth, primarily used at 
Christmas'. Syn.: b o r d(s)du k. 

jul-duva f.IVa fiVrciftva Mal. 'i trä snidad fågel, 
upphängd i taket under julen / wooden bird 
hung from the ceiling at Christmas' (SAOB). 
Syn.: duva' f., bet. 3; jul-, tak-fågel. 

jul-fastan f.IVa best. Klfassiu öMor. jfi`kfa8sta 
Leks. 'adventstiden / Advent' (SAOB). 

jul-flurra f.IVa jö'Zfturra vMor. 'på ex. ljusstake 
placerat kors av två pinnar, vilka på mitten 
täljts upp så, att spånorna bildade kvastar, som 
var böjda in mot mitten / cross often placed 
on cancllestick, made of two sticks split in 
middle so that the shavings became broom-like 
formations eurved into the middle'. Jfr flurrig 
adj.; julkors, bet. 5. 

jul-fågel m. I d Karfuggedr Mal. `i trä snidad fågel, 
som vid julen hängdes upp i taket'. Syn.: se 
julduva. 

jul-gosse m.IIIa jfislrgyssä Äpp. <yngling, som 
(tillsammans med flera andra ynglingar) en av 
juldagarna gick omkring i byns gårdar för att 
sjunga och till ersättning erhålla mat och 
brännvin / youth who went around the farms 
of the village with other youths to sing and in 
return reeeive food and snaps (distilled liquor)'. 
Syn.: staffans-karl, -man. 

jul-gran f.II 9` 5lrgr4n ,,,7ökgr -On Våmh. jö`kgrån 
vMor. Ve. Kargrän Leks. Mal. 'nedtill kvistad 
unggran, till julen uppställd invid förstukvisten / 
fir sapling set up outside front door at Christ-
mas' (SAOB 1). Jfr julstång. 

jul-gris m.Ia g'öltgraja Våmh. ffiskgria Rättv. 
Tra. 1. 'gris, som anskaffades på våren och 
slaktades till jul / pig bought in spring and 
slaughtered at Christmas' (SAOB 2). 2. ̀ person, 
som ej höll sig hemma vid gården under jul-
helgen / person who did not stay at home 
during Christmas eelebrations' (SAOB 2b). 

jul-gumse m.IIIa jfargammaa Mal.; best. jfelr-
gummar, Leks. Dju. 1. (best.:) 'övernaturligt 
väsen, som var i verksamhet vid jultiden / 
supernatural creature active at Christmas time' 
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Leks. Dju. Syn.: julbock, bet. 4. 2. `bröd i 
form av gumse, vilket lades ut på julbordet / 
bread in form of ram, put on the table at 
Christmas' (SAOB 1) Mal. 

jul-gäst m.Ia jfeakdjåsat Älvd. jfellå.sst Rättv. 
Ga. 'naturaförmåner åt soldat, vilka han per- 
sonligen uppbar i rotegårdarna vid jultiden / 
emoluments in kind given to soklier at Christmas 
by different farms'; .9pa'rrvsn e fets å tä. jfek- 
jåsstrot Rättv. `soldaten Sparv är ute och tar 
upp julunderhållet'. Jfr jula, bet. 2. Syn.: 
jul-gästning, -kost, bet. 2, -mat, bet. 2; 
klövrote. 

jul-gästa sv.v. 1. ja's/rdjämta Älvd. (om soldat, 
fäbodkulla el. vallhjon:) `utfå vid julen ut- 
fallande naturaförmåner / (about soldier, hercls-
maid or shepherd:) receive emoluments in 
kind at Christmas'. Syn.: jula, bet. 2. 

jul-gästning f.Ib ja`v/rdjästni'vvg Älvd. jö`l-
dja18.nnivg Ors. jfajämtniv Ga. =j ulg ä s t (jfr 
SAOB). 

jul-halm m.Ia g'ök4m Våmh. jö'lråm vMor. jfek-
hairm Flo. Mal. `halm, som breddes på stug-
golvet till julen / straw spread out on cottage 
floor at Christmas' (SAOB). 

jul-helg f.I jfekhålrg Mal. jfarhålri ÖVd. `den tid, 
under vilken julen varade / the Christmas 
period' (SAOB). 

jul-helgd f.I a 9-‘ölrfåggd Våmh. =föreg. 
jul-himmel m.Ia jö'Irhimmel Ve. <takhimmel 
av tyg, som till julen fästes upp över matbordet 
i stugan / canopy hung up over table at Christ-
mas'. 

juli m.oböjl. jfelri Älvd. Våmh. Ve. Ors. Rättv. 
jfeli Bju. Kelri Li. `sjunde månaden på året / 
seventh month of the year' (SAOB). 

juling m.Ib jirkin Mal. jfaring ÖVd. 'stryk / 
thrashing' (Aasen). 

julka sv.v.1., se j olka. 
jul-kaka f.V jfikkaku Nås Jä. Tra. `mycket stor 
rågbrödsbulle, bakad till jul för hela hushållets 
räkning / very large rye-loaf baked at Christmas 
for the whole household' (ÖDB III 436; jfr 
SAOB a). 

jul-kall n.IajiVkall Äpp. (jfr SAOB hemkall) 
`naturaförmåner åt klockare, vilka han uppbar 
i gårdarna vid jultiden / emoluments in kind 
given to parish elerk and organist at Christmas 
by different farms'. Jfr julgäst. 

jul-kors 	 jits8 /rkro8s m. nÄlvd. jö'lkåse 
öMor. Kikk8es n. Leks. Mock. Jä. 1. <träkors, 
som till julen sattes upp på en lång stång utan-
för stugdörren / wooden cross on long pole set 

3 	 jul-ljus 

up outside cottage door at Christmas' (SAOB 2) 
Jä. 2. `samling av granstörar, som kvistats 
utom i toppen och till julen rests i ring på 
gårdsplanen / collection of fir saplings with 
branches lopped off, set up in ring in farmyard' 
nÄlvd. Syn.: julbock, bet. 3. 8. `korsformad 
bulle, särsk. bakad till julen / Christmas bun 
baked in form of cross' (SAOB 4; ÖDB III 436) 
Leks. Mock. Jfr julkuse. 4. `av halm flätat 
kors, lagt under matbordet på julkvällen och 
avsett för julgumsen / plaited straw cross, 
placed under table on Christmas night for 
j ulgumsen' Leks. 5. <sol- el. stjärnformigt 
uppkluvet träkors, som hängdes upp i taket om 
julen / sun- or star-shaped split wooden cross 
hung from eeiling at Christinas' öMor. Jfr 
julflurra. 
ul-kost m.Ia jfarkus.st  Leks. Dju. Nås Äpp. Tra. 
1. 'julmat / Christmas food' Äpp. Tra. Jfr 
kost", bet. 1. 2. 'naturaförmåner åt soldat, 
vilka han personligen uppbar i rotegårdarna 
vid jultiden' (jfr SAOB 2). Syn.: se julgäst. 
iii-krona f.IVb jö'lkröjn öMor. jö`kkråvven Ve. 
Karlen:ina Mal. jfekkröna Li. `takprydnad, för-
färdigad av halm- el. vassrör och upphängd i 
stugtaket till julen / decoration to hang from 
ceiling at Christmas, made of straw and reeds' 
(SAOB). Syn.: se flugrunka. 
ul-kuse m. III a jfilrkfts8 Rättv. jfarkftså Bju. 
ja`kkfzsa Mal. 'bulle, särsk. bakad till julen och 
ofta formad som ett kors / Christmas bun often 
baked in form of a cross' (SAOB). Jfr julkors, 
bet. 3. 
ul-kut m. Kiskkaut Älvd. <kappkörning hem frän 
julottan / race home from Christmas Day 
early-service'. 
ul-kvant m. g`isIrkuutt Våmh. 'liten julgris / 
sucking pig for Christmas'. 
ul-kväll m.Ia jfielrkwelld Älvd. jfekkvåll Leks. 
Mal. ja`kkvål ÖVd. `julaftonskväll / Christmas 
Eve' (SAOB); li'88 jfilrkvälln Mal. 'trettondags-
afton'. 
ulla sv.v.I. ju'lla Leks. jtella Dju. (We. j ulla). 
1. <gå ostadigt / walk unsteadily' allm. Syn.: se 
j ugla, bet. 1. 2. <småprata; (om röster:) höras 
otydligt / chat; (about voices:) be indistinct' 
Leks. Jfr jumla. Syn.: jolla, bet. 3. 
ulle m.IIIa ju'llei Soll. 'liten roddbåt, som 
släpades efter skutan och ibland användes 
som räddningsbåt / small rowing boat pulled 
after boat and sometimes used as life-boat' 
(SAOB; ÖDB II 184). 
ut-ljus n.Ia jö'lYö.9 öMor. vOrs. Kekkg8 Äpp. 
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Kari& Mal. (jfr SAOB). 1. 'sådant bloss, som 
användes vid färden till julottan / torch med 
on journey to early morning service on Christ-
mas Day' Ors. Jfr stickl j us. 2. 'till jul särskilt 
fint stöpt talgljus / very good quality tallow 
candle for Christmas' (ÖDB III 305) öMor. 
Äpp. Mal. 

julha sv.v.l. ju'llra Bju. Dju. Ga. 1. `gå el. 
röra sig ostadigt och vinglande / walk or move 
unsteadily' (Torp julra) Dju. Syn.: se j ulla, 
bet. 1. 2. 'vara ostadig (ombytlig) till sinnes / 
be unstable, moody' Ga. 3. 'tala enahanda och 
enformigt / talk monotonously' Bju. — Avi.: 

n. Bju. Ga. 1. 'föremål, som rör sig på ett 
vinglande sätt / unsteady object' (t. ex. om  
slipsten) Bju. 2. 'obeslutsam människa / 
irresolute person' Ga.; ju'llrug Dju. jullru Ga. 
adj. 1. 'ojämn / uneven' (om väg) Dju. 2. 
'obeslutsam, obeständig / irresolute, unsteady' 
Ga. — Ssg: 	 m. Bju. 'pratmakare, 
person som pratar strunt / chatterbox'. 

-Julhan f. IV a best. (endast som senare ssgsled:) 
däqrsba(rg)s-jullra Leks. 'skogsrå, som bodde 
i Dalsberget / wood-nymph living in Dals-
berget'. Jfr fru, bet. ib; Gorna. Syn.: -Gull-
ran. 

jul-mara m. jö'lmårå öMor. (jfr mara f.m.; 
ang. genusväxling se Bergfors, s. 154) 'arbete, 
som räckte över julen / work lasting over Christ-
mas'. 

jul-marknaden m. best. jfelrmarrken Ga. 'mark-
naden i Falun den 21 december / the Christmas 
fair in Falun (21/12)' (jfr SAOB julmarknad). 
Syn.: Tomas-, Tomasmäss-marknaden. 

jul-mat m.Ia jiarrnät Bju. Ga. Mal. 1. <mat, 
som ätes under julen / Christmas food' (SAOB) 
allm. 2. 'naturaförmåner åt soldat, vilka han 
personligen uppbar i rotegårdarna vid jul-
tiden' Bju. Ga. Syn.: se julgäst. 

jul-mila f.IVa jfiltrnila Ål 'kolmila, som revs ut 
i så god tid, att man hann hem till julen / 
charcoal-kiln which was raked out in good time 
for Christmas'. 

jul-morgon m. I d jii`vIrmorrgtgn Älvd. jö'Irmårrgån 
vMor. Soll. Kikmsrrgo Leks. jii'Irmåro Mal. 
jfikmzgro ÖVd. 'juldagens morgon / Christmas 
morning' (SAOB). 

jul-månad m. jiV1tmna Äpp. jfilrmöna Mal. ÖVd. 
(best. Kilrmön Mal.). 1. 'december månad / the 
month of December' (SAOB) Äpp. Mal. 2. 
'den månmånad, under vilken julen infaller / 
the lunar month containing Christmas' ÖVd. 
Syn.: j ultungel, bet. 2. 3. 'den måne, rom 

skiner under julmånaden / the moon which 
shines during the Christmas month' allm. Syn.: 
jultungel, bet. 1. 

jul-mässan f.IVa best. jfc'sirmessa Älvd. 
messa Ors. 'gudstjänsten på juldagen / Christmas 
Day early-service' (jfr SAOB); et ja'slrrnesser 
Älvd. ajt i jö'lmesso Ors. 'till (eg. efter resp. ut 
i) julottan'. Syn.: jul-natt, bet. 2, -otta. 

jul-natt f.VI jfislrnat Älvd. jöknett vMor. Ve. 
Soll. jx-i'Mnatt Mal. jfk`irneitt Li.; best. 7' ölrn4ti 
Våmh. jö`lniite—KlnQti Ors. jfelrnitte Ore jfar-
natta Äpp. 1. 'natt mellan julaftonen och 
juldagen / the night between Christmas Eve 
and Christmas Day' (SAOB) allm. 2. (best.:) 
`julottan / early morning service on Christmas 
Day' Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ore Äpp. aut i 
jfisknittg Älvd. 'till (eg. ut i) julottan'; bot i 
jö'lrnetti Soll. <till (eg. bort i) julottan'. Syn.: 
jul-mässan, -otta. 3. <vaknatt / sleepless or 
wakeful night' Ve. Syn.: se jubelnatt. 

jul-otta f.IVa jfi'lrotta Rättv. Bju. Nås Äpp.; 
best. jö'Ireata vSoll. jiislrotta Leks. 'på juldagens 
morgon hållen gudstjänst' (SAOB). Syn.: 
jul-mässan, -natt, bet. 2. 

jul-port m.Ia best. jirportv, Rättv. (Bi.) 'ett 
på visst sätt format julbröd / Christmas bread 
shaped in certain way'. 

jul-spir n. jfilrfpir Li. 'dekorativ krusning, 
åstadkommen gm att med fingrarna nypa 
runtom på en speciellt till julen bakad råg-
mjölskaka / decorative ripple made by pinching 
all round a special rye meal loaf baked for 
Christmas'. 

jul-stjärna f. IV a jfilrfårna Leks. 'stjärnformig 
bulle på julbordet, vilken låg kvar till tjugonde-
dagen / star-shaped bun on Christmas table, 
left over until Hilarymas' Leks. Syn.: egg-
stjärna, bet. 3. 

jul-stång f. Ib —VI jirsirstevg Älvd. g`öltstaung 
Våmh. iö`Lstetvvg öMor. jö'Irståyvg vSoll. 
stsnvg Ors. Keirståvv Leks. iii`/Pgavu Mal. 
`kvistad och i toppen på ett el. annat sätt 
prydd unggran, som till julen restes nära el. 
invid stugan' (se ill.; SAOB). Jfr j u 1-g r a n, 
-kors, bet. 1. — Ssgr: Kiskstevskritis n. Älvd. 
'prydnad i toppen av julstången'; jfek8t(34J8r5 
n. Leks. (Silj.) 'virke (unggranar) till julstänger'. 

jul-stöda f.IVa jil'Irstöda Jä. 'till julen upplagd 
hög av brödkakor, en åt varje familjemedlem / 
pile of bread for Christmas, one for each member 
of the family'. 

jul-såd n.II jöw/sö öMor. 'på julaftonen tillagad 
maträtt, bestående av hopkokt kött, fläsk 
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(bondbönor) och potatis / stew made on Christ-
mas Eve, eonsisting of meat, pork, beans and 
potatoes'. 

julta sv.v. 1. ju'llt(a) Våmh. vMor. Soll. ju'l(l)ta 
Rättv. Kitta Li. (Rz jullta; jfr Torp jultra) 
'gå (röra sig) ostadigt el. ojämnt / walk (move) 
unsteadily or unevenly'; fult i-vä'g lritå 
Soll. 'spring litet (fortare) nu!'; spi'nnrattjan 
ju'l(l)tur Rättv. 'spinnrocken skevar'. Syn.: 
se jugla, bet. 1. — Särsk. förf,. (av:) an ja' fis s 
ja'llt-ii Li. 'han lunkade och stultade i väg'. 
— Avi.: juTtu adj. Rättv. 'som går (rör sig) o-
stadigt el. ojämnt / walking (moving) unstead-
ily or imevenly'. 

jul-tiggare m. Ilie jits81rtiddjer Älvd. jö`ltiddjär 
öMor. fö`ktiddjär Soll. ja`trtiddjur Rättv. 
tiddjar Leks. Bju. Ga. 'tiggare, som gick om-
kring i gårdarna vid jultiden / beggar who 
went round fanns at Christmas' (skämt. äv. 
om soldaten och hans hustru, som gingo för 
att utfå sina naturaförmåner); sti'nn sos jen 
fiesktiddjer Älvd. sti'nn sam en fiartiddjar Bju. 
Ga. 'mätt som en tiggare vid julen'. Jfr jul-
bock, bet. 5; jul-gosse, -gästning. 

jul-tredjedag m. II fielrtrEclag Rättv. 'tredjedag 
jul / third day of Christmas'. 

jul-tråd m.Ia Kezqrtreta Älvd. 'docka hemspunnen 
lintråd, avs. till lapptråd, vilken pojkarna 
gingo omkring och tiggde av flickorna någon av 
dagarna efter jul från tredjedagen och till 
tjugondedagen / skoin of homespun flax intend- 
ed as lapp tråd which boys begged from girls 
any day from the third day of Christmas until 
Hilarymas'. Jfr tredjedag. Syn.: gifttråd-
docka. 

jul-tungel n.Id jfisktiougek Älvd. g'äktiougear 
Våmh. jö`ktuvvgålr vMor. jö'ituvvyä/ öMor. 
jö`ituvvgu/ vOrs. Kltuyvgel öOrs. Kattunge& 
Oro Flo.; best. jfartuvirs Rättv. fiartuyvkå 
Leks. Kar/ny/ffi Äpp. Mal. jösktovvg/re Tra. 
1. 'måne (månsken) vid jultiden; månens gång 
(ställning) under julmånaden' allm. 2.12` 8414vvglre,4 
jr ö'gt o wa'sst a `nnclifm Älvd. `julmånen står 
högt på himlen och är spetsig i ändarna' (bådar 
kyla); o spå' då å jö`ltuvvglå Ors. 'hon tog 
varsel av månen vid jultiden'. Syn.: jul- 
månad, bet. 3. 2. 'den månmånad, under 
vilken julen infaller' OvSi. Rättv. Tra. Syn.: 
julmånad, bet. 2. 

jul-tuppe m. Illa fiektuppa Leks. ffilrtuppå Dju. 
fiektuppa Mal. jaIrtappe Li. 1. 'av trä el. vete-
bröd formad, tuppliknande figur, placerad ovan-
på smöret el. bullhögen på julbordet / cock-like 

figure of wood or bun-loaf placed above butter 
or pile of buns on Christmas table' (jfr SAOB 
jultupp, bet. 2). 2. 'docka av halm, vilken 
anv. i viss lek / straw doll, used in certain 
game' Li. (i förb. taga jultuppen:) tä Kartup-
pin (vighetsprov) <med munnen ta upp halm-
dockan från golvet utan att böja knäna'. 

jul-ved m. II g`ölrwlå Våmh. jfartg Jä. Mal. 'torr, 
fin ved att anv. under julhelgen / good, dry 
wood to be used over Christmas'. 

jul-vrå f. VII ja`skril Älvd. 'vrån mellan bakugnen 
och kammardörren, fylld av ett vedförråd, 
som skulle räcka över julhelgdagarna / corner 
between oven and door of room filled with store 
of wood which was to last over the Christmas 
period'. 

jul-öl n. la jfk`s/rök Älvd. ffiglr Mal. Kir* ÖVd. 
'särskilt starkt öl, som bryggdes till julen / es- 
pecially strong beer, brewed for Christmas'. 

jumfru f.VII, se jungfru. 
jumla sv.v.l. fu`mmlra Rättv. (jfr mjumla) 
`tala oredigt / speak indistinctly' (V11 2; jfr 
Torp jumla). Jfr julla. — Avi.: ju'mmlra 
m. Rättv. 'person, som talar oredigt / person 
who speaks indistinetly'. 

jumma (?) sv.  .v.l. feemmå Tra. (jfr V11 Torp 
j umla) 'prata lågmält och ihållande / speak 
softly and incessantly'. Jfr jumla. Syn.: 
mjumla. 

junge m.IIIa 	 jevge Illa Älvd. jevgå 
Våmh. jävvg(ä) Mor. Ve. Soll. ja`vvgei Oro 
Knytt vRättv. jävva Rättv. (Bi.) jävva Leks. 
Al ju'vva Mock. Nås Mal. ju'vvii Flo. ju'vva 

jo`vva Jä. ju'yvar Ilie Äpp. ju'vva 
ju'vved Mal. fo`nnclje ÖVd. 1. `bredbladig, icke 
vass kniv (vare sig fällkniv el. slidkniv), anv. 
som matkniv / broad-bladed, blunt knife, used 
as food-knife' (jfr SAOB; ÖDB III 110; se ill.) 
allm. Jfr bords-, fick-, fäll-, gästabuds-, 
klyv-, mat-. 2. 'slidkniv / sheath-knife' (jfr 
SAOB) Våmh. Soll. Jfr b r ud-. 3. 'krokkniv, anv. 
vid barktagning/ curved knife used for eutting 
bark' Tra. 4. 'mycket liten kniv av vad slag 
som helst / very small knife of any kind' Våmh. 
öMor. Soll. 5. 'utsliten, avbruten el. på annat 
sätt underhaltig kniv el. lie / worn-out, broken 
or otherwise defective knife or scythe' (ÖDB 
III 338) Oro Leks. Al. — Avi.: 	v. Älvd. 
'skära av / eut off'. 

jungfru f.VII a Kuvgfrå Älvd. jevgfrii — a`mm-
frfi Våmh. feem(m)frik Mor. Soll. Rättv. ju`mm-
fru Ve. ju`mmfrit ju'mm/ru öOrs. Bju. fet`nbm- 
fru 	 josmmfra Leks. fä mmfru Dju. jö`mmfru 
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Ga. jö'rnmfrö Äpp. js`mmfru Mal. ju'rnmfrfc ,-
jo`mmfrfk ÖVd. 1. 'förnäm ung kvinna / young 
noblewoman' (jfr SAOB 1; endast i ssgn:) 
ba'//sejevgfrfinc Älvd. `Balser-jungfrun, dvs. 
en i kvinnokläder klädd stubbe, vilken stod i 
ett vägskäl utmed vägen till Balsers fäbodar 
(trol. symbol för skogsfrun)'. 2. `rymdmått för 
våta varor, rymmande 1/32 kanna; så mycket 
vätska som rymmes i ett dylikt mått / cubic 
measure for liquids, 1/32 tankard; the amount 
of liquid contained in such a measure' (SAOB 
8d) allm. ci'vkmfrit Våmh. 'mått, rymmande 
1/2 jungfru'. Syn.: kosa', bet. 3. 

jungfru-bräde n. la ju` minfrubråd ju` vv fru-
bråd -, jusnamfslbreid Ve. 'bräde, vilket med 
vidjor länkades fast, ett på vardera sidan om 
lagglasset, för att hålla samman detta / 
board fastened with withes on either side of 
lagglasset to keep it together' (se ill.). — Ssg: 
ju`mmfrubrädstaipp m. Ve. 'viss kvantitet hö, 
medförd på lagglasset / hay kept on lagg-
lasset'. Jfr jungfrutapp. 

jungfru-bär f. -n. ju' mmfrubår öMor. Ve. ju`mm-
frubår Leks. ju'vvfrubår Al Mock. 1. <sten-
hallon, Rubus saxatilis / stone bramble' (SAOB 
1) Mor. Leks. Al Mock. Syn.: tågbär. 2. 
'åkerbär, Rubus areticus / arctic raspberry' Ve. 
Syn.: se ekorrbär. 

jungfru-korv m.Ia ju'vvfruksrry Flo. <tomt, 
uppblåst korvskinn, varmed man vid korv-
stoppning slog nyfiket påträngande barn över 
munnen / empty, inflated sausage-skin with 
which one hit inriportunate children on the 
mouth while sausages were being made'. 

Jungfru-Maria(s)-hand sbst. juvv fru-marl' as-
a'nnd vSoll. juvvfru-marl'a-hannd Li. 1. 'fläckigt 
nyckelblomster, Orchis maculata / spotted 
orchid' (SAOB jungfru, sp. 266) vSoll. Syn.: 
se Gudshand m. fl. 2. <den ljusare av knöl-
rötterna på Orchis maculata / the lighter of the 
tubers of Orchis Maculata' Li. Jfr frälsar-
handen; Guds-hand m. fl. 

Jungfru-Marias-sänghalm sbst. junufru-marias-
stevnhakm Ga. 'daggkåpa, Alchemilla vulgaris / 
lady's naantle' (jfr SAOB jungfru sp. 267; 
E. Fries, Sv. växtn., s. 51b.). Jfr Marie-säng-
halm. 

Jungfru-Maria-såpa sbst. juvufru-marra-så`pa Li. 
'sileshår, Drosera rotunelifolia / sundew'. Syn.: 
se skör-, bet. 2, tät-gräs, bet. 2, m. fl. 

jungfru-tapp m.Ia ju'vv/rutapp Ve. 'tapp av hö, 
vilken stoppades mellan jungfrubrädet och 
laggkärlen för att förhindra nötning av dessa / 

wisp of hay pushed between j u ng f rubrädet 
and barrels to prevent wearing'. Jfr jungfru-
bräde, ssg. 

jung-krammel n.Id jd'ungkrammbäl öMor. (jfr 
j unge m.) 'upphängningsanordning för knivar / 
hanger for knives'. 

jungla sv. v. 1. ju'vvIra Mal. jo'nvglta Tra. 'sjunga 
halvhögt, gnola / hum'; an jo'vngeZr å fo'vng 
Tra. 'han gnolar för sig själv'. Syn.: se gnola; 
gnåla; gnöla, bet. 1; notan; tona. 

jung-skedar f.pl. jet' vygstgdär Ve. (jfr junge m.) 
'knivslida / sheath for knife'. Syn.: kniv-
sked(ar); knivskedpar; knivslida. 

juni sbst. 	Älvd. 	ni Ve. 'årets sjätte 
månad / the sixth month of the year'. 

junta f.IVa ju`nnta Mal. (jfr? frunta) 'frodig, 
men nätt flicka / fat but pretty girl'. 

junta sv. v. 1. ju`nnta Ve. 'binda samman de yttre 
vidjestörarna i en vinterhässja med junt-
pinne / bind together the outer withe rods of 
a winter hurdle with j untpinne'. 

junt-gäta sv.v.3. ju`nntgetta Ve. 'vid ankomsten 
till ett fäbodställe låta kreaturen gemensamt 
avbeta slåttermarken under en dag / allow 
cattle to graze together in hayfield for a day 
on arrival at shieling' (ÖDB I 159). 

junt-pinne m. Illa jtenntpinn Ve. 'träpinne, anv. 
vid sammanbindningen av de yttre vidje-
störarna i en vinterhässja / wooden stick used 
when binding together outer withe rods of 
winter hurdle' (se 	ÖDB I 235). 

juppa sv. v. 1. jeeppa ,,,dju`ppa Älvd. 'bereda 
(hud) till juft / dress (hide) into juft'; ju' ppa-
stfinn dju` ppastjinn <till juft beredd hud'. 

jurga sv.v.l. ju'rrga Ors. (endast i förb. med å:) 
an jurrgsr-ö' mi dö`da 'han håller envist på 
med det där / he is obstinately going on (busy) 
with that'. 

just adj. I ju'sst Li. (jfr SAOB) 'nätt, prydlig; 
ordentlig / tidy, neat'; ä ö' 88 ju'sst da sii"det 
är så prydligt i gården där söderut'. 

just adv. jusst allm. (utom usst öOrs.; jusst 
ju'sst Leks.; jusst ••••• jusst ÖVd.). 	1. 'precis, 
alldeles / precisely, quite' (SAOB just" 2) 

u's8t da' ska tö' öOrs. 'just du skall få'; 
ä e ju'sst fe di' je a kei'mm-git Tra. 'det är just 
därför, jag har kommit hit'. 2. (svagare el. 
starkare bekräftande el. förstärkande) 'prompt, 
absolut; verkligen / promptly, absolutely' 
(SAOB just" 4) allm. du sk ju'sst go fr4' n'jndjin 
Älvd. 'du skall ovillkorligen gå ifrån sängen'; 
ja ju'sst är ä niettvolri ma snjö`dämmpar Leks. 
'ja, det är verkligen ganska sparsamt med 
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snöfall'; ja ju'est ja Leks. 'ja, det var sant!'; 
8 då hrr dem ju'sst fär hier dem 	Mal. 'och 
då få de verkligen bete sig hur de vilja'. 3. 
(ironiskt förstärkande; SAOB j ustn  4a) allm. 
ö' wa ju'sst no tä saj-4'V Älvd. ä va ju'est nä' tä 
tä`l-om Leks. <det var verkligen ingenting att 
tala om /it really wasn't anything to speak of'. 
4. 'väl, ju / probably, I suppose' Våmh. du 14 
ju'sst 8g-,6 &kr i klemm <du får väl se, då jag 
kommer'. 5. (i förb. och just:) 'och det, och 
därtill / as well' Leks. dem får i kft' å V888, å 
ju'sst i du`kkti kil' å 'de få en ko av oss, och det 
en duktig ko också'. 

justament adv. (interj.) ju'sståme'nnt Bju. ju'ssts-
männt ,, ju'sst-s-mä'nnt Mal. juisst-å-mä'nnt Tra. 
'sannerligen, ack, oj / indeed, alas' (jfr SAOB 
2). — Utvidgning: ju'sståme'nnteja Bju. ju'sst-
s-mä'nntsantis (heke mära'kkäk) Mal. 'oj oj oj 
(ett sådant spektakel)!'. 

justera sv. v.l. 	segra vMor. ite 88tEr S011. 
ju`sstira ÖVd. 1. <iordningställa; (om hjul i 
klocka) giva slutlig putsning / put in order; 
(about wheel of dock) adjust' (SAOB 1) vMor. 
Li. 2. 'leta (efter ngt) / search for sthg' Tra. 
3. 'resonera, diskutera / discuss' Soll. —Särsk. 
förb. (upp:) innt add dem ä ss vcilk s'ppjusstin 
innt Li. 'inte hade de det så snyggt och ordentligt 
ordnat inte'. 

Justina f. ju`sstie  (dat. ju:sk:ten) Älvd. 'kvinno-
namnet Justina / woman's name, J .' . 

just-som adv. ju'asåm Soll. ju'ssom Rättv. 
ju'ssom ju'sssm Leks. i& 88U911, Dju. ju`sssm 

ju'sstsvm Tra. ju'essm Nås Jä. Äpp. 1. 
'alldeles som, liksom, filmande / just like' (jfr 
SAOB j ustu  2 b) allm. nä'ttdsn va-nnt jussum 
nsga mä`nnifa int Leks. 'Näcken liknade inte 
en människa inte'; an sått jussum på en hö't 
stö'n Dju. <han kunde inte sitta stilla'; lå`vs 
på hs'ppä itt888M s'rrmila Jä. 'leva på hoppet 
liksom ödlan'. 2. (betecknande, att ett ytt-
rande fälles med stor tveksamhet; stundom rent 
pleonastiskt / expression of hesitation, doubt; 
sonietimes pleonastic; jfr SAOB justu  2 b) 
allm. an  ö jussåm kitä kri'vvgkån i sket'llam i 
dä'g Soll. 'han är nog litet kollrig i huvudet i 
dag'; ä va i 2.1,880M rö'Iri i kvä'll Rättv. <det var 
(riktigt) roligt i kväll'. 

just-som konj. jussomjusssm Leks. i'll8821472 Dju. 
juassm Ga. Nås `som om / as if'; an gå' jussum 
an sirvdä Dju. 'han går, som om han sove'. 

just-sånär adv. jusssnä'r Leks. 'sånär / almost'; 
jä ha jusssnä'r brännt slå`vskafftä 'jag hade 

67— 762519 Dalmälsordboken B II, H 15 

sånär bränt slevskaftet' (bilcll. om  att försäga 
sig). Syn.: sånär, bet. 1. 

jutas m. Kam Rättv. (Bi.) 'elak man / malicious 
man'. 

juvel m.Id juvö't Mal. 'odygdig pojke / naughty 
boy'. 

juver n.Id Ker Älvd. 5r Våmh. för Mor. Ve. Soll. 
Ors. Ore jar Rättv. Leks. Bju. Ål Flo. — Tra. 
jfr Dju. Ga. Mock. 'mjölkkörtel hos däggdjurs-
hona / udder' (SAOB); djå" jf,t'sre6 Älvd. djär-tf' 
jö'r Ve. djör jö'r Ors. (om det alltmera växande 
juvret hos ko före kalvning; eg. 'göra (till) 
juvret'). Jfr göra till; reda, refl., bet. 3; 
djestjör Soll. 1. 'getjuver'. 2. 'kojuver, som 
sitter ovanligt långt bakåt / cow's udder which 
was unusually close to the hindermost part of 
the animal'; it`nndjjör Soll. `hängjuver'. Jfr 
kött-, rump-. 

juver-koppe m. Illa jo"rkupp Soll. jferkopps 
Rättv. 'ungt, outvecklat juver (hos kviga) / 
young, undeveloped udder (of heifer)'. Syn.: 
örel, bet. 1. 

juver-stånd n. Ta jii'rstannd Leks. 'ställning 
(form).  på juvret / position (shape) of udder'. 

jåde m.IIIa Keds Rättv. 'öknamn för person 
från byn Silverberg / nickname for person from 
village of Silverberg' (jfr ?We. j å du s). — 

adj. n. Rättv. (Bo.) 'mycket Silverbergs-
bor samlade el. ute i rörelse'. 

jågla f.IVa jå'gka Våmh. Mor. 'enfaldig kvinna, 
fjolla / stupid woman'. — Avi.: ki`gälr n. Mor. 
<enfaldigt göra, struntprat / stupid action, 
nonsense'; jägltun adj. Våmh. 'enfaldig, fjollig 
/ stupid'; jå'gkuga adv. Våmh. 'enfaldigt / stu-
piclly'. 

jåk m.Ib jåk Ve. Nås (jfr V11 j åkan; We. j åkaln) 
'trög person / sluggish person'. 

jåka sv.v.1., se jucka. 
jåla sv.v.1., se jola. 
jåm m.Ia, se hjåm. 
jåna sv.v. I. jå`na Leks. jirna Bju. Dju.; p. pret. 

-jit'snac) Älvd. (övergående i hj ona v.; jfr 
j ona v.). 1. 'bemöda sig, ha ett mödosamt 
arbete, sträva / work hard, strive' Leks. Dju. 
Syn.: hj ona, bet. 1. 2. 'arbeta senfärdigt / 
work slowly' Bju. Jfr j ånka. 8. <stappla i 
talet, ej få fram orden / falter, speak haltingly' 
Bju. — Refl.: jä ska jän må å' tä mo'rrmos Leks. 
'jag skall med möda och besvär begiva mig till 
mormors gård'. — Särsk. förb. (på:) jan-på' 
Dju. 'gno på!'; (upp:) jän-o'pp sä Leks. 'mödo-
samt resa sig'; (ut:) jän-fet Leks. 'trötta ut med 
mödosamt arbete'; a' utjenaö—a'ut- Älvd. 
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jåna Leks. `utmattad av mödosamt arbete (äv. 
om  åkerjord: 'utsugen, utarmad' Älvd. — 
jån n. Leks. Al Dju. 1. 'person, som vållar 
andra besvär / person who eauses others 
trouble' Al. 2. 'strävsamt arbete, möda / hard 
work, toir Leks. Dju. 3. 'ihärdigt och efter-
hängset bråk om ngt / eontinuous trouble with 
sthg' Leks.; jirnande n. Dju. 'ihärdigt arbetande'; 
jå'nug Leks. jii`nu adj. Al Dju.; n. ji"nut Rättv. 
'besvärlig, arbetsam / troublesome, hard'. 

jånka sv. v. 1. jet'vvka Bju. (GotlOrdb. j o nk a; 
V11 j ånka) `röra sig sakta och makligt / move 
slowly'. Jfr j åna, bet. 2. 

jåns adv. ås Älvd. åss Våmh. jås vMor. Soll. 
jåss öMor. ås ,-, jäs Ve. åss 	ja' das Ors. 
jås ,,, jåss Ore jån(n)s Rättv. Bju. Mock. jånnst 
Leks. Al Dju. Ga. Flo. Nås Jä. jåsst Äpp. 
josst.— jo'ssta Mal. jö'ast ,--, jö`vast ÖVd. (i vSoll. 
utan i; i övr. bygder endast i förb. i j åns:) 'för 
en kort stund sedan, alldeles nyss / a moment 
ago, just now' (SAOB jons); wett hö'vd du su'kka 

jå's Ve. 'var lade du strumporna nyss?'; 
wen gård da' i-jefdas öOrs. 'vad gjorde du 
alldeles nyss (då jag såg dig)?'; an vå'-inn jet 
i-jö'vast Li. <han var in här för en kort stund 
sedan'. 

jåssa sv.v.l. Kessa Bju. (jfr We. jåsai) 'arbeta 
slött / work indolently'; an jässår så an jö'r 
int rå'tt fe(r) dggpånnivän 'han arbetar så 
slött, att han inte gör rätt för dagspenningen'. 
— 	 jåss n. Bju. `slöhet / indolence'; jässa 
f. Bju. 'slapp och slö kvinna / indolent woman'; 
jässu adj. Bju. 'slapp, trög / indolent'. 

j åxa v., se joxa. 
jä interj. jå vMor. j& Ve. 0 Leks. 'äsch / oh, ah!'; 

wa e nö'd ö'd å vMor. 'äsch, var det något, 
det!'; å'j her å svi'd— PI' Leks. <oj så det svider! 
— äsch!'. Jfr ja, bet. 2. 

jäa sv.v.l. 	Li. 'jama (om katt) / miaow 
(about cat)'. Syn.: jama; j amlar; jamsa. 

jäbbai  sv. v. 1. Kbb(a) Älvd. Våmh. Mor. Ve. Soll. 
1. 'envist upprepa samma sak, kälta / repeat 
same thing over and over again, nag' (Hels., 
We.; jfr Torp j abbai) allm. Jfr hackla; 
j äbbla; j äglai. 2. (om hund:) 'skälla i tid och 
otid / bark incessantly' Våmh. — Särsk. förb. 
(mot:) Kbb-möt Soll. `envist säga emot'. — Avi.: 
Kbba f. Älvd. 'grälaktig kvinna / quarrelsome 
woman'; Kbbug adj. nÄlvd. 'grälaktig / quarrel-
some'. 

jäbban  sv.v. 1. jet`bba Älvd. (jfr ?Torp j abban) 
'föra lien med helt korta hugg, slå hackslog / 

wield seythe with short strokes'; Kebb o 
`dets.'. 

jäbbla sv. v. 1. (i särsk. förb. med på:) hur du 
jebblrår-på' Ve. 'så du kältar och gnatar / what 
a nagger you are!'. Jfr j äbb ai, bet. 1; haekla. 

jäder m.Id je"dår svMor. (pl. je"drår) vSoll. 
jergor (jfr jar) Tra. (jfr jädra, jöder; Sdw 
iälaur; Fr. ja arr; Torp jadar). 1. 'sårvalk 
avlång förtjockning på trädstam / rectangular 
thickening of tree trunk, eallosity' allm. Syn.: 
se bal, bet. 2; j öder, bet. 1, m. fl. 2. 'för-
hårdnad i huden (på människa) / callosity on 
skin (of human being)' (t. ex. om  märke efter 
slag med björkris) Tra. Jfr gall. Syn.: j öder, 
bet. 2; kvård, bet. 6. 3. 'spets på husgavel, 
nock / top of house-gable, ridge-pole' svMor. 
— Av!,: jådru't adj. n. öMor. 'fullt av sårvalkar 
på stammen (om träd) / full of wounds (of tree 
trunk)'. 

jädra f.IVb jä"dår (best. Kdra) Ve. —jäder, 
bet. 1. 

jäg n.II jåg Li. 'jakt / hunt'. Jfr j äga v. Syn.: 
jagning; jakt. 

jäga sv.v.l. je"gå Soll. jå'ga Leks. jå,`ga Bju. 
Dju. Ga. Mock. jå'gs Nås Äpp. Mal. jek'gå,,  
jergo ÖVd. (om växling å'.ä jfr jaga och se 
Bergfors, s. 201 f.; jfr SAOB under jaga). 1. 
'jaga / hunt' (SAOB 1) ÖVd. Syn.: se jaga, 
bet. 1. 2. <driva på, tvinga till ansträngning / 
urge on' (jfr SAOB 7) allm. han jå'gsr må 
h'Irk Äpp. `han driver på och jäktar folk'. Jfr 
brådska v. Syn.: jaga, bet. 2. 3. (om dym-
ling o. dyl.:) 'driva in, slå in / drive in' Li. — 
Särsk. förb. (av:) jå'go-å krifttirå Tra. 'fösa i 
väg kreaturen'; (på:) jåg-på' Dju. Ga. jåga-på' 
Mock. jå'go-på Tra. <driva på'. Syn.: fösa på; 
(upp:) jergo-spp Celrin Tra. 'driva upp älgen'; 
jå'go-spp se fs'Irv Tra. 'skrämma upp sig själv'; 
(å:) je"g-å å'sstn, Soll. 'driv på hästen!'. 

jägare m.IIIc jå'ger Älvd. jergsr vOrs. jå'gsrå 
Nås jå'går Mal. Ki`gar ÖVd.; best. gegårn Ve. 
1. 'person, som befinner sig på jakt efter ville-
bråd / hunter' (SAOB 1) Älvd. Vd. Syn.: ja-
gare; skytt'; skyttare. 2. 'kronojägare / roy-
al forester' (SAOB 2 b) Ors. 3. (best.:) 'fiktivt 
väsen, som belönade flitigt barn med ngt gott 
i abc-boken / fictitious creature who rewarded 
diligent ehild by putting something nice in ABC 
book' Ve. jet'gårn drö't in i bö'tjä 'jägaren sket 
(o: lade ngt gott) i boken'. 4. 'person som 
driver på (arbetet) / person urging others on 
to work' Nås. 

jäglai  sv. v. 1. jå"gelr Älvd. jå"glra vMor. jö'gka Ve. 
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jägla Om. 0"glra Rättv. je'ggira Leks. (Silj.) jämka sv. v. I. Pevuka Älvd. Våmh. jenka vMor. 
jäs gglra Leks. (jfr Torp j aglai; SAOB j ägga) 	Ve. jävyka Soll. Ore Leks. Ål ja' vvka 	vvka 
`smäkälta, gnata / nag, seold'. Jfr j äbbai, 	Ors. jän(v)ka Rättv.-ÖVd. 1 a. <göra jämn 
bet. 1. Syn.: se gnaga, bet. 4; jämka, bet. 8; 	och slät, jämna / even out' (SAOB 1; ÖDB II 
j äxla, bet. 1, m. fl. - Pass.: däm jå"glras Wir 	306) OvSi. Pevvk jfe8r6Q Älvd. 'göra jorden 
da"gor Rättv. (Bo.) `de smågräla hela dagarna'. 	(t. ex. i plantlaven) jämn'; je'vnle tja`rwidv, 
- Sag: jå`gellffirt m. öOrs. 'grälaktig person / 

	Ve. <befria tjärveden från jord och bark, så att 
nagger'. - Avi.: jå'guir Rättv. jä'ggslr öLeks. n. 	den blir jämn och fin'; jasvyk lli`pstäna vOrs. 
'gnat / nagging'; j11"gka f. Rättv. 'gnatig kvinna / 

	<avjämna slipstenar' (ÖDB II 25); jävvk 
nagging woman'; jäglun Ors. jå"giru Rättv. adj. 	hö've Ore <jämna av hoven'. Jfr snicka, bet. 1. 
'gnatig, som kältar i ett / nagging'. 	 Syn.: jämna. b. <tälja / whittle' Ve. jäyvk 

	

jäglan  sv.v. 1. jå"gelr Älvd. (jfr ?Torp j aglam) 	säj jätt 	<tälja sig ett flöte'. 2. 'under- 
'gå utan spänst, traska / trudge'. Jfr j äl a. Syn.: 	handla försiktigt, lirka (med) / coax' (SAOB 2) 
jalla. - Särsk. förb. (efter:) 47i jäglrer-e'tter 	Mor. Soll. Tra. du kift ful jävvk min änä Soll. 
krlinndjin Älvd. 'han följer envist efter sin 	'du får väl lirka med henne'. 3. 'göra ngt lika 
hustru'. 	 stort (tungt etc.) som ngt annat / make sthg as 

jäkel m., se djäkel m. 	 large or heavy as sthg else' (SAOB 3) Älvd. 

	

jäkta sv. v. I. jälcktaMal. Tra. 'arbeta brådskande 	Penvk mjässur 'lasta klövjekorgarna så, att de 
och ivrigt / work quickly and eagerly' (SAOB 3). 	bli lika tunga'. 4. 'göra avräkning / settle 
Syn.: se brådska; fäkta, bet. 3; hesa. - 	aecount' (t. ex. mellan sockenfjärdingar i fråga 
jälcktiyg f. Tra. 'jäkt, brådska / hasta, bustle'; 	om utgjorda dagsverken; jfr SAOB 3) Älvd. 
jälekts adj. Tra. 'som innebär jäkt / hurried'. 	5. 'pruta / haggle, bargain' (jfr SAOB 4 c) Rättv. 

jäla 	) sv.v.l. jå'Irs Mal. 'gå utan uppehåll, 	Dju. 6. 'försiktigt maka el. flytta ngt / move 
traska, larva / walk without interruption 	sthg carefully' (SAOB 7) NeSi. Vd. jäv(v)k på 
(samordnat med annat verb betecknar j äla 	stö'irr, Rättv. Bju. 'flytta stolen litet!'. Syn.: 
dels intensifiering, dels utsträckning i tiden av 	j anka, bet. 3. 7. <utföra ngt sakta, små- 
verksamheten:) 	s cerrbeta 'arbeta ivrigt 	knåpa / do sthg slowly, potter' Ore Rättv. Bju. 
och ihärdigt / work hard and doggedly'. Jfr 	wän sitt &Cc' v jävykär mä Ore 'vad sitter du 
jalla; jägla. - Särsk. förb. (å:) hä'sstn add 	och knåpar med?'; jet`vvka å e-Pta Leks. 'äta 
geks-eil ss an vå, vi`da söä  ve knät-öka 'hästen 	sakta'. 8. (i förb. med gnaga:) `småkälta, 
hade larvat i väg, så den var ända söder ut vid 	gnata oupphörligt / nag, scold incessantly' Älvd. 
Knut Ola-gården'. 	 rvJO gnär Älvd. 'han går på och gnatar'. 

	

jälma sv. v. 1. j4ma svÄlvd. (jfr Rz 295a; Torp 	Syn.: se gnaga, bet. 4; jäglai, jäxla, bet. 1, 
j alm a) 'jama (om katt) / miaow (of cat)'. Syn.: 	m. fl. - 	1. 'gå sakta framåt / move 
se jama, bet. 1. 	 forward slowly' Leks. ä h'å då jävvka sä ng' 

jäm-fota adv. jämmlöta Soll. ja`mmlöta Ors. 	<det har då skridit framåt en smula (med för- 
jämmlöta Rättv. jämmtöta Bju. Mal. 'med 

	bättringen)'. 2. 'gå fram försöksvis / do sthg 
fötterna i jämbredd / with feet together' (SAOB 	experirnentally' (vid utförande av ett arbete) 
1). Syn.: jämfött(es), bet. 1. - 	eepp 	Ore. 3. <begiva sig / set out' (SAOB 7 d 13) 
jä"mmtötadn, Soll. (adj.) 'hoppa jämfota / jump 	Ors. Dju. javvk'eilv å'm Ors. 'sakta begiva sig 
with feet together'. 	 på hemväg'. - Särsk. förb. (av:) 1. 'gm av- 

jäm-fött(es) adv. PernmfOtes ,,,,refgötes Älvd. 	skärning etc. jämna' OvSi. ruk-j'v dö lritä tf' 
Pennfätäs Våmh. (Bon.) je`mmtatäs vMor. 	Våmh. (Bon.) 'putsa av det (0: yxskaftet) litet 
jämmfitäs Nås jä`rnmfåf Mal. jämmtättes Li. 	till!'. 2. jank-'v vOrs. 	Bju. Ga. 'pruta'. 
jämmtätt Tra. 1. 'jämfota / with feet together' 

	3. e janylcsr-å'v vOrs. ä jävykär-ii'v Bju. `tiden 
(SAOB 1) allm. Syn.: jämfota. 2. <mycket 	går, det går en dag i sänder'; (efter:) 1. `göra 
fort / very quickly' (jfr SAOB 2) Våmh. (Bon.). 	slutlig avputsning, finputsa' Våmh. Soll. Ors. 
Jfr jämfötteskut. 	 2. <pruta av litet, skänka efter' Dju. Tra. 3. 

jämföttes-kut m. la je`mmtötäskötjt vMor. jämm- 	`anskaffa efter hand' Dju. 4. `bjuda på ngt 
fötäskftt Dju. jämmfstäskiit Flo. Äpp. jämm- 	efter det egentliga kalaset' Son.; (fram:) jävulc- 
tägkutt Mal. 1. 'jämfotahopp / jump with feet 

	 fra'mm dä litä Leks. `flytta dig litet framåt!'; 
together' Dju. Vd. 2. 'galopp / gallop' Mor.v 	(hop:) `maka ihop' Bju. Ga.; (ihop:) 1. `maka 
Dju. 	 ihop' Leks. 2. `passa ihop, anpassa efter var- 
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andra' Ors. Tra. 3. jak-ijö'p iksr öOrs. 
jävyk-ihö`p er Tra. 'gör ömsesidiga eftergifter!'; 
(med:) jei`vvk-miinn si Soll. 'ge med sig, låta 
tala med sig'; (om:) kyk-u'mm sku"ror öOrs. 
'vid timring passa ihop stockändarnas skåror 
i knut'; (till:) i ska jevk-t' i"ta min ö' klosn, 
Ve. 'jag skall jämna av (putsa) det här med 
yxan'; (ur:) jenuk-i'r Ve. 'med kniv tälja ur 
el. skära bort'; (ut:) jävk-fet fö'dre Leks. (Silj.) 
'sparsamt fördela fodret'; (utav:) jänk-tå' Ga. 
Nås jä'yvk-tå' Tra. 1. 'tälja (putsa, hyvla, 
klippa) av litet' Nås Tra. 2. 'pruta' Ga. Nås. 

jämk-järn n. Ta isevvkrnn sÄlvd. 'vid vävskeds-
tillverkning anv. mindre järn, varmed tinnar-
na putsades / small iron tool with which tin-
narna of weaver's reeds were trimmed' (se ill.; 
ÖDB II 182). Jfr avtälj are. 

jämkla (?) sv.v. 1. i'evvItek nÄlvd. <tala tve-
tydigt, ej giva besked / be ambiguous'. 

jämknings-lott m. II jervnkniugsköt Soll. (jfr 
SAOB j ämk n in g s- ) 'åkerteg, som skiftades 
ut mellan arvingar så, att deras sammanlagda 
lotter skulle bli lika stora / patch of tilled ground 
which was divided among heirs so that their 
total allotments were as big'. 

jämknings-längd f.I a feevyknivsläuvd öMor. 
'lista med uppgift om del av gärdsgård, som 
varje gård hade att underhålla / list showing 
which part of joint fenor) each farm was re-
sponsible for maintaining'. Syn.: går drev, 
bet. 2; gårdssynslängd. 

jämla sv. v. 1. femmbar Älvd. rmmbält Våmh. 
(jfr j ämma; ?VII gämla). 1. <tala, prata / 
talk' vÄlvd. Jfr gälm a, bet. 2. Syn.: j amis.'', 
bet. 1. 2. <gräla, gruffa, träta / quarrel' Älvd. 
3. 'klaga, knota, knorra / grumble, coniplain' 
Älvd. Våmh. ftr-ry, femmblrär Våmh. 'så han kla-
gar!'. — Avl.: i'emmbelr n. Älvd. 'prat, rykte / 
talk, rumour'; i'emmblrus m. Älvd. 'grälmakare / 
quarrelsome person'; femmbkug adj. nÄlvd. 
'grälaktig / quarrelsome'. 

jämma sv. v. 1. eemet Älvd. (V11 j ämman) 
'smågräla / bicker'. — Särsk. förb. (m o t a:) 
emå-mq`sta Älvd. 'grälsjukt säga emot, bjäbba 
emot'. — Avi.: Cemå f. 'bjäbbande kvinna / 
bickering woman'; eerrach n. 'bjäbbande / 
biekering'. 

jämmen interj. jä'mmän Bju. (jfr V11 j ämman-
des; ? SAOB jämmer 3) 'oj, ack / oh, dear, 
alas' (uttr. för beskärmelse el. obehaglig över-
raskning). 

jämmer m.Id jä'mmär Ve. Soll. Bju. Nås Jä. 
Mal. je'mmsr vOrs. jämmer ÖVd. 'ljudlig 

klagan / moan' (SAOB 1); ä va jän glians 
jä'mmär Soll. ä va en f.i'läcle jä'mmär Mal. `det 
var en faslig klagolåt'. 

jämmersam adj. I femmesenm ,,,rmmbesqmm 
Älvd. femmbär84mm Våmh. jämmä(r)samm 
Soll. <som klagar, gnällig / eomplaining, whining' 
(SAOB). 

jämn adj. I i'emmQn..,i'emmin,..iemmn (n. emmt) 
Älvd. rmmin mmn Våmh. je'mmen vMor. 
jemmn Ve. jämmn Soll. Nås-Tra. ja'mmun (n. 
ja'mmsnt) vOrs. jä'mmun (n. jä'mment ,,, jämmt) 
Leks. jä'mmän (n. jämmt) Bju. Dju. Flo. (n. jä'm-
mänt) Al. 1. 'plan, slät / flat, even' (SAOB 2) allm. 
du aZr djä"rå Pemmen stä' å Älvd. `du skall göra 
jämn kant på väven'; vä'jjän ä branög jä'mmän 
Bju. 'vägen är ganska jämn'. 2. (i förb. jämna 
steg; SAOB 4 a #:) hålld jemn sti'g Ve. <hålla 
jämna steg med (ngn) / keep up with (s.o.)'. 

'som icke företer större växlingar, konstant / 
even, unvarying' (SAOB 5; jfr 8 d) allm. ./n 
jr rmmen i umi-Prg Älvd. <han är jämn till 
humöret'; i e  ~net i m'5tjn Våmh. (Bon.) 
'hon (o: kon) mjölkar lika mycket varje dag'. 

(i förb. jämnom årom; jfr SAOB 11 c). a. 
å jämmnum ärum Soll. <lika gamla / the same 
age'. b. je bi Km(m)nom ii`rom nå kä'na 
ka`kvsr Rättv. 'jag fyller år, när kon kalvar / it's 
my birthday when the cow has her calf'; o e 
jä`mmnsm it`rsm i dålg Tra. 'hon fyller år i dag / 
it's her birthday to day'. 5. <kvitt; skuldfri / 
quits, out of debt' Soll. Dju. nä e ä jä'mmt vå'ss 
iminå Soll. 'nu äro vi kvitt'; må-nt vi ska hall-på 
var jermmnä nä Dju. 'nu äro vi väl ej skyldiga 
varandra något?'. — Adv.: 1. <jäms / level 
with' (SAOB 1 a) Älvd. Våmh. Soll. femmt år, 
to'lltuthgm Älvd. `på höjd med talltopparna'; 
rotry,-ch, jä'mmt åv beekklm Soll. 'ruttna av 
järns marken'; i'emmt min girrsi Våmh. 
jämnhöjd med fönstret'. 2. (i förb. hålla 
jämnt / hold steady; jfr SAOB 3 b 13 I3':) hall 
jä'mmt Äpp. <hålla ett verktyg (t. ex. en lie) 
i samma ställning under hela arbetet'. 3. (i förb. 
draga jämnt; jfr SAOB 40 at) allm. dra rmmt 
Våmh. dra jä'mmt Soll. `(kunna) komma över-
ens / get on, agree'. 4. 'nätt och jämnt, knappt / 
scarcely' (SAOB 11 d e) Älvd. Våmh. so b:å so 
rmmnest mär i ta' bitrfeudd Älvd. 'så (bara) att 
jag nätt och jämnt hade förtroende (att sköta 
barnen)'; ä wärt ju'sst i'mmt ien fjånrivvg Våmh. 
'det blev nätt och jämnt en fjärding'. Jfr 
jämntnog; jämntom. 5. (i förb. göra 
jämnt:) för jä'mmt Dju. 'befria sig från skulder; 
kvitta / get out of debt'. 6. (i förb. giva sig 
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uppå) Älvd. Våmh. Soll. du ska djåv 
di remmt up4 å'ö Våmh. 'du kan ge dig sjutton 
på det! / you bet your bloody life!'; å' kann du 
djå di jä'mmt upå Soll. <det kan du slå dig i 
backen på! / you bet!'. 

jämna' f.IVa jtrmmna Leks. jermmna Bju. Dju. 
Ga. Jä. Mal. lärglummer, Lycopodium com-
planatum / fir club moss'. Syn.: jämnad"; 
jämne; klippris. 

jämnan LIV  remmen _ p emm  • temna Älvd. 
jtrm(m)na Rättv. Jä. Mal. Tra.; best. jtrmmno 

jtrInmna Nås. 1. 'jämn yta (mark, väg etc.) 
/ even surface (ground, road)' (SAOB 1) allm. nit' 
er v jtrmmna e bra' tå'g Rättv. 'nu är det jämn 
mark ett gott stycke'; an ö da å Pernmnen å 
kä'jr Tra. 'han är (nere) på jämna marken och 
kör'. Syn.: se flatnad; jämn-led, -lända. 2. 
(i förb. gå å jämnan; jfr SAOB 2:) å gå' å 
jä`mmnsn få' vm Tra. 'det går nätt och jämnt 
ihop för honom / he can only just make ands 
meet'. 3. (senare ssgsled:) 'dagjämning / 
equinox' (SAOB 3 a); se höstdag-, vårdag-. 
4. (senare ssgsled:) 'tidslängd av precis ett år / 
period of one year'; se år-. 5. (i förb. för 
jämnan; SAOB 4:) fö-jtrmmnsn..'/ö-jermmna 
nMal. <jämt och ständigt / all the time'. Syn.: 
jämnad', bet. 5. 

jämna sv. v. 1. t %men Älvd. jermmna Ve. Ål 
ja`mmna vOrs. jä`m(m)na Rättv. Bju. Flo. 
Mal. ÖVd. `göra jämn el. slät / make even' 
(SAOB 2); få'r a jä`mmna hå'rå Ål 'far har 
tvärklippt håret jäms med örsnibbarna'. Syn.: 
jämka, bet. la. — Särsk. fört>. (av:) jämmn-il 
ädå sa`e Tra. 'avred det där spadet'; (till:) 
femen-ti'k Älvd. jåmmna-tå' Flo. jtemmn-tå Tra. 
'göra jämn'; (ut:) femen-a' ut Älvd. jammsn-a'jt 
vOrs. `jämna ut'; (utav:) 1. jtrmmn-tå Wire 
Kiven Tra. `jämna bordsskivan!'; 2. 'avreda / 
thicken (of soup)' Tra. 

jämnad' m. II i'emmnåå Älvd. renonnaå nVåmh. 
i'emmnad Våmh. (Bon.) jämmna Leks. Ga. 
Mock.; best. je`mmnaan vMor. jämnå'dn öMor. 
jä`namnadn, Soll. ja`mmnadn vOrs. jä`m(m)nan 
Rättv. Bju. Dju. Nås Äpp. jä`mmnän Ål jä`mm-
nån Tra. 1. 'jämn yta / even surface' (mark, 
väg etc.; jfr SAOB 2) Älvd. Våmh. bara wid 
kirmgm nid g l'emmnadn Våmh. (Bon.) 'bara 
vi komma ned på den släta marken'. Syn.: se 
flatnad. 2. 'jämn, ihärdig arbetstakt / even, 
dogged pace of work' (Rose j amnad) 

emmnadn djå'r e nVåmh. emmnadv, drå'r 
Våmh. (Bon.) jä`mmnan dra' Dju. 'det jämna, 
ihärdiga arbetet åstadkommer resultat'. Jfr  

draga, bet. 60. 3. (senare ssgsled:) 'dagjäm-
ning / equinox' (jfr SAOB jämna 3 a); se 
höstdag-. 4. (i förb. hålla jämnaden; jfr 
SAOB jämnan  f. 3 b). a. (jfr SAOB fl) u'lld 
Knamn.ldn öOrs. hs'll jtemmntin Ål 'hålla jämn 
takt / keep an even pace' (t. ex. vid tröskning, 
under gående). Jfr sked-. b. (om mjölkgivande 
djur; jfr SAOB y) allm. o älld jämna/dn öMor. 
'hon (o: kon) giver lika stor mängd mjölk varje 
dag / the cow gives the same amount of milk 
every day'. 5. (obest. el. best. form, ensam el. i 
förb. med för el. stup; jfr SAOB jämna" 
f. 4); gn 	Kmmn4dn mi ded4' öOrs. 'han 
håller ständigt på med det där / he's always 
doing that'; för-femmnå(ä)n Älvd. för-jemm-
nadn Ve. /ö-jä`mmnadn Soll. /dr-jtrm(m)nan 
Rättv. fsr-jtrmmnan Leks. Bju. Ga. Nås fe-
jämmnän Tra. 'jämt och ständigt / all the time'; 
stftip-jä`mmnan Ga. fsr-en-sta`p-jämmna Nås 
'jämt och ständigt'. Syn.: jämnan, bet. 5. 

jämnad" m.II emmna6 nVåmh. jämnå'd öMor. 
jä`mmnad vSoll. ja`mmnad vOrs. `färglummer, 
Lycopodium complanatum'. Syn.: se jämna'. 

jämnan (i förb. för jämnan), se dels jämna" 
f., bet. 5, dels jämnad', bet. 4. 

jämnast adv. emmnest Älvd. (Aasen j amnast e) 
'för det mesta / mostly'; tri' ir e6 remmnest 
tjgw öptim Älvd. 'tre är det (som) vi köpa för det 
mesta'. 

jäm(n)-bred adj. I jermmbrä Bju. Nås Mal. <som 
är lika bred överallt / equally broad' (SAOB 2). 

jäm(n)-byggd adj. jtemmbeggd Li. 'väl byggd (om 
gård), dvs, där alla hus ha rimlig storlek och 
äro ändamålsenliga / (about farm) well built 
with all buildings suitable and of the right size'. 

jäm(n)d f.Ia jämmd Bju. Ål Ga. 'jämn, slät yta / 
even, smooth surface' (om mark, väg etc.; V11 
jämd). Syn.: se flatnad. 

jämne m.III a remmen Älvd. je`mmnä Ve. 
jernonnii Flo. jernimnaMal. jermmne ÖVd. <färg-
lummer, Lycopodium complanatum' (Torp j am-
no; jfr SAOB jämne n., under jämna' f.). 
Syn.: se jämna'. 

jämn-färgad adj. I Pemmenfärrgaå nÄlvd. r em-
minfärrgadn, Våmh. <som alltigenom har samma 
färg / plain-coloured' (SAOB). Syn.: e n-f ärga d, 
-lätt, bet. 1. 

jäm(n)-god adj. I ja`mrngöd Ors. jtrmm(n)gö Mal. 
'lika god (som / as good (as)' (SAOB 1) allm. 
'lika god (bra) alltigenom / equally good 

throughout' (SAOB 2) Mal. 
jämn-hög adj. I jet`mmnhåg Tra. 'lika hög (som)! 
as tall (high) (as)' (SAOB 2). 

jämnt 
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jämning m.Ib jämmniv Mal. jämmnivg ÖVd. 
<jämnårig person / person who is the same age as 
someone else' (SAOB j ämninge a). Jfr jämn-
åring. 

jämn-kallt adj. I n. emmenkollt Älvd. mmn-
kallt Tra. (jfr Sdw. iämkalder) 'lika kallt 
varje dag under en viss tidsperiod / equally 
cold every day during a certain period of time'. 

jäm(n)-led f.I a jämm/å Al 'jämn, slät mark/ even 
ground'; i å'r ha vi sått 	gärn på jä`mmlåa 
'i år ha vi sått havren på den släta åkern'. Syn.: 
se flatnad; jämnan, bet. 1, m. fl. 

jäm(n)-lång adj.I ernmen1revg Älvd. <lika lång 
(som) / as long (as)' (SAOB 2). 

jäm(n)-lända f. IV a jä`mmlännda Bju. 'någorlunda 
jämn mark (trakt) / mora or less even ground'. 
Syn.: se flatnad. 

jäm(n)-länt adj. I n. Kmmkännt vMor. jet' m(m)-
län(n)t Rättv. Bju. 'jämnt (om mark), jämn 
mark' (jfr SAOB j ämnländig). 

jämn-smal adj.I remm@nsmä/ Älvd. 'lika smal 
alltigenom / equally narrow'. 

jäm(n)-stor adj.I jä` mm(n)stör Mal. 1. 'lika stor 
(som) / as large (as)' (SAOB 1). 2. 'lika stor 
alltigenom / equally large throughout' (SAOB 2). 

jämn-struken adj. IV Kmmnstrfztjin Tra. 'utan 
växlingar el. nyanser / not varied, similar' (jfr 
SAOB 2 b); da i hö'nvm bi`nam å' dem fv1 sv 
jei'mmnstrfajin 88 'i den byn äro de då så lik-
ställda i ekonomiskt avseende så'. 

jäm(n)-tjock adj.I jä`mm(n)tjakk Ål Mal. 'lika 
tjock alltigenom / equally thick all through' 
(SAOB 2). 

jäm(n)t-nog adv. jä'mmt-nfe g Soll. `(bara) nätt 
och jämnt! only just'. Syn.: jämntom, bet. 3. 

jäm(n)t-om adv. i'emmt-~ Älvd. jä'mmt-s'mm 
Mal. ÖVd. 1. 'endast, bara / only' Mal. ÖVd. 
2. 'just så/just like that' (jfr SAOB jämn 11 d) 
Mal. ÖVd. stivvolr å' å, å hå` e jä'mmt-s'mm Mal. 
'så är det, och just sår. 3. 'nätt och jämnt / 
only just' Älvd. w4'nnum i'emmt-4'mm 'vi 
hurmo nätt och jämnt'. Syn.: j ä m nt n o g. 

jämn-varm adj.I jä`mmänvarrm Leks. (Silj.) 
Kmmvarrm Äpp. <som ger en jämn värme' 
(om bakugn) / which gives off an even heat 
(of baking-oven)'. 

jämn-årig adj.I je' mmnårun je' mmndrin Ve. 
ja` mmnetrin vOrs. Kmmniirun öOrs. jet' mmnåru 
Äpp. mmnårs Tra. 'som har samma ålder 
(som) / of the same age (as)' (SAOB 1). 

jämn-åring m.Ib i'emmfnåri'vvg Älvd. mmn-
årivg vMor. jäm(m)nåriv Rättv. Mal. jä`mmn-
årivg ÖVd. 'person, som är jämnårig med ngn 

under samtalet nämnd person / person who is 
the same age as someone mentioned in the 
conversation'. Jfr jämning. Syn.: årsbilling. 

jämra sv. v. 1. fä' mmra Dju.; (endast refl.:) emm-
be sig Älvd. emmbär si Våmh. (Bon.) je' m-
Mär si vMor. jäs mmär 8i 010r. Ve. jetnmär si 
S011. jemmur si vOrs. mmber si öOrs. jä'm-
myr sä Leks. iii' mmär sä Bju. Nås Jä. mmä 
Kemmär sä Mal. jä` mme e ÖVd. 1. 'klaga / 
complain' (SAOB 1 a) allm. 2. 'beskärma sig, 
lamentera / lament over' (SAOB 3 a). Älvd. 
Mor. Ors. — Avi.: jei'mmru adj. Mal. 'benägen 
för att klaga / given to complaining'. 

jäms adv. jäm(m)8 Mor. Rättv. Nås (alltid i förb. 
med efter el. med; SAOB I) 'längs med (ut- 
efter) / along'; slå jä'mms ätt(är) 	kä Nås 'slå 
(med lien) längs efter (utmed) diket'; jä'mms 
mä hå' ila Nås 'längs med hässjan'. 

jäm-sides adv. Pi' namsides Rättv. jämmgäs 
Mal. `sida vid sida (med) / side by side (with)' 
(SAOB). 

j äm-sutta sv .v .1. fä' mmsuitta Jä. 'hoppa järn-
fota / jump with feet together'. Jfr sutta v. 

jämt prep., se j ämt(e). 
jämt adv. jemmt Våmh. jemmt vMor. jäm(m)t 
Ve. Soll. Oro Rättv. Leks. Bju.—Tra. jammt 
j4mmt Ors. 'oavbrutet, beständigt / incessantly, 
permanently' (SAOB); jä'mmt sa' mmu 
Tra. 'alltid densamma visan'. Syn.: se allti-
ett, bet. 1. 

jämte m. Illa Pemmte Älvd. jämmtå Oro jäm(m)ts 
Rättv. jet' mmta Mal. fä' mmte ÖVd. 'jämtlän-
ning / person from Jämtland' (SAOB); b5'8 80212 
en fä' m(m)ts Rättv. 'dryg som en jämtlänning'. 

jämt(e) prep. jäm(m)t Rättv. Leks. (Silj.) Al 
Dju. Ga. Äpp. jämna Leks. (SAOB II) <jäms 
med / level with' (jfr Levander i SvLm 1946, 
s. 139 f.; styr. dat. el. ack.:) jä'm(m)t drä'ddjun 
Rättv. 'jäms med tröskladans tvärås'; dsm 
ska gå bä'rä jämt me' jjän Dju. 'de skola gå 
nakna till midjan'. 

jämte adv. remmte Älvd. fä' mmta Mal. ÖVd. (jfr 
Levander i Sv Lm. 1946, s. 139 f.). 1. (i förb. 
jämte med; jfr SAOB I 2 b) a. <tillsammans 
(med) / together (with)' Älvd. ÖVd. i'emmte 
min kaslkm n'jn4m Älvd. 'tillsammans med 
sin man'. Jfr upp-. b. 'lika mycket som / as 
much as' vÄlvd. die sa`up rempte mi'nn kuyi`nn-
ffetjei og 'de supa lika mycket (tappert) kvinnor-
na också (som karlarna)'. 2. (i förb. där till 
jämte:) <därjämte / in addition' (jfr SAOB I 
2 c) Mal. s då' -te-jä`mmta töss an a'llär vår i 
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ärnin Mal. 'och dessutom tycks han aldrig vara 
frisk'. 

Jämtland sbst. i' emmtlrgnnd Älvd. Våmh. (Bon.) 
jämnatla,nnd Mal. ÖVd. `landskapet Jämtland / 
the province of Jämtland' (se L. Levander Älvd. 
arb., s. 206 ff., 441). 

jäm-vägges adv. jernmväddjäs Äpp. jänim-
vä,ddjis Mal. Li. jernarnväddjes Tra. 'till väg-
garnas fulla höjd / to the full height of the 
walls' (om ett hus, vars timring hunnit så 
långt, att röstena skola påbörjas; jfr Ross 
j amv egg). 

jämväl adv. jemmwulr Ve. jämnavålr Äpp. 
järnmvält Mal. jetsnunväk ÖVd. 'även, till och 
med / as weil, too' (jfr SAOB); nu ska ä trd'päs 
ålltivg, jenbmwult grö'tmållur Ve. 'nu skall det 
köpas allting, till och med grötkräklor'; an 
jämmvält add tränarn kni`vin i`nt-ann Li. 'han 
till och med drog kniv ibland'; jertnnwälr hå' a 
je djo'it Tra. 'även det har jag gjort'. 

jänta f.IVa jännta Leks. Ål jännta Bju. Ga. 
Flo. Nås Jä.; obef. Rättv. 'kvinnligt tjänstehjon, 
piga / female servant, maid' (jfr SAOB). Jfr 
fäbod-, gammel-. Syn.: legokona; piga, 
bet. 1. 

jänt-gumma LIV a jänntgumma Leks. 'gammal 
piga / old maidservant'. Jfr jänta. 

jäppe(?) m.III a jäppe—jeeppa Leks. <liten, 
spenslig varelse (människa el. djur) / small, 
slight creature (person or animal)'; la`mmbjäppa 
'litet lamm'. 

järel m.I, se djävul. 
järga sv.v.l. jerr(r)ga Rättv. Flo. (jfr j arga). 

'tjata, kälta / nag' (SAOB). Syn.: kärga. 
'värka svagt, mola / ache' Rättv. — Avi.: 

järrgu adj. Flo. 'som kältar, tjatig / nagging'. 
järma sv.v.l. järrma Leks. (Rz j arma; Torp 
jerma) 'skrika / yell'; o järrma ss alldeIrss 
ossskapki, 'hon skrek alldeles förskräckligt'. 

jär-märke n. III järmä(r)tji nvMal. `järtecken / 
omen, portent'. 

järn n.Ia fenn Älvd. Våmh. jenn vMor. Ve. jänn 
öMor. Soll. Ore jann '-jnn Ors. jär NeSi. 
Mock. jårn jä rv, Flo. Nås Jä. jån Äpp. jek—
jel(r)n Mal. jäv ÖVd. 1. <en oädel metall, järn / 
iron' (SAOB 1) allra. ä e blrå't jå'rs ti kni'väm 
Rättv. `det är mjukt järn (eg. mjuka järnet; 
alltså intet stål) i kniven'; heesskojäv, Tra. 'järn, 
lämpligt att förfärdiga hästskor av'. Jfr av-
lång(s)-, band-, myr-, på-, skrap-, smeds-, 
smid-, stång-, tack-, tjuv-. 2. 'föremål el. 
teknisk detalj av järn / object made of iron' 
(SAOB 5) allm. tag-fr,I'mna fen« 80 ultum wr 

.1`uvk n Älvd. 'tag fram järnnålen, så skola vi 
hanka honom (o: hästen)!' (se ill.). Jfr bak-
ugns-, bock-, bom-, brack-, brand-, buss-, 
byx-, börd-, driv-, egg-, eggstjärn-, eld-
för(s)-, fjätter-, flint-, glödkak-, gäng-, 
hack-, hals-, harvtinn-, hål-, håll-, häkt-, 
häl-, härvtinn-, hästgäll-, hästsko-, ickel-, 
illgärnings-, jämk-, järnbröds-, kil-, 
klack-, klapp-, knapphåls-, krus-, ljuster-, 
lod-, märk-, nät-, press-, pärs-,rev-,rå-,rån-
bröds-, räck-, sekel-, skal-, skav-, skjut-, 
sko-, skospik-, skricksko-, skränk-, skä-
vel-, slit-, små-, sovel-, spräckel-, sprägel-, 
stamp-, sten-, stick-, stäm-, svarv-, sve-
d(en)-, sväng-, tå-, ugns-, åder-, åderkruck-, 
åderslå-, ärj-, ärjtinn-. 3. 'beslag av järn / 
iron mounting' Våmh. Mock. Jfr lamm-, lan-. 

Järna sbst. Penna Älvd. järna Ve. järna Jä. 
'sockennamnet Järna / the name of the parish of 
J.'; järna je'88 Ve. järna jä'ss Jä. 'Järna gäss' 
(öknamn på järnaborna). — Ssgr: järkär Ga. 
Jä. järnakär Mal. m. 1. 'man från Järna / man 
from Järna' .allm. 2. 'lång, smal »stolpes, ut-
görande mönsterdetalj i rosengång / long narrow 
figure forming part of »rosengång» pattern' Ga.; 
järrkarkkövär m. Mal. 'skämtsam benämning på 
ljung / joking name for heather'. 

järna sv.v. 1. j'enna Älvd. Knn4 Ors. (jfr järn, 
bet. 3) 'beslå med järn / mount with iron' 
(SAOB I 1). 

järn-band n. Ta renrannnd Våmh. jennbannd 
vMor. M`nnbannd Soll. ja`nnbannd vOrs. 
bannd Mal. 'av järn förfärdigad halsklave för 
kreatur / iron collar for cattle' (jfr SAOB 2 b). 
Jfr halsband, bet. 2; klave, bet. 1. 

järnbergs-lass n.Ia jå'rbäslass Dju. `malmfora / 
oro-bad transported by cart or sledge'. Syn.: 
bergslagslass. 

järn-bleck n.II ja`nnblikk Ors. jEablrök Mal. 
järibltök Li. (jfr bleck") 'bleckplåt / sheet-iron' 
(jfr SAOB järnbläck). Jfr järnplåt. Syn.: 
bleck". 

järn-bröd n. Ta jännbrå Mor. ja`nnbrå—Knnbrå 
Ors. 'bröd, gräddat i våffeljärn / bread baked 
in waffle-iron' (SAOB; ÖDB III 468). Syn.: 
krus-, rån-, rånjärns-bröd; rånjärns-bulle, 
-kaka; våffla. 

järnbröds-järn n. Ta ja`nn,bresjann vOrs. 'järn, 
vari rån (våfflor) gräddades / waffle-iron' 
(ÖDB III 448, 468). Syn.: krus-, rån-, rån-
bröds-, våffel-järn. 

järn-fot m. järföt Jä. 'bräckjärn / crowbar'. 
Syn.: kalv-, ko-fot. 
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järn-harka f.IVa f ennarrka Älvd. järnharrka 
Äpp. jernharrka Tra. 1. större räfslilmande 
redskap (harka, bet. 1) med (långa) pinnar av 
järn / large rake with (long) iron teeth' Tra. 
Syn.: ärja f., bet. 2. 2. 'räfsa med järnpinnar / 
rake with iron teeth' Älvd. Äpp. Syn.: järn-
tinn-, underbårs-ärja. 

järn-hyvel m.Id f ennYvyl Älvd. 'hyvel, varmed 
bösspipans sidor järrmades (efter filningen) / 
iron plane, with which the sides of the gun-
barrel were evened out (after filing).  (jfr SAOB; 
ÖDB II 96). 

järn-knosa f. IV a Kerknösa Bju. <tung järnslägga, 
anv. för sönderslående av stenar, knoster / iron 
sledgehammer used for breaking up stones'. 
Syn.: knoster'; knösta; knöste; knöster. 

järn-malm m.Ia f ennmalmn Älvd. jennmakm 
vMor. järmaIrm Bju. Nås <ur berg brutet mine-
ral, av vilket järn kan framställas / iron ore' 
(SAOB). Syn.: bergmalm. 

järn-myr f.Ia fennmör Våmh. (Bon.) 'myr med 
järnhaltigt vatten / bog with ferruginous water' 
(ÖDB II 43). Syn.: malmmyr. 

järn-nätter f.VI pl. järvnätär Soll. jänättär 
Mal.; best. jå"rnåtär Rättv. 'för årsväxten 
farliga frostnätter / frosty nights which threat-
ened crops' (Aasen j arnnwter). Syn.: gul-, 
kall-, skräck-nätter. 

järn-panna f.IVa je`nnpanna Ve. järpanna 
Mock. järpanna Mal. 'vid matlagning använd 
panna av järn / iron pan used in cooking' 
(SAOB j ärnp annai). 

järn-pipa f.IVa rennpipa Våmh. järpipa Rättv. 
järpipa Leks. 'tobakspipa av järn / iron to-
bacco pipe' (SAOB 2; Lev. Älvd. arb. s. 174). 

järn-plåt m.Ia jesnnplåt öMor. Kt`rpkitt Bju. Nås. 
'tunn, utsmidd skiva el. platta av järn / thin, 

forged iron plate' (SAOB a). Jfr järnbleck. 
'stinkfly, Pentatoma bacearum / berry-buse' 

öMor. Syn.: bärfis. 
järn-saker f.I pl. f' ennsäker Älvd. jet`rigker Tra. 
(SAOB järnsak) `järnvaror / iron goods'. 
Syn.: järnväsen. 

järn-sko sv.  .v .1. järskö Jä. Nås Mal. <förse med 
beslag el. skoning av järn / fit with iron mount-
ing' (jfr SAOB 1 c). Jfr järna. 

järnskonings-släde m. IV järukonnivallie Tra. 
'släde försedd med järnskoningar under me-
darna / sleigh with iron mountings under 
runners'. Jfr anderstångs-, trästångs-släde. 
Syn.: järnstångssläde. 

järn-skrap n.Ia järskräp Bju. jägkräp Mal. 
'järnskrot / serap iron'. Syn.: skrapjärn. 

järn-spett n.I a Knnapåt öMor. jä`nnapit Ore 
järapett Leks. Bju. Dju. Ga. Jä. järspEt Flo. 
järapåt Nås jägpett sMal. 'spett av järn / iron 
spit' (SAOB; ÖDB I 356, 518). Jfr länsman, 
bet. 2. Syn.: se fjärdsman, bet. 4; järn-
stång, bet. 2, m. fl. 

järn-stång f. Ib 	ennsteug Älvd. Våmh. 
je‘nnstång vMor. jdnnstetung öMor. jennakivy 
Ve. jä`nnståvng Soll. ja`nnstuung ,,Knnst8vvg 
Ors. jä`nnstavvg Ore jet"rstetun Rättv. Kirstetuv 
Leks. (Silj.) Bju. Flo. järnstävy Jä. järstavv 
Mal. jeVutavvg CoVd. 1. 'längre järnbit i 
stångform / iron rod' (SAOB) Vd. 2. 'järn-
spett / iron spit' (se ill.; SAOB; ÖDB I 353 ff; 
II 9, 51) allm. Syn.: se fjärdsrn an, bet. 4; 
järnspett m. fl. 3. 'järnskoning under med / 
iron mounting under rurmer' Våmh. Rättv. 
Jfr spång, bet. 2. 
ärnstångs-släde na. IV enn8tev(8).21i6i1  Älvd. 
jä`nnstäv(s).11Pclet vSoll. (jfr järnstång, bet. 3) 
'släde, vars medar voro skodda med järn / 
sledge with iron.-mountings on runners'. Jfr 
anderstångs-, trästångs-släde. Syn.: järn-
skoningssläde. 
ärn-stör m.Ia järatör Dju. Ga. Nås Jä. jä (r)n-
st& Äpp. jägör Mal. jäkt:Otur ÖVd. 'järnspett / 
iron spit' (jfr SAOB). Syn.: se fjärdsman, 
bet. 4; järnspett m. fl. 
ärn-svarv m.Ia rennswarry Älvd. 'svarv av 
järn, med trissa av björk, anv. vid bösstill-
verkning / iron lathe with birchwood spindle, 
used for making g-uns' (jfr SAOB; se ill.). 
ärn-sveda m. IV fri' (r)nsvås Äpp. 'sveda, som upp-
står, när man skurit sig på en lie / smarting pain 
arising when one has cut oneself on a scythe'. 
ärn-såg f.I e j'ennslig Älvd. Våmh. (Bon.) i'enn-
ack —i'ennsåg Våmh. jä`nnsäg Mor. jennaa'g 
Soll. järsåg Leks. Ål `såg, anv. vid sågning av 
järn / saw used to eut iron' (se ill.; SAOB; 
ÖDB II 73 f., 123). 
ärn-ten m.Ia fennten Våmh. (Bon.) jö`ntön •••-• 
jet`nntön Son. ja`nntö(n) Ors. järtön Ga. j1'(92)tenn 
Mal. Kintäin Tra. <stav el. smal stång av järn 
(anv. som brännjärn) / narrow iron rod' (SAOB). 
Jfr brännten. 
ärnten-kolv m. Ta Knnteköv nvMor. 'pil (leksak), 
vars spets utgjordes av en mycket smal järn-
ten / arrow (toy) with very narrow iron point'. 
Syn.: nålkolv. 
ärn-tinne m. Illa enntjnn Älvd. isenntinn 
Våmh. Knntinnä Mor. Kentinnde Li. 'pinne 
av järn i räfsa, harka, harv / iron tooth of rake, 
harrow etc.' (SAOB). 
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järntinn-ärja f.IVa i'enntinnerr Älvd. jenntin-
håre Ve. 'räfsa med järnpinnar, anv. vid mosa- 
tagning och utgödsling / rake with iron teeth 
used when collecting moss or spreading manure' 
(ÖDB I 285). Syn.: se järnharka, bet. 2. 

järn-tråd m. Ja renntråå Älvd. Våmh. ja`nntråd 
vOrs. gertråd Leks. jerrtrå Bju. Ga. Mal. Ken- 
trå ÖVd. <metalltråd, framställd av smidesjärn 
/ metal thread, wire' (SAOB; ÖDB II 100 ff.). 

järntråd-bänk m. Ib jöVritrlibävyk Tra. 'drag-
maskin av trä, anv. vid dragning av järntråd / 
wooden machine used in drawing wire' (ÖDB 
II 101). Syn.: järntråds-bock, -vind. 

järntråds-bock m. Ib i''enntretsbukk Älvd. =föreg. 
(ÖDB II 101; L. Levander Älvd. arb., s. 175, 
441). 

järntråds-dragning f. Ib fw e nntreisdragni'vvg Älvd. 
<tillverkning av järntråd gm dragning / wire- 
drawing' (SAOB; ÖDB II 100 ff.; Lev. Älvd. 
arb., s. 175). Jfr järntrådbänk; järntråds-
bock, -vind. 

järntråds-vind m. Ta rennträswinnd Älvd. =järn-
trådbänk (se ill.; ÖDB II 101; Lev. Älvd. 
arb., s. 175, 441). 

järn-tung adj. 1 fennhovg vÄlvd. `mycket tung, 
tung som järn / very heavy' (SAOB). 

järn-vatten n. Id jåslivatk, Mal. `järnhaltigt vatten 
/ ferruginous water' (SAOB). 

järn-vidja f.IVa jennvide Ve. jå'avia Mal. 'ögla 
av järn, fäst i skakelslån / iron bop attached 
to crossbar of shafts'. Syn.: gärdvidj a, bet. 2; 
skakelvidja. 

järn-väsen n.Id jel`rvåsn Leks. (jfr ?Kalkar: 
vasen, bet. 3) `järnsaker, järnvaror / iron 
goods'. Syn.: järnsaker. 

järp m. Ta järrp Våmh. 'järpe, Tetrastes bonasia / 
hazel-hen, hazel-grouse' (SAOB under j ärp e). 
Syn.: järpe. 

järpa sv.v.l. jä`rrpa Älvd. `envist följa / follow 
someone stubbornly'; u &ä' jä`rrper dtgna 
mig 'så du springer i hälarna på 	— Särsk. 
förb. (av:) järp-iiv Älvd. <beskäftigt giva sig 
i väg'; (å:) jämp-4' Älvd. 'ivrigt följa efter'. — 
Av!.: uka jä`rrp4n jäir Älvd. 'ett sådant spring 
här i ett kör! / what running around here all the 
time!'; jeerrpe m. Älvd. 'efterhängsen person / 
persistent person'. 

järpe m.IIIa jäsrrpe Älvd. ÖVd. jäsrrpä Mor. 
Sol!. Ore Bju. Flo. Nås Äpp. ja'rrpä Ors. jä`r(r)pa 
vRättv. jär(r)pa Rättv. (Bi.) Mal. Kerrpa Leks. 
1. `Tetrastes bonasia / hazel-hen, hazel-grouse' 
(SAOB 1) allm. Syn.: j ärp. 2. 'ömtålig in-
divid / delicate person' Li. 

järp-kött n.II jäsrrptjet Älvd. 1. 'kött av 
järpe / hazel-hen meat' (SAOB 1). 2. 'särskilt 
fint stycke kött från vilket matnyttigt djur som 
helst / specially fine meat from any animal' 
(jfr SAOB 2). 

järp-pipa f. IV a Perrppip Älvd. jerrrppipa Våmh. 
jä`rrppip(a) Ve. jä`rrppipa Dju. Äpp. 'pipa, 
varmed man härmade järpens läte för att locka 
honom inom skotthåll /pipe used to imitate hazel-
hen and lure bird within shooting-range' (se ill.; 
SAOB; ÖDB I 15). 

järp-sång m.Ib jerrrpsavu Mal. *illaljudande 
sång / unmelodious song'. 

jär-tecken n.I jå'ttinug~jErtinvg ,,, jeettivvg Ve. 
(jfr SAOB; Sdw. iärtighne, iärtekn; Fr. 
j art egn, j artein). 1. 'ovanlig (övernaturlig) 
händelse / unusual (supernatural) event'; wennd 
e ä då ni!' för krttinvg minn spi'ar, 'vad är 
det då nu för konstigt med spisen?'. 2. 'olycka / 
misfortune, accident'; du ska-nt go å ställ-ti' nå 
jä'ttivng 'du skall inte gå och ställa till någon 
olycka'. 

järv m.Ia järn) Älvd. Våmh. Mal. ÖVd. 1. 
`Gul° gulo / wolverine' (SAOB 1) allm. Syn.: 
f esj är v, bet. 1. 2. 'liten, men ivrig och envis 
person / small, energetic and stubborn person' 
Mal. skaN.järry Våmh. <skämtsam benämning 
på skolbarn'. Jfr fes-, bet. 2, mat-. 

järva sv.v.l. jä`rrv(a) Mor. Leks. jäsrrva Mal. Li. 
'springa lufsande / shamble along' Vd. — Särsk. 
förb. (av:) järrv-ii' Mor. jä`rry-å Li. 1. 'larva 
i väg' Li. 2. 'arbeta flitigt' Mor.; (åt:) järn,-
å' -sä Leks. 'vinna (skaffa sig) gm ihärdigt 
bemödande'. — Av!.: jä`rrva m. Leks. 'energisk, 
ihärdig person / energetic, persistent person'. 

järv-fälla f.IVa Kerrvfell Älvd. `fälla, anv. vid 
fångst av järv / wolverine trap' (SAOB; ÖDB 
I 28). 

jäs oböjl. sbst. m. jås Ve. jäs Li. 1. 'menstrua-
tion; menstruationsblod / menstruation; men- 
strual blood' allm. an  a jc7'8 på bra`kkun Ve. 
<han har menstruationsblod på byxan'; å a 
jä's Ve. 'hon har menstruation'. Jfr bl o dg å ng. 
Syn.: se den-där-där(na), bet. 2; fullmåne, 
bet. 1, m. fl. 2. <mindervärdig individ / inferior 
person' Ve. dri`tjås Ve. `dets.'; äv. i vissa 
kraftuttr.: jiegå e jen dri`tjas tå fi'astja Ve. 
'Johan är en dj-1 att fiska'. 3. 'personifikation 
av motgång, elände etc. / personification of 
setback, misery etc.' Ve. dåm skrå'mär jå'a `de 
skrämma (bort) eländet' (om en gård, där väl-
ståndet växer); 0'8 an a km up e hei'dn, 'Jäs har 
kommit upp i härden' (säges, då det ej vill 
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brinna). — Avla jci'sut adj. n. Ve. 'eländigt 
ställt / miserable'. 

jäsa f.V jåssu Ga. Mock. 1. 'blandning av jäst, 
mjöl och vatten, jäsning / mixture of yeast, 
flour and water' (V11 We.; ÖDB III 408) allm. 
2. 'deg, som befinner sig i jäsning / dough in 
process of rising' Mock. 3. 'långsam, slö flicka / 
slow dilatory girl' Ga.; ji'fft innt då må då' 
it-t8U 'gift dig inte med den slöa flickan'. Jfr 
läma, bet. 3; löda, bet. 6. 

jäsa n. oböjl. jå"så Ors. 'jäst / yeast'. Syn.: jäst. 
jäsa st. ,--sv.v.3. jå"så Älvd. Våmh. vRätty. 

je"set vMor. Ve. Soll. jetså' öMor. jå"så (pr. fäs) 
Ors. jå"so Ore jäsa Rättv. (Bi.) Bju. Dju. Ga. 
jå`sa Leks. Ål jå`ss Nås Jä. Äpp. Mal. (pres. 
ps Mal.) jeissä ,,, jerso ÖVd.; pret. äs Älvd. 
gestä Våmh. Ål Nås Äpp. jäs vMor. Soll. Mal. 
ÖVd. fås ,-R"st Ve. jii`stä Ors. ås ,-,Kestå Ore 
dr j58 vRätty. /Ests Rättv. (Bi.) jEsts Leks. 
å' stä få' stä Jä.; sup. i"e  siö Älvd. Våmh. e"8i6 
je"si fäst vMor. je"se ,, jesst Ve. je"si Soll. Ors. 

Rättv. frrsi Leks. Ål ÖVd. jåst Nås 
Jä. Äpp. Kai Mal. 1. 'undergå 

jäsning / risa (of dough)' (SAOB 1) allm. Jfr 
fradg-, sur-. 2. (bildi.:) 'sjuda av harm / 
seethe with indignation' (SAOB 2 f ft) allm. 
ä to te fet'so i' me Tra. 'det började koka av harm 
i mig'. — P. pret.: di'eggn ir Pesin Älvd. dei`fn 

få‘sin Tra. <degen har jäst'; tugg fena fe"siga 
tu`ggu Ors. 'tugga (fä smaka) litet jäst bröd'; 

ju//tår gesno Ore ä lsfftä jersna Dju. 'det 
luktar jäst'; ltittjgsin, tu'vvgjUin Ors. 'som 
jäser lätt resp. dåligt' (om deg); dri`kka e 
frå'nflisi Rättv. <drickat har jäst för häftigt 
och därigenom fått en frän smak'.— Särsk. förb. 
(från:) ä a jesi-/r' si nä öOrs. <det har jäst 
färdigt nu' (om dricka; ÖDB III 514); (om-
stad:) ä Ks-ummstä'd Ve. 'det glider ut på 
kanterna' (om hölass); (upp:) 'jäsa upp' (om 
deg el. bröd; ÖDB III 419) allm. (nokk) 8' ppjisse 
Äpp. s'ppgsi Mal. `(tillräckligt) jäst' (om bröd); 
(uppåter:) få`s-sppa'tt Li. 'jäsa upp igen'; 
(utöver:) ä fel's-utfi'vy mei gä'lram Mal. <det går 
utför med gården(s förmögenhet)'; (åter:) 

je"s-att så fö'rt an fä' Son. 'det jäser igen (i 
fotspåren), vartefter som man går'; et`tt ve 

ns spä'tåg 88 iå8 ä a'tt Tra. <allteftersom vi 
få ur ngt spadtag (jord), så jäser det igen'; 
(över:) 'jäsa över' allm. ea a ies-Y"vyr a mf 
Våmh. 'det har jäst över för mig'. 

jäs-bröd n., se jäs(en)bröd. 
jäs-deg m., se jäs(en)deg. 
jäs(en)-bröd n. la jå"subrad nVåmh. fli"subröd 

Våmh. (Bon.) jeisigbrö' 	öMor. je"sibrå 
Ors. gi'stibrå Jä. gesbrel Tra. 'bröd av deg, som 
tillsatts med jäst / risen bread' (ÖDB III 386, 
408, 415, 435). Jfr kavelgris. 

jäs(en)-deg m.Ic je"sudög vSoll. je"sedåg Ve. 
je"sdög Soll. ja"sudög .--jc2"sddög Ors. jå`sy,d'eg 
Nås Äpp. je"'sn,d8g Mal. jersdäjg ÖVd. 'med jäs-
ämne tillsatt deg / dough containing yeast' 
(SAOB 2; ÖDB III 416). 

jäs-frödga f.IVa jesfreigg Soll. (jfr frödga f.) 
'skum el. bubblor, bildade gm jäsning (i tjock-
flytande massa) / froth or bubbles formad 
through fermentation'. 

jäsig adj.I frsug nÄlvd. (om jord:) 'som kvar-
håller så mycket vatten, att den vid tjälningen 
sväller och vid upptöandet bildar en halvfly-
tande massa / (about soil:) retaining so much 
water that it swells during ground frost period 
and forms a semi-floating mass during thaw'. 

jäsiken m. best., se djävul m., eufem. 
jäsingen m. best., se djävul m., eufem. 
jäs-jord f.Ia gi"sufferå Älvd. jessförd Soll. 

jå'sjölr Al Tra. 'jord, som kvarhåller så mycket 
vatten, att den vid tjälningen starkt sväller och 
vid upptöande bildar en halvflytande massa / 
soil retaining so much water that it swells 
during ground frost period and forms a semi-
floating mass during thaw' (SAOB). Syn.: 
jäs-ler, -lera; pepa; pep-jord, -lera; skott-
lera; vesa; yes-jord, -lera. 

jäs-lag m.Ie gesläg Al 'klar vätska, som efter 
fullbordad jäsning av dricka fanns överst i 
jäskaret / elear liquid forming after fermenta-
tion of near beer at top of vat'. 

jäs-land n.Ia få"su1r4nnd Älvd. <myrmark med 
pölar av brunaktigt, järnhaltigt vatten / marsh-
land with puddles of brownish, ferruginous 
water'. 

jäs-ler n.Ia jEsläjr Tra. =jäsjord (SAOB 
jäslera). 

jäs-lera f.IVa fg'slrEr Soll. gi'81-dra Rättv. =föreg. 
(SAOB). 

jäsning f.Ib ja"snivg öOrs. jäsnin Bju. Al Flo. 
å`snin Jä. Ksnin Mal. 1. 'jäsningsprocess, 
jäsande / fermentation, rising' (SAOB 1; ÖDB 
III 522) Ors. 2. 'blandning, som befinner sig i 
jäsning / mixture in process of fermentation' 
(t. ex. om  jäsande deg; om jäsande kraftfoder-
blandning; jfr SAOB 3 a) allm. 

jäsnings-tunna f.IVa jei'sniustanna Flo. (jfr 
jäsning, bet. 2) 'tunna, vari kraftfoderbland-
ning tillreddes och förvarades / barrel in whieh 
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concentrated fodder was prepared and stored' 
(jfr ÖDB I 293). Syn.: se drankkar. 

jäs-ståndfat n.II g".suatonfit sÄlvd. `ståndfat, 
vari brännvinsmäsk förvarades och tillsattes 
med jäst / ståndf at in which distilled liquor 
mash was kept and yeast added to it' (ÖDB III 
521; se 	Jfr jästkar; jästunna. 

jäst m.Ia jås(s)t Älvd. Våmh. Mor. Rättv. Bju. 
Äpp. jaset Ors. *jäsningsmedel / 

yeast' (SAOB); fkå'tjäst Leks. (Silj.) 'jäst, som 
flyter ovanpå'. Jfr jäsa f., bet. 1; dricks-, 
köp-. Syn.: jäsa n. - Avi.: jeesstut Våmh. 
jästett Soll. jerstut Rättv. (Bo.) adj. n. 'tjockt 
och jästblandat (om dricka) / thick, yeasty 
(about near beer)'. 

jästa sv.v. 1. Kasta Våmh. Soll. Ore ja'aata 
Ors. Ka(a)ta Rättv. 'tillsätta jäst / add yeast' 
(SAOB under jäst; ÖDB III 511, 522); nft 
.21å we-r, ti ata`mmfåtä å jäastom an Ore 'nu slå 
vi den i ståndfatet och tillsätta jäst'. 

jästat-bröd n.Ia jässtabrö Soll. 'bröd, bakat av 
deg, försatt med helt litet jäst / bread made of 
dough containing a small amount of yeast'. 

jäst-bytta f. IV a jässtbytta Leks. jässtbitta Mock. 
`träbytta, i vilken jäst uppsamlades och för-
varades / wooden container in which yeast was 
collected and stored'. Jfr j ästflaska. 

jäst-flaska f.IVa jäsatikasska Al <stor, bukig 
glasflaska, i vilken jäst uppsamlades och för-
varades / large, bulging glass bottle in which 
yeast was collected and stored' (ÖDB III 512). 
Jfr föreg. 

jäst-kar n.II jässtkär Tra. 'kar, i vilket jäst 
bereddes / vat in which yeast was prepared'. 
Jfr jäs-ståndfat, -tunna. 

jäst-klubba f.IVa jässtkkabba Mal. 'träkloss med 
bibehållen grov bark, som sänktes ned i ny. 
bryggt dricka med dricksjäst kvarsittande i 
i barksprickorna / piece of wood with bark still 
on it, put into newly brewed near beer with 
brewing yeast fastened in its cracks' (jfr ÖDB 
III 512; SAOB jästkubb). Syn.: jästklump. 

jäst-klump m.Ia jässtklrommp Mal. =föreg. (se 
ill.; ÖDB III 512; jfr SAOB j ästkubb). 

jäs-tråg n. II gesutråg Mock. 'stort trätråg, i vilket 
degen bereddes / large wooden trough in which 
dough was made' (jfr SAOB). Syn.: se baktråg. 

jäs-tunna f.IVa j/i"autifnn Älvd. jå"såtqnna 
Våmh. 'tunna, i vilken brännvinsmäsk be-
reddes / vat in which distilled liquor mash was 
prepared' (ÖDB III 521). Syn.: se drankkar. 

jätte m.IIIa jätte Älvd. ÖVd. jtettä Våmh. Mor. 
Nås Bju. je' ttä ••••• jättä Ors. Kas Rättv. idet& 

Leks. jätta Mal. 1. 'övernaturligt väsen med 
övermänsklig storlek och styrka / giant' (SAOB 
1) Älvd. Våmh. Ors. Leks. Syn.: rese, bet. 1. 
2. 'ovanligt storvuxen man, bjässe / very big 
man' (SAOB 2) allm. Syn.: homman; rese, 
bet. 2. 3. (i förb. litet av jätte:) fr ed int 
kit åv jet`tt war dut mg n4'tg 	Älvd. 'är det 
inte en rackare att vara ute om nätterna?'. 

jätte-färd n. Ta jättKar Leks. 'spår i sten efter en 
jättes fot, jättespår / giant footsteps in stone'. 

jäxel 	/ek.2 f. Älvd. 	vMor. je11.21 
(pl. je`11.2lär) Ve. 	m. Son. je.2.2(/) (best. 
fe'.2.21i) f. Ors. tij.2 (pl. å' j.2lär) Ore 	Rättv. 
ikk.2 svLeks. å'kkap,..it'kkagn (pl. äkkalär) Dju. 
å' kk.21(n) Ga. 	cljä.2.21 (pl. jäs .2.21er djä 
ler) ÖVd. (Fr. Bl. j axl; Torp jaksl, under 
j aksle) 'kindtand, oxeltand / molar tooth'. 
Syn.: jäxle; jäxel-, tugg-tand. 

jäxel-tand f.VI i`k.21tann(d) Bju. =föreg. 
jäxel-ved m. II Velawic) Älvd. `masurved / curly-
grained wood'. 

jäxla sv.v. 1. V ek.2/ 	Älvd. Ce.2.2/ Våmh.; 
pass. jes.211as Ors. (jfr 	Torp eikla, under 
eikj a). 1. 'gräla, gnata, kälta / quarrel, nag' 
Älvd. Våmh. Ors. Syn.: se dorga; gnaga, 
bet. 4; jugla, bet. 2; jäglai; jämka, bet. 8, 
m. fl. 2. <arbeta överdrivet flitigt / work too 
diligently' Älvd. - Av/.: 1ek.2 f. Älvd. `kältande 
flicka / nagging girl'; iseldlug nÄlvd. jes2.21un 
Ors. adj. 'gnatig / nagging'. 

jäxle m.IIIa K.2/8 nöVe. i`k.21a Bju. 
y`kk.21a Al jäsala ,,, jä.2.21a Mal. (Torp j a xl e) 
'kindtand, oxeltand / molar tooth'. Syn.: 
jäxel; tuggtand. 

jö adv., se j au(v). 
jöder m.Ia Y"' åar k 562"ir Älvd. Y"ööiir (pl. 

.066iirttr) Våmh. jö"dur Mor. Soll. j5r Jä. (jfr 
jar, jäder; Fr. j ö 6urr). 1. `sårvalk (avlång 
förtjockning) på trädstam / callosity on tree-
trunk' allm. Syn.: se bal, bet. 2; jäder, bet. 
1. 	2. 'svulst, förhårdnad / callosity' (t. ex. 
på hud efter slag) Våmh. Syn.: se jäder, 
bet. 2. 3. 'senfärdig, slö person / lazy, dilatory 
person' Våmh. (Bon.). - Ssg: '056ebOrrk f. 
Älvd. 'björk, vars stam är full av sårvalkar / 
birch trunk full of callosities'. - Av/.: Y'liarug 
nÄlvd. y"56urgn Våmh. jedrug Ors. adj. <full 
av sårvalkar (om träd) / full of callosities (about 
tree)'. 

jöla sv.v.1., se j ola v. 
jöll m.Ia, se hjöll. 
jöna sv.v. 1. (endast i särsk. förb. med av:) 

Tra. 'avtaga, minska; sina / diminish, 
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reduce; go or become dry'; (opersonl.:) ä ta te 
0'n-å' me najösMin no 'det börjar minska med 
tillgången på mjölk nu, mjölken börjar sina'. 
Jfr senja, bet. 1; sina, bet. 1. Syn.: minka; 
minska. 

Jöns m. 8 Våmh. jönns öMor. Leks. Mal. öVd. 
jenns Ors. 1. 'ett mansnamn / man's name' allm. 

'dum, pladdrig och inskränkt person / stupid, 
narrowminded person' (SAOB 1) Leks. Vd. 

'bokstaven J / the letter J' Soll. 4. 'visst 
mönster i väv / certain pattern in weave' Leks. 

5. (bildl.:) o a sevi när trzett-jennsa Ors. 'hon 
har sovit hos Trutt-Jöns (o: är vid dåligt lynne) 
/ she is in a bad temper'; beppjönns Äpp. <med 
loppor behäftad man'. 6. (senare ssgsled:) 
'tång / tongs' Flo. Nås Jä.; se språk-. 7. 'ett 
slags timmerkälke / a kind of tinaber sled' 
öMor. — Ssgr: jö`nnsfakktää  sbst.pl. Mal: 
`dumma fasoner / foolish manners'; jö`nnsfis 
m. Mal. 'dum person / fool'. — 	 jönns n. 
Mal. `dumheter / nonsense'. 

jössa sv.v.1., pass., se j or sa. 

K 

kabb-, se kabbe, bet. 10. 
kabba sv.v. 1. ka`bba Älvd. Ve. Soll. Ors. kasbba 
Rättv. Bju. Ga. kcebba Leks. Al 'utföra ngt 
med energi / carry out energetically' (endast 
i förb. med annat verb:) ka'bb o .21å' Älvd. 
kcebba å slå' Bju. kcebba å .21gr' Ga. 'slå av alla 
krafter'; kasbb o jå"tå Älvd. 'äta med frisk aptit'; 
491 ka`bber o try' fil ag Älvd. 'han ljuger friska tag'; 
ä ka'bber u sna'jr öOrs. 'det snöar intensivt'; an 
kawbbär å hå'gg Ve. an ka`bbär å å'gg Soll. 'han 
hugger av alla krafter'. Syn.: kapa, bet. 2. 
— Särsk. förb. (av:) å'vkabback Soll. 'avkapad' 
(jfr SAOB kabba 1); (i:) kabb-i' sig Älvd. `sätta 
i sig' (om mat); (till:) 'slå till' Rättv. Al tå 
kno'ssträ å kabb-tå' riskktit Al 'tag knostret, och 
däng till riktigt!'; (å:) 1. kabb-' si mPtjy klrå'd 
Våmh. (Bon.) <taga på sig mycket kläder'. 
2. ä kabber4 88 rEskli wa 88 öOrs. 'det hopar sig 
så mycket (arbete el. olyckor) på en gång nu 
så'; (åt e r: ) åttkabbaö Älvd. 'igensatt med 
stockbit' (om liten fönsterglugg). 

kabba(n)de adv. (förstärkande framför adj.; 
jfr kabbe, bet. 10:) kcebbade ,,ka`bbande Leks. 
kcebban,de Nås kcebbände Tra.; kcebbande tjå'kk 
Leks. kcebbande fö't Nås 'smällfet / enormously 
fat'; kcebbände lä't Tra. 'stocklat / enormously 
lazy'. 

kabb-brasa f.V ka`bbråscil Älvd. ka'bbräsu Soll. 
kcebbreisu Leks. 'eld av okluven ved (lagd direkt 
på marken el. härden; jfr nyde), stockveds-
brasa / fire of unsplit logs (placed on ground or 
fireplace)'. Jfr kabbe, bet. 2. Syn.: kabb-, 
stock-eld. 

kabb-bro f.VIIa ka`bbrii Älvd. `över myr byggd 

bro av stockar (vanligen i naturligt skick, men 
stundom kluvna el. flathuggna), lagda i brons 
längdriktning / bridge across marsh built of 
logs (usually whole, but sometimes split) laid 
lengthwise'. Jfr kavel-, klövj e-bro . Syn.: 
se fäbro. 

kabb-dans m.Ia ka'bbdanns Ve. (jfr kabbe, 
bet. 3) 'dans vid bröllop, i vilken huggkubben 
spelade en central roll / dance at wedding in 
which chopping-block played an important 
role' (SAOB). Syn.: stabbdans. 

kabbe m.IIIa ka`bbe Älvd. kasbb(ii) övr. OvSi. 
kcebbs Rättv. kcebba Leks. Al kcebba Bju. Dju.—
Mal. (utom ka'bbä Flo. kcebbä Äpp.) kcebbe 
öVd. (SAOB under k ab bi). 1. 'avverkad, 
men f. ö. obearbetad timmerstock / felled, 
whole log' (ÖDB I 390; III 48) allm. ti'mmbe-
kabb Älvd. tism(m)bsrkabb Rättv. `dets.'; 
(bildl. i lekterm:) rajt-u'pp ka`bbqn Våmh. (ett 
styrkeprov:) 'resa upp en på marken stramt 
utsträckt person gm att sätta sig på hans fötter 
och fatta tag under knävecken'. Jfr båt-, 
furu-, såg-, tvåskår-. 2. 'kapad, men f. ö. 
obehandlad del av timmerstock, avs. till bränsle 
etc. / cut piece of log to be used as firewood 
etc.' (ÖDB I 494; II 165, 175; III 197, 290) 
allm. ka`bbän va lckå'y te klrjös va Soll. 'kubben el. 
stocken var lätt att klyva'; rfestkabb Älvd. 
Våmh. rötkabba Al <närmast roten kapad del 
av stock'; nå`j(å)kabb Älvd. 'stock, utgörande 
del av nying'; å"Zråkabb svMor. 'så lång stock, 
att den måste kapas i kortare bitar el. längder'; 
a'llvkabb öMor. `stockhalva, en gång kluven 
stock'; ncettkabbä Äpp. 'vedstock, avs. att hålla 
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elden vid makt till morgonen'. Jfr brott-, fis-, 
glugg-, glygg-, hugg-, hugster-, klyv-, 
kol-, kolved-, lagg-, lind-, lätt-, mil-, 
pärt-, rå-, släd-, såfårs-, tve-, tveskår-, 
under-, ved-, yrk-. 3. 'huggkubbe / chopping-
block' Ve. Mal. ÖVd. Jfr fähus-, klyv-, städ-, 
tukt-, ugns-. Syn.: stabbe. 4. 'trästock, 
utgörande (del av) redskap el. dyl. / wooden 
log forming (part of) tool or implement' (ÖDB 
I 234) allm. trnnfirotåkabb Älvd. 'viss del av 
tjärnflotte'. Jfr giller-, hatt-, huvud-
gärds-, hövd-, kinnung-, kvarn-, köl-, 
röst-, sul-, trösk-, täck-, vara-, vält-. 5. 
`garnbom i vävstol / yarn-beam in boom' Våmh. 
Syn.: se bom', bet. ib. 6. 'handtag på spån-
korg / handle of chip-basket' Våmh. 7. 'av-
långt valsformat stycke exkrement / cylindrical 
piece of exerement' Älvd. Ve. Mal. Li. 4 dra'jt 
ka`bbign Älvd. 'hon (o: tackan el. geten) skiter 
(ej tavlor, utan) valsformade lortar'. Jfr 
dr et-, dyng-, lort-. 8. `korpulent, otymplig 
man / corpulent, clumsy man' Ga. Jfr drank-, 
joll-, lat-. 9. (i förb. göra på kabben:) 
<göra havande / make pregnant' Äpp. Jfr klabb, 
bet. 5; smäll, bet. 6; syten; sytvägen. 10. 
(förstärkande i förb. med adj. el. som förra 
ssgsled / used with adj. as an amplifier) allm. 
ka'bb-fu'll Soll. ka`bbfull Rättv. Leks. Bju. Ga. 
`stupfull'; ka`bblät Rättv. 'utpräglat lat'; ka`bb-
rik Rättv. Leks. `stormrik'; ka`bbfäk Leks. 
'verkligt sjuk'; ka`bbsvättug Leks. 'alldeles 
svettig'; kasbbstinn Leks. ka'bbstinn Flo. `som 
befinner sig i långt framskridet havandeskap'; 
kabbi`nnäli-fu'llt Ål 'absolut (innerliga) fullt'. 
Jfr kabba(n)de; smiek; smäll. 

kabb-eld m.Ia ka`bbjälld Älvd. Våmh. ka`bbjelld 
-,ka`bbjälld Ve. ka`bbjalld Ors. ka`bba Mal. 

kasbblil Tra. 'eld av okluven ved (lagd direkt 
på marken el. härden), stockeld / fire of unsplit 
logs (placed on ground or fireplace)' (ÖDB III 
288, 290; jfr nyde). Syn.: kabbrasa; stock-
eld. 

kabb-flöt n.Ia ka`bbfköt Våmh. 'av en stockbit 
bestående flöte, som fästes (med m. avstånd 
till nästa kabbflöt) i överkanten av fisknät, 
som från stranden drogs genom vattnet / float 
consisting of a piece of log, fastened (at half-
metre intervals) at the upper edge of fishing 
not which was pulled through water from shore'. 

kabb-huggare m.IIIc kasbbeiggär vSoll. 'timmer-
huggare / lumberman'. Syn.: kabbskog-, 
timmer-huggare. 

kabb-hugg(n)ing f.Ib ka`bbhsggiv Mal. ka`bb- 

hsggivg Li. 'timmerhuggning / lumbering' 
(SAOB). 

kabb-krok m.Ib ka`bbkrök nvMor. `redskap för 
släpning av timmerstockar, bestående av ett 
grovt rep med järnkrokar i ändarna / imple-
ment for dragging logs, eonsisting of a thick 
rope with iron hooks at each end' (ÖDB I 
483 f.; se ill.). Syn.: dröj krok, bet. 2. 

kabb-runka f.IVa ka`bbrukka Mor. `hänggunga, 
anordnad mellan två träd / swing set up between 
two trees'. Syn.: bod-, klubb-runka. 

kabb-skog m.Ic ka`bbskög Ve. ka`bbskög Jä. ÖVd. 
'timmerskog / timber forest'; ga i ka`bbsköjam 
Li. 'vara el. gå i skogen på timmerhuggning'. 
Syn.: timmerskog. — Ssgr: ka`bbskokeiir m. 
Jä. 'skogsarbetare / forest labourer, lumber-
man'; ka`bbsköglaiss n. Li. 'timmerlass / timber 
bad'. 

kabbskog-huggare m. III c ka`bbsköghiPggar Li. 
'timmerhuggare'. Syn.: se kabbhuggar e. 

kabb-stol m. Ja ka'bbstfOlt Älvd. ka`bbstök Mor. 
kasbbstöl• Mock. <stol, gjord (utom sitsen) i ett 
enda stycke gm urholkning av en grov torr-
fura / chair made (apart from sent) out of one 
piece of thick pinewood log' (se ill.; SAOB 1; 
ÖDB III 213). Syn.: se gubbstol. 

kabus adj.; adv. kaba's Äpp. Mal. käsbfis Li. 1. 
(adj.:) 'tvär, burdus (om person) / abrupt, brus-
quo' Äpp. 2. (adv.:) <tvärt, handlöst, huvudstupa 
/ headlong' Äpp. Mal.; an för kaba's ti (rna Mal. 
<han ramlade huvudstupa i älven'. 

kacka' sv. v. 1. kaskka Ors. Leks. ka`kka Rättv. 
Bju. Ga. 'göra sitt tarv / ease nature' (SAOB a). 
Syn.: se drita, bet. 1. — Avl.: kakk n. Leks. Ga. 
`träck / exerement' (i barnspråk el. skämt.); 
ka`kku adj. Ga. `nedträckad / soiled with ex-
crement'. 

kackau  sv.v.1. kaskka Älvd. <röra (om) / stir, 
poke up' (jfr Torp kakkai); ka`kk auti tedu-
stattjena 'röra (med räfsan) i höstacken'. — 
Särsk. förb. (å:) kakk- eröra om litet'. 

kackelarsor f.IVa pl. ka`kkilårssr nlVIal. (jfr 
kickelarsor f. pl.) 'käringtand, Lotus cor-
niculatus / babies' slipper' (jfr Gotl. Ordb. 
kallarsa, under kall). Syn.: se björn-
blomma, bet. 2; gårdhönor, m. fl. 

kackel-makare m.IIIc ka`kkälrmäksr Äpp. <upp-
tågsmakare / practical joker'. 

kackel-skälla f.IV a kå'kelrfälla Leks. (Silj.) 
<liten skälla / small bell'. 

kackla' sv.v.l. ka`kkla Ors. ka`kldra ,,,kä'kira 
Leks. ka`kklra Bju. Dju. Nås (om höna:) `giva 
ljud av förskräckelse el. ängslan ifrån sig / 
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(about hen:) cackle, cluck' (SAOB 1). — Avi.: 
ka'kksk öLeks. ka'kkält Nås n. 1. 'kacklande / 
clucking' allm. 2. 'ihärdigt prat om oväsentlig-
heter / continuous prattling' öLeks. 

kaeklau  sv.v. 1. ka"kälr Ve. ka`kkla Ors. ka`kkka 
Äpp. Mal. Li. (Rz 302a kakkäl; Burtr. kackla; 
jfr Torp koklan). 1. 'småpyssla, knåpa / 
potter about' Ors. Äpp. 2. 'göra odugligt 
arbete, fuska / bungle, make a mess of sthg' Mal. 
3. 'krångla / eause trouble' Äpp. Li. 4. 'skriva 
slarvigt, klottra / write carelessly, scribble' Ve. 
— Ssgr: ka'kkeIrdön m. Leks. (Silj.) 'långsamt 
gående barn el. småkreatur'; ka`kkäkmäksr m. 
Äpp. 'man, som sysslar med struntsaker / man 
occupied with trifles'. — Avla kälksk Leks. 
ka'kkefar Äpp. Mal. ka`kkelr ÖVd. n. 1. 'sysslande 
med struntsaker / preoccupation with trifles' 
Äpp. Tra. 2. 'krångel / trouble' ÖVd. 3. 
'odugligt arbete, fuskverk / bad workmanship' 
Mal. 4. 'något smått (småhugget, småfördelat 
etc.) / something small' Leks. 

kacklas sv.v. 1. pass. ka`kklas Ors. (jfr ?Ross 
kakki, bet. 4; Fr. kökkr; Bl. kökkur) 'trilla, 
rulla / tumble, roll'. — Särsk. förb. (ned:) 

kakkles-ni'd öOrs. 'den (o: bollen) trillar ned'. 
kaek-stol m.Ia ka`kkstölr Ål 'med hål i sitsen 
försedd stol, i vilken småbarn placerades / 
toilet-chair with hole in it for child' (ÖDB III 
214). Syn.: borr-, dret-, kripp-, kuck-, 
sket-, skit-stol; hus, bet. 2 b. 

kada sv.v. 1. (endast refl.:) ka"åå sig Älvd. 'njuta 
av tillvaron, moja sig / enjoy life'; u åfz' kråä 
åig 'så du mojar dig!' (t. ex. till den, som äter 
ngt gott). 

kadal m., se kar ald. 
kasa sv.v. 1. (endast i förb. kaf sa å;) kaffs-ö' 
vOrs. 'arbeta fort, men slarvigt / work fast, 
but 	carelessly' (jfr Torp kaf sa; Jakobsen, 
Shetl. kefs). Jfr kufsa, bet. 3. 

kaga' sv.v. 1. kå"gå Soll. Ors. (Fr. Torp kaga; 
jfr kåga v.) 'titta, stirra / look, stare'; vänd 
kä"gär du tettär Soll. 'vad stirrar du på?'. Jfr 
böglan; koxa. 

kaga" sv.v.l. kå"gå Ors. kggs Mal. Äpp. (Rz 
kaga); pass. kå"gås Ve. 1. 'slingra sig kraftigt / 
wriggle, wind' Mal. an kfi`gs da i vå't grå`sn,, 
'han (o: laken) slingrade sig kraftigt i det våta 
gräset'. 2. (i förb. med sbst.:) `sträcka på, 
sträcka fram, ruska på / stretch, stretch out, 
shake' Ors. an kä"gäd sks`11.19n, öOrs. <han 
sträckte på nacken'. 3. 'gå med krokiga knän 
och starkt framåtlutad / walk with knees bent, 
leaning forward' Äpp. — Pass.: <arbeta hetsigt 

el. ivrigt / work energetically or frantieally' Ve. 
— Särsk. förb. (av:) kägs-å' ivå'g Mal. 'skynda 
iväg med väldiga kroppsrörelser men utan att 
komma så fort fram'. 

kager-hänt adj.I kä‘gercnnt Älvd. (jfr Rz kagär, 
under kaga; Multrå kagra v.) <darrhänt / with 
trenabling hands'. 

kagg m.Ib kagg OvSi. Ål kagg övr. NeSi. Vd. 1. 
<mindre laggkärl, vanligen av en tunnas form, 
kagge / cask, keg' (SAOB kagg under kaggen; 
se ill.) allm. a`lrystopkagg Våmh. (Bon.) 'kagge, 
som rymde ett halvt stop'; mjs'Irkkagg Leks. 
(Silj.) <liten kagge för tätmjölk'. Jfr bränn-
vins-, dricks-, dryckes-, kann-, skör-. 
Syn.: kagge. 2. <i lada el. foderhus upplagd 
kvantitet av hö el. halm / amount of hay or 
straw stored in barn or foddershed' (jfr Aasen 
kagge 4) Li. Jfr lod, bet. 1; stötn, bet. 1; 
halm-, hö-. 3. 'med hjälp av träspjälor an-
ordnad uppläggning av till foder insamlad 
mossa / container for moss, made of wooden 
slats' Ors. Syn.: kuggiv, bet. 1. 

kagga sv.v. 1. ka`gga Leks. (jfr kaga") 'gå vag-
gande / walk along with a swaying gait'. 

kagge m.IIIa ka'gga Bju. <mindre laggkärl, 
vanl. av en tunnas form / small barrel, keg' 
(SAOB kaggen). 

kagg-lag n.II ka'gg(rfig Våmh. (Bon.) <skara av 
ynglingar, som ständigt äro tillsammans / 
group of young men who are always together' 
(jfr Aasen kaggelag). 

kaja f.IVa ka`ja Mor. Ors. ka` j Soll.käjaRättv. 
/aria Mal. ÖVd. 1. 'kråkfågeln Coloeus mone- 
dula / jackdaw' (SAOB 1) allm. Jfr kyrk-. 
2. (senare ssgsled:) `fyllaktig kvinna / woman 
who drinks too much'; se fyll-. 

kajad adj.I kåsja,drot—ka‘jkack, Våmh. 'uttröttad / 
tired out'. Jfr bekajad. 

kaj-damm m. I a ka`jfcram Våmh. ka`jjdamm Mal. 
<damm, som ledde vattendrag ur dess lopp el. 
som skyddade strand mot erosion / dam which 
changed the course of a river or protected the 
bank from erosion' (SAOB 2). Jfr skådamm. 

kajman m.VI kq'jm4n (pl. k.l'inagnner) Älvd. 
ka'imann vOrs. `(manlig el. kvinnlig) namne / 
(male or fernale) namesake' (SAOB kaj man'); 

menn ka'imann vOrs. 'han har samma namn 
som jag'. Syn.: namne. 

kajris adv. ka`jris Ors. 'grensle / astride' (Canne-
lin, fi. kahdareisin); ra`jd ka`jris 'sitta på 
skidstaven, då man skidar utför en backe'. 

kaka f.V kå"kå Älvd. käke& kå"ka Våmh. ka"ku 
vMor. Ve. Soll. kakfi' öMor. ka"ka Ors. kfi"ka, Ore 
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kerku Rättv. kä'ku Leks. Bju.-Tra. 1. 'bröd-
kaka av tunt el. halvtjockt bröd /round of clap-
bread or partly-risen bread' (jfr SAOB 1) allm. 
(utom ÖVd.); gö i Ordum å få ka"ku Soll. `gå 
i gårdarna och få sin naturalön (bl. a. tunnbröds-
kakor; jfr bet. 3)'; ve lär häv-i'nn se ä stffin 
yvy kä`lco Mal. 'vi måste lägga in (ved i ugnen), 
så att det skiner (o: elden värmer) över bröd-
kakan'. Jfr blöt-, bröd-, bär-, bärmos-, 
degskål-, diger-, fyrklov-, gammelkull-, 
hor-, jul-, kavel-, lång-, nist-, nistbröds-, 
norges-, pjuk-, råg-, rånjärns-, siktbröds-, 
skall-, skarpbröds-, små-, snar-, snibb-, 
söt-, så-, urväders-, viken-, väder-, åtta-
vecks-, änk-, ärtbröds-. 2. `halvtjockt el. 
tjockt bröd (bulle) i motsats till tunnbröd / 
partly- or wholly-risen bread' ÖVd. int ska. du 
tä,'-framm köi'leu, du ska a-1ra~ brå' Li. 'inte 
skall du taga fram tjockt bröd; du skall taga 
fram tunnbröd'. Jfr nupen-, vete-. 3. 'leve-
bröd / livelihood' (jfr SAOB 3-4) Soll. 4. 
'platt, tunt stycke av stelnat ämne / flat, thin 
piece of solid matter' (SAOB 5) allm. dri'ttkåkee 
Älvd. 'kaka av smuts'; tyli"öketkåka Våmh. 
(Bon.) <skorpa av hopfrusen jord'; le' fmkaku 
Ve. `limkaka'; tå'gkaka Ors. 'talgkaka'. Jfr 
honungs-, mögel-, ost-, varg-. 5. (senare 
ssgsled:) 'näckrosblad / waterlily leaf'; se läder-, 
näck-. 6. 'stöt i podex (med knät) / thump or 
kick in one's behind (with knee)' Mal. dfö e 
lffisku 'stöta ngn i bakdelen med knät'. Jfr 
brödkaka, bet. 2; rövkaka. 

kakald m. Ja kå"kålder öOrs. kä"kål Rättv. (jfr 
Otterbjörk i Anthroponymica suecana 2 (1957), 
s. 95 ff.; Bergfors, 144 ff.) 'litet, boll-liknande 
föremål /small, ball-like object' (t. ex. omnystan; 
om snöboll; om boll av exkrementer, deg el. 
ull). Jfr karaldi, bet. 3. 

kak-bagare m. Ilie ka"kubägär öMor. <kvinna, 
som vid tunnbrödsbak kavlade ut brödämnena 
till tunna kakor och förde in dem i ugnen / 
woman who rolled out ingredients for bread 
into thin rounds and put them into the oven'. 
Syn.: se bakerska, bet. 2; bak-karl, bet. 2; 
kakbakerska m. fl. 

kak-bakerska f.IVa ka"kubäkäsk Soll. kä'ku-
bakäska Leks. (Silj.) =föreg. (ÖDB III 387). 

kak-bräde n. III kä'kubräe Li. 'bräde, på vilket 
bröd fick ligga och jäsa före gräddningen / 
board on which bread lay while it was rising' 
(ÖDB III 417, 487). Syn.: se bakbräden. 

kak-horn n.Ia kä'kuhann Li. `horn, medelst 
vilket hål åstadkoms i brödkaka / horn with 

which hole was made in round of bread' (jfr 
ÖDB III 399). Syn.: bröd-, bull-, hål-horn; 
hålmått. 

kak-karl m.Ia ka"kukall nvMor. 'kvinna, som 
vid tunnbrödsbak kavlade ut brödämnena till 
tunna kakor och förde in dem i ugnen'. Syn.: 
se kakbagare m. fl. 

kak-kavle m.IIIb kakfacaväl öMor.; best. f. 
ka"kukavlann Soll. 'brödkavle, med vilken 
ämnet formades till en tunn kaka / bread-roller 
or rolling-pin with which dough was made into 
flat cakes' (ÖDB III 395). Jfr ämneskavle. 

kak-klabb m. Ja käskuld•abb Mal. 'med handen 
formade, tämligen stora bitar klabb / fairly 
large pieces of klabb formed with hand'. 

kak-stad m. II kälestä, Äpp. 'skämts. benämning 
på magen / joking name for stomach' (SAOB; 
VII); börrj hä pil v klf-l'a da i lakstånum il däg 
'börjar du bli hungrig'. Syn.: se buk. 

kala sv.v.l. ka"Zrei vÄlvd. 'kalhugga clear'; 4n 
sE'ld sktisn o Ica"lräd 'han sålde skog(en) och kal-
högg'. Syn.: kalhugga; kalka". — Särsk. 
förb. (av:) 4n a kåk 'åö-å'v &lian skft'sg vÄlvd. 
'han har kalhuggit all skog'. 

kalas n.Ia ,oböjl. kaZrä.'s Älvd. Våmh. kalå's 
Soll. Ore NeSi. Vd. 'festligt samkväm, gästa-
bud / party, banquet' (SAOB 1); ig a we bot 4 
kalräis Våmh. 'jag har varit (bort) på kalas'; 
fil kalå.'s Soll. 'bliva bjuden på kalas'; fy'llkalå's 
Soll. `födelsedagsbjudning'; ä'ttarkal.i's Rättv. 
'bjudning för fattigt folk, given efter det egent-
liga kalaset'. Jfr band-, björn-, bönemans-, 
dyng-, fadder-, for-, förstgångs-, grav-, 
gässelkarl-, har-, helgonmäss-, herdkarl-, 
kardel-, klabb-, klipp-, klut-, klöv-, knut-, 
kristnings-, kryek-, kör-, körning-, riv-, 
skriftres-, skörd-, slarv-, slåtter-, spinn-, 
sättar-, timmer-, tredjedags-, åk-. Syn.: 
bjudning; gästabud, bet. 1. — Av!.: kalrXsa 
Våmh. kalå`sa Bju. kalgss Nås v. 'festa / have 
a party'. 

kalas-kniv rada kaläskniv Bju. <bordskniv med 
tunt, brett, i spetsen rundat blad / table knife 
with thin, broad blada rounded at top). Syn.: 
bords-junge, -kniv; gästabuds-junge, 
-kniv; j unge, bet. 1. 

kalas-mona f.IV a kalä,' smona öMor. <kokerska vid 
bröllop / cook at wedding'. Syn.: se gästabuds-
kock; kock, bet. 2. 

kal-hugg n.Ib käsZrogg vÄlvd. lalugg Ors. `kal-
hugget ställe i skog / cleared area of forest'. Jfr 
hugst(er). Syn.: kalhuggning. 
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kal-hugga st. v. leä`lrogg vÄlvd. `kalhugga' (SAOB). 
Syn.: kala; kalka". 

kal-huggning f.Ib käskognivg Våmh. (Bon.) — 
kalhugg. 

kalk' m.Ib kaIrk Älvd. Våmh. (Bon.) Ve. Ore 
kallk Ors. kalrk Rättv.—Mal. kålrk ÖVd. 
`ealx / lime' (SAOB kalk" 1-2); brfiltjå åv 
ka`Irtkm o 84`nnclem Våmh. (Bon.) 'murbruk 
av kalk och sand' (best. f. —obest.); brenn 
ka'lltjen Ors. bränn ka'Irtjen Ore breenn ka'Irk 
Rättv. 'bränna kalk'; å da'mmä tå kceIrtjan 
Dju. 'det dammar av kalken'. Jfr mur-, rå-. 
Syn.: lim, bet. 2. 

m.Ib kal& Mal. 'veck på brödkaka, upp-
kommet vid gräddningen / wrinkle in bread 
formed during baking process'. — Avi.: kcarku 
adj. Mal. 'full av veck (om brödkaka) / full of 
wrinkles (about bread)'. 

kalk"' m.Ib (endast som senare ssgsled:) -kåk 
ÖVd. 'ytteröra / outer ear'; se ör-. 

kalka' sv. v. 1. kånka Ors. kceIrka Leks. kcekka 
Bju. Nås Mal. 1. (om hud:) 'behandla med 
kalkmjölk för att få håren att lossna / (about 
hide:) treat with lime to loosen hair' (SAOB 
kalka' 2 a) allm. 2. (om mur:) 'kalkstryka, 
vitmena / whitewash' (SAOB kalka' 4) Nås. 
Syn.: vitlimma. 3. 'göda jorden med kalk / 
fertilise soil with lime' (SAOB 3) Mal. — Särsk. 
förb. (utav:) dam kalrk-tcr Vera Vers Mal. <de 
bara kalkade av håren (på hudarna)'. 

kalka" sv.  .v .1. ka`Irka- Våmh. 'kalhugga (skog) 
/ clear (of forest)' (V11; jfr Hg. kal adj.; endast 
i särsk. förb.; av:) dm a kaka-'v 
'de ha kalhuggit alltihopa'; (ned:) diem a kalrka-
ni'å skö'in, jå' så 'de ha kalhuggit skogen här så'. 
Syn.: kala; kalhugga. 

kalk-band n.Ia ka`kkbannd vMor. ka`likbannd ,,  
ka'llkbqnnd Ors. WeIrkbannd Tra. 1. `stelnat 
murbruk (jfr mänga. f.), mellan tegelstenarna 
i en mur / hardened mortar between bricks in 
wall' (SAOB 2; ÖDB III 174) allm. 2. 'kalk-
vatten, blandat med vit pepj ord och anv. vid 
vitlimning / limewater mixed with white pep-
jord and used in whitewashing' Tra. Jfr kalka' 
v., bet. 2. 

kalk-berg n.I kceIrkbar(r)g Rättv. (Bo.) <ställe, 
där kalksten bröts, kalkstensbrott / limestone 
quarry' (ÖDB II 34). Syn.: kalkbrott. 

kalk-bod f. Ta ka`Irkbfid Ore kceIrkbfid Rättv.; best. 
WeIrkbfia Tra. 1. <mindre, timrad byggnad, i 
vilken kalk förvarades / small log building in 
which lime was kept' (SAOB; ÖDB II 39 f., III 
81; se ill.) Ore Rättv. 2. 'timmerbod (invid 

kapellet), i vilken begravningsredskap för-
varades / timber shed (close by the chapel) 
in which grave-digger's implements were kept' 
Tra. 

kalk-brott n. II ka`Irkbröt Soll. kceIrkbriit Rättv. 
'ställe, där kalksten bröts, kalkstensbrott' 
(SAOB; ÖDB II 34). Syn.: kalkberg. 

kalk-djur n.Ia ka'llkdjfir Ors. `ortoceratit / 
orthoceratite'. Syn.: kalkorm. 

kalk-hår n.Ia ka'Irkcir Älvd. Mor. Soll. ka‘Irkhicr 
Ore kcelrkår Rättv. Leks. kcarkhetr Dju. Mal. 
kå'lrkhår ÖVd. 'nöthår, som kalkats av vid garv-
ning / cattle hair removed in tanning process'. 
Jfr kalkull. — Ssgr: kceIrkå'sgår n. Leks. 'gam, 
spunnet av (avkalkat) nöthår / yarn spun from 
cattle hair (treated with lime)'; kceIrkcistjösla 
m. Leks. 'kjortel av kalkhårsgarn / kirtle made 
from cattle hair yarn'; kceIrkåstättjä n. Leks. 
'täcke av kalkhårsgarn / coverlet of cattle hair 
yarn'; kceIrkåsväpa f. Leks. 'vepa vävd av kalk-
hårsgarn / a kind of blankat woven from cattle 
hair yarn'; kcarkkhårså'klrå n. Al `åkläde vävt 
av (avkalkat) kalvhår / rug made of calf's hair 
(treated with lime)'. 

kalk-kara f.V kceIrkkåru Leks. 'raka, anv. vid 
omrörning i kar med kalk och vatten / rake, 
med for stirring lime and water in tub'. 

kalk-lupen adj.III keelrklsupin ÖVd. (jfr kalka' 
v.) <utan hår el. ull / without hair or wool' 
(om fäll; om liten kalv etc.). 

kalk-mjöl n.II ka'IrIrkmgölr Våmh. (Bon.) 'släckt 
kalk / slaked lime' (SAOB 3). 

kalk-mått n.Ia ka`Irkmåt Ore 'kalkugn / lime-
ovan' (ÖDB II 36). Syn.: kalkugn. 

kalkons-tupp m., se kalkugnsstopp. 
kalk-orm m.Ia ka'llkiesrrm Ors. 'ortoceratit'. 
Syn.: kalkdjur. 

kalk-skrinda LIVa ka`kkskrynnda Ore kcark-
skren(n)da Rättv. 'skrinda för kalkkörning / 
cart for transporting limestone' (ÖDB II 39 f.; 
se ill.). 

kalk-sten m.Ia kcarkstön Rättv. (Bo.) Bju. <av 
kalkspat bestående bergparti el. enstaka sten / 
(hill or piece of) limestone' (SAOB 1; ÖDB II 
34). Syn.: lim-skär, -sten. 

kalk-toppe m.IIIa ka`Irktuipp Älvd. 1. 'kalkon-
(tupp) / (mala) turkey'. 2. 'bråkig pojke / 
naughty boy'. 

kalk-ugn m.Ia ka'Irkuun Mor. ka'llkummn Ors. 
ka`Irkummn Ore kceIrkunn Rättv. 'ugn, i vilken 
kalk brändes / ovan in which lime was burnt' 
(se ill.; SAOB; ÖDB II 36 ff.; III 163). Syn.: 
kalkmått. 
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kalkugns-stopp( -kalkons-tupp?) m.I a ka' kkuvs - 
sto' pp ka`kkunnstopp Rättv. (Bo.) (jfr kalk-
ugn m.) 'på lek utklädd person i päls / person 
dressed up in fur for fun'. 

kalk-ull f. Ta ka'Irkull Älvd. 'ull, som kalkats av 
vid garvning / wool which has been removed 
in tanning process' (SAOB). Jfr kalkhår. 

kall adj. I kolld Älvd. Våmh. kålld Mor. Ve. Soll. 
kund Ors. Ore kall Rättv. - Äpp. käl Mal. kål 
ÖVd. (n. kullt Tra.). 1. 'som kännetecknas av låg 
värmegrad / cold' (SAOB 1) allm. i ko'lldä g' 59.6 
Våmh. 'i kall jord'; an hi' nt int bi kå'lld i tä'nnum 
fören å djifted-u'mm si Ve. 'han (o: den avlidne 
maken) hann inte bli kall i tänderna (jfr SAOB 
1 g )3), förrän hon gifte om sig'; en laelv, drg 
Dju. 'en kall dag'; frjösskållt Soll. 'så kallt, att 
det fryser'; lå'digskallt Ål 'kallt om våren'. Jfr 
kallo; hand-. 2. (bildl. om  förskräckelse / 
about a feeling of fear; jfr SAOB lg cc) e wa 
rrent so i warrt ko'lld Älvd. 'jag blev alldeles kall 
av fasa (eg. det var rent så jag blev kall)'. 3. 
(substantiverat:) 'rysning, frossbrytning / shiver, 
fit of shivering'; ä djikk jän kå'lld jän ge"num mi 
Soll. 'det gick en rysning (eg. en kall en) genom 
mig'. 4. (förstärkande i förled:) se -grätt. 

ko'lla Älvd. Våmh. (sup. kollt 
Älvd. ko'llad sVåmh.) kå'll(a) 1. Mor. Ve. 3. •••• 1. 
Soll. ks'lla 3. Ors. ke'lla (pret. ks'lled sup. kallt) 
Ore ka'lla, 1. Leks. Al ka'lla 1. Bju.-Äpp. /arla 1. 
Mal. Usla 1. ÖVd. 1. `ropa, locka / shout to, 
call' (särsk. på kreatur; jfr SAOB I; ÖDB I 172) 
allm. ko'll a krg"tgraim, Älvd. 'locka på krea-
turen'; bala ad 88 fi'nnt må'k te kirla Li. 'flickan 
hade så vacker röst, då hon lockade på kreatu-
ren'. Jfr hoja', bet. 2, m. fl. 2. 'benämna / calP 
(SAOB II) allm. ur a dem kå'llt ä då Ve. 'hur har 
man kallat det då?'; e wart stfers4.ifft dem lailltä 
Ors. 'det blev s. k. storskifte'; han va jä`kpprässt 
vi ka'llä Nås <han var s. k. hjälppräst'. — Refla 
krå`ka 	sä fu'kv i na'mmn Mal. `kråkan ropar 
sitt eget namn' (säges till en okvädande). — 
Pass.: (vanl. i förb. med för:) ka'lläs-/ö Flo. 
kCils-/ö Mal. kå'les 	Tra. 'benämnas / 
be oanad'. — Särsk. förb. (av:) 	diem 
Älvd. 'locka i väg dem (a: kreaturen) gm jodd-
lande'; (omstad:) kåll-umstä' Soll. 'följa krea-
turen i vall under joddlande'; (på:) kall-på' an 
Äpp. 'kalla på honom!'; (ut:) kånl-åut an Soll. 
'kalla ut honorar. 

sv.v.l. (end. i förb. med full:) kall-fu'll Ga. 
'göra kall, kyla / make cold, cool'. Jfr kall adj. 

kallaktig adj. I ka'llakktu Äpp. 'tämligen kall, 
kylig / chilly' (SAOB 1). Syn.: kallsklig, bet. 1. 
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kall-bit m.Ia ko'lldba,jt Älvd. Våmh. kei'lldbajt 
Mor. kå'lldbit Soll. kå'lbit Li. 'mejsel, varmed 
föremål av järn avhöggos utan att upphettas / 
chisel with which iron objects were cut without 
being heated' (se ill.; SAOB; ()DB II 70 f.). Jfr 
huggstamp. Syn.: kall-bitare, -biting. 

kall-bitare m.IIIe ks'lldbäjtäirä Ore =föreg. 
(ÖDB II 70). 

kall-biting na.Ib ko'lldbajtivg Våmh. (Bon.) = 
kallbit (ÖDB II 70). 

kall-bodd adj. I ka'llbodd Rättv. (Bo.) 'ej varm-
bonad (om stuga) / not suitable for winter 
residence (about cottage)'. Jfr bo' v.; varm-
bo d d. 

kall-borr m.Ia kå'lbår Tra. 'spetsig järnstans, 
med vilken man slog hål i järn utan att upphetta 
detta / pointed iron punch with which holes 
were made in iron without heating it'. 

kall-brand m.Ia keilldbranncl Soll. ka'llbrannd Jä. 
kä`lbrannd Mal. ku'llbrannd Li. kå'lbrannd Tra. 
'gangrän, nekros / gangrene' (SAOB 1); an a 
fäj kfabrannd ti bä'jne Tra. <han har fått kall-
brand i benet'. Syn.: brand', bet. 1 b; dödkött, 
bet. 2. 

kall-brasa f. V ka'llbråsu Rättv. (Bo.) 'åkarbrasa / 
beating one's arms against one's sides to keep 
warm'; sl4 ka'llbräsu, 'taga sig en åkarbrasa'. 
Syn.: fiskar-, körkarl-, västgöt-brasa. 

kall-bristat p. adj. n. kiabrässt ÖVd. (jfr brista 
st. v.; om järn:) `kallbräckt / cold-short'. Jfr 
rödbristat. 

kall-damm n.Ia ka'lldamm Dju. 'fin, tunn 
dimma, uppstigande från marken el. från en sjö 
/ thin mist rising from ground or lake'. Jfr 
damm n., bet. 2. Syn.: kalldimma. 

kall-dimma f. IV a ka'lldimma Al = föreg. 
kalle m.IIIa ko'llde sÄlvd. ko'lldä Våmh. (Bon.) 

kå'lld(ä) Mor. Soll. kålld ,-kå'lld Ve. les'llclä Ors. 
Ore ka'lls vRättv. ka'lla Rättv. (Bi.) Bju. Dju. 
Ga. Nås Jä. (best. kä'ln, Dju. ka'lln Nås) ka'lla 
Leks. Al (best. ka'lltz, Leks. lea`k Al) ka'llä Flo. 
Äpp. kä`la (best. kä'ln) Mal. kå'le ÖVd.; obef. 
nÄlvd. nVåmh. 'köld, kyla / cold' (Torp kalde; 
Fr. kaldi; jfr SAOB VII 	f.); war a'ut i kcal- 
dam sÄlvd. var fetä ti ka'llan Dju. 'vara ute i 
kylan'; ä i ngn ko'lldä set ska ni'd Våmh. (Bon.) 
'det är (någon) köld, som skall ned'; diss lävvur 
ka`lk stär Leks. 'ju längre kylan varar'; nä' ska 
ä ful vålr nå' te keila Mal. <nu måtte det väl 
komma att bli ytterligt stark (eg. något till) 
kyla'; kfan a „Ilä'j se Tra. 'kylan har slagit sig'. 
Jfr bränn-, grå-, is-, natt-, vinter-. Syn.: 
köld. 
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kall-flena sv.v.3. laafkäjna Tra. (jfr Torp fleina) 
'småle hånfullt, hångrina / smile scornfully'. Jfr 
kall-flina, -glina. 

kall-flina sv .v .1. kfafkina Tra. <hånflina kallt / 
smile scornfully'. Jfr föreg. 

Kall-fot rn. oböjl. Wilföt Mal. lalföt Li. 'personi-
fikation av vattnets kallnande fr. o. m. den 10 (el. 
24) augusti / personification of the cooling of 
water begirming on the 10th (or 24th) of August'. 

kall-fyll m.Ia ko'lldfyll Våmh. (Bon.) 'fyllning av 
hål i kolmila / Ening of hole in charring-stack'. 

kall-glina sv.v.l. källdgkin vMor. <hånflina kallt, 
kallgrina / smile sardonically'. Jfr kall -flena, 
-flina. 

kall-grätt adj. I kii'lgrätt Li. 'ständigt missnöjd 
och sur / always dissatisfied and miserable'. Jfr 
grättig; kall, bet. 4. 

kall-gröt m.I a ko'lldgröt Älvd. källdgröt vMor. Ve. 
ke'lldgråt Ors. ka'llgröt Leks. Ål Mock. Flo. 
lat'lgröt Mal. kgagråt Li. `kallnad, från ett mål 
överbliven gröt, som åts vid en senare måltid / 
cold, left-over porridge eaten at a later mcal' 
(ÖDB III 463); (bildl.:) du ä cY4 fik int dfil 
ko'lldgrötn, i sko'llgm Älvd. 'du är inte så dum, du 
(eg. du har då väl inte du kallgröten i skallen el. 
huvudet)!'. 

kall-hela f.IVa ka'llhika svLeks. 'rimfrost / hoar-
frost'; ä kasilhika sam Kiss 'det är rimfrost, som 
rasar (från träden)'. 

kalliga adv. ka'lli Leks. 'kallt / cold'; ä drå,r sa vida 
ka'lli 'det drar så förskräckligt kallt!'. Syn.: 
kallo. 

Kall-Jon m. 	ÖVd. <vinterkölden (personi- 
fierad) / winter cold (personified)'; an kå'l-jö 
stjä't Li. `kölden smäller i knutarna (eg. han 
Kall Jon skjuter)'. 

kall-kolning f.Ib 	 Soll. ka'llkåkniv 
Bju. kcilkåkniv Mal. 'långsam kolning av kol-
mila, utan tillräcklig värme / slow charring of 
charring-stack due to too little heat'. 

kall-källa f.IVa källdkelld nvMor. källdkällda 
vSoll. ka'lltjälla Nås Äpp. Welkälla Mal. `käll-
språng med kallt vatten / cold spring' (SAOB). 
Jfr varmkälla. Syn.: jordkälla. — Ssg: 
ka'lltjällta'ssk m. Äpp. `groda i kallkälla / frog 
in cold spring' (jfr Rz källtorska 303b). 

kall-mur m. Ja kå'lldmör Ve. `husgrund, byggd på 
sluttande mark / foundation built on sloping 
ground' (jfr SAOB). 

kallna sv.v.l. ket`//d9y, vMor. källna Ve. ka'llna 
, Leks. ka'llna Bju. Nås Äpp. kä'lna Mal. kå'Irn-

Li. <bliva kall / cool' (SAOB I). Syn.: kolna'. 
— Särsk. förb. ( av:) 	Li. `kallna'; (p.  

pret.) Kl/e e ii'kån 'järnet har (eg. är) kallnat'; 
( f rån:) 	sä Leks. 'sprida kyla'. 

kall-nyeka sv.v.3. kå'lnötja Tra. `nita utan upp-
hettning av nitarna, kallnita / rivet without 
heat'. 

kall-nätter f.VIpl. Welldnätär Soll. 'för årsväxten 
farliga frostnätter / frosty nights which threat-
ened the crops'. Jfr frostnatt. Syn.: gul-, 
skräck-nätter. 

kallo adv. ko' Ud( ko'lldu ko'llda Älvd. ko'lldu 
Våmh. kå'llda vMor. Waldu känd° öMor. 
känd Ve. kå'lld vSoll. Welld(a) Son. ka'lldo 

Ore ka'lla Leks. ka'lla Dju. Mock. ka'lls 
Äpp. leCas Mal. k'l Wik; ÖVd. 'kallt / cold' 
(endast i förb. med verb med bet. `blåsa':) e 
stri"kär så ko'lldu fr4 nö"rettär Våmh. 'det drar så 
kallt från norr'; drå'r int e källd ä Soll. 'drar det 
inte kallt?'; e blec's Wind° öMor. hä bkå'8 ka'lla 
Mock. 'det blåser kallt': je ktennd ä blräs bala Li. 
'jag kände, att det blåste kallt'. Syn.: kalliga. 

kall-sint adj. I kå'lldsinnt Ve. ks'lldsinnt Ors. 
'kallsinnig, känslolös / cold, callous' (SAOB 1). 
Syn.: kallsklig, bet. 3. 

kallsklig adj. I ko'lldskkig ko'lldakkin Älvd. 
kå'lldskkin Soll. ks'lldsklin Ors. ka'llskken Äpp. 
1. 'tämligen kall, kylig / chilly, quite cold' (t. ex. 
om  döende människa; om väderlek; Aasen 
kaldsleg) allm. Syn.: kallaktig. 2. `frusen av 
sig / feeling cold' Soll. 3. 'kallsinnig, känslolös / 
cold, callous' Älvd. wiso i åu sö' ko'lldskki wi 
ku'llur Älvd. 'varför är du så kall mot flickor?'. 
Syn.: kallsint. 

kallskliga adv. ko'lldskki Älvd. 'kallsinnigt, ovän-
ligt / callously, unkindly'; itjä kärzen, wir uk 
go-å' di sö' ko'lldskki 'inte skola vi väl behandla 
dig så ovänligt (eg. icke lära vi skola gå åt dig 
så kallsinnigt)'. 

kall-skål f.Ia ka'llskJik Dju. Nås Jä. Äpp. Mal. 
kå'lskäk Tra. `maträtt, bestående av (sirap) 
dricka och bröd / dish consisting of (treacle) 
small beer and bread' (jfr SAOB 1). 

kall-smida sv.v.3. 	ko'lldsmajda Våmh. 
(Bon.) kå'lldsmejd Ve. kå'lsmi Li. 'gm smidning 
bearbeta (ngt) utan upphettning / forge sthg 
without heat' (SAOB). 

kall-sova st.v.  . ko'lldsåvet' Älvd. lalsåvå Tra. 
'sova i det fria utan eld / sleep out in the open 
without a fire'. 

kall-stenen m. la best. kealdstån Ve. ka'llstån Jä. 
symbol för kylan i vattnet efter Jakobsdagen 
(Ve.) el. Larsmässtiden (Jä.) / symbol of cold in 
the water after Jakob's day (Ve.) or Lars-mas 
(Jä.)' (V11 We.); jå'kåp (el. jakö'bus) kasstär 
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källdsten Ve. `efter Jakobsdagen kommer kylan 
i vattnet (eg. Jakob kastar kallstenen)'; nä hall 
ka'llstån på kum-ti' va'ttnä Jä. <nu håller kylan på 
att komma i vattnet'. Jfr varmstenen. 

kall-svett m. Ta ka'llsvätt Bju. Wasvätt Mal. `svett 
från kall hudyta / cold sweat' (SAOB). — Avi.: 
ktelsvätta v. Mal. `kallsvettas / break out in a 
cold sweat' (SAOB); ka'llsvättnäs v. pass. Ål 
`dots?. 

Kalltuten f.Ia best. kaltfi'tc Älvd. kaltri`te Ga. 
'personifikation av kölden, som åstadkommer, 
att det knäpper i knutarna / personification of 
the cold, which makes the timbers of the house 
creak' (jfr Sv. Lm. 1948, s. 81 f.); kaltä't§ kno'kk 
Älvd. `Kalltuten knäppte'. 

kall-vatten n. knidwattv, Våmh. (Bon.) källdwätv 
Ve. `kallt vatten / cold water' (SAOB); &n & 
swå"gi Welldwattne Våmh. (Bon.) <han har svalt 
kallt vatten (eg. kallvattnet)'. — Ssg: Idelldwätu-
sköpa f. Ve. 'skopa med kallt vatten / ladle with 
cold water'. 

kall-vika st.v. kravika Tra. `draga motståndaren 
(i brottning) till sig och bryta honom bakåt / 
(in wrestling:) pull one's opponent towards one 
and then bend him backwards'. 

kalmink n. -m. kalmi'vvk Mal. `glansig (två-
skäftad), randig vävnad av kamull / shiny, 
striped fabric of worsted yarn' (SAOB 1; ÖDB 
III 533). — Ssg: kalmi'vvkgvyde4kIrål n. Mal. 
'särskilt fint liv av kalmink / particularly fine 
bodice of kalmink'. 

kalmus-rot f. ka'llmärrö't Mal. 'rot av örten 
Acorus calamus, anv. som medicin (o: att tugga 
på) vid magont / root of the herb Acorus cala-
mus, used as medicine for stomach-ache' (SAOB 
2). 

kalops m., se kållapp. 
kalsonga f.IVa kalsaga Älvd. kalseivvga Soll. 
kalsävva (pl. ka/seivvöä ) Mal. ka/sei'vva Tra. 
'ett par kalsonger / a pair of underpants'. Syn.: 
under-bracka, -brok. 

kalv' m.Ia kav Älvd. Våmh. vMor. Soll. Ors. 
karv 	öMor. kulm Ve. Oro kakv Rättv.- 
Mal. Mary ÖVd. (böjn., se LD II 170-171). 1. 
'ungt, sällan mer än årsgammalt djur av nöt-
boskap, älg el. ren / calf' (SAOB kalv' I 1) 
allm. bri`nndkliv Älvd. `älgkalv'; rrenkav Älvd. 
<renkalv'; 14"2k1v Älvd. lisska'llv öMor. lis2.2kah 
Ve. le`2.21ketirv Tra. 'nyfödd kalv; spädkalv'; 
g.I'mmkjtv Älvd. 'kalv, som är andra sommaren i 
fäbodarna'. Jfr drank-, dricks-, dryck(es)-, 
foder-, göd-, ko-, kvig-, liv-, mjöd-, ox-, 
skott-, träg-, älg(s)-. 2. 'dum spoling, tölp / 

boor, yokel' (SAOB kalv/  I lh (3) Rättv. Leks. 
ka'Irvsn strgga Rättv. 'din glop!'. 3. `öknamn på 
person från Mobyarna i Malung / nickname for 
person from Mobyarna in Malung' Mal. 4. 
(senare ssgsled:) 'det hölje, som omger kalv-
fostret / the membrane round a calf-foetus' 
(SAOB kalv' 2e); se v at tu-. 5. 'mindre vatten-
samling, liggande intill el. mycket nära sjö el. 
tjärn / small pool of water near lake or mere' 
(SAOB kalv' 3b) Rättv. Ga. Syn.: kimme, 
bet. 1; kove, bet. 5; unge, bet. 3. 6. `semen' Mal. 
Li. o a fä'j kå'Hin Li. `femina semen accepit' (jfr 
SAOB kalv' 2e). 7. 'mindre, utökad del av vin-
terhässja / small part of winter-hurdle' (ÖDB I 
235 f.) Ors. Syn.: fåle, bet. 3; katt, bet. 11; 
ändgolv. 

kalv" m. Ta kav Älvd. -kav Oro -kaka; Rättv. Ga. 
Jä. Äpp. kav Leks. 1. (senare ssgsled:) 'vad-
(muskel) / calf (of leg)' (SAOB kalv" 1); se 
ben-. 2. `strutliknande mittre del av not, kil / 
cone-shaped middle part of seine' (SAOB 
kalv" 3; Sdw. kalver 3; ÖDB I 128) Älvd. 
Leks. Syn.: kalve; kil, bet. 3; koppe, bet. 8; 
not-kil, -koppe; påse, bot. 5; svep, bet. 7. 

kalva sv.v.l. 	Ors. kdkva Oro ka'Irva Rättv. 
Mock. Nås Jä. Mal. ka`Zrva Leks. kåskva ÖVd; 
obef. Älvd. Våmh. Mor. Ve. Soll. 1. `framföda 
kalv / to calve' (SAOB 1) Oro NeSi. Vd. Syn.: 
bära, bet. 3; lätta av, bet. 2; lättna, bet. 3. 2. 
(i förb. med verb, som betyda <dricka' el. 
'kräkas' / in connection with verbs meaning 
'drink, vomit'; jfr SAOB 2a) Leks. ka`ha å 
dri`kka 'dricka i stora klunkar / gulp'; ka'Irva å 
upg"kräkas med våldsamma uppkastningar / 
vomit'. 3. (om höbörda:) 'förlora en mindre del av 
sin kvantitet, spillas, falla till marken / (about 
bad of hay:) lose some of its quantity, spill, fall 
to the ground' (jfr SAOB 2b) Rättv. ba'ku a 
ka'Irva Rättv. (Bi.) `(hö)bördan har kalvat'. 
Syn.: killa, bet. 2. — P. pret.: didda kvi`ga 
88M int a ka`ltva tenn Leks. 'den där kvigan, som 
inte har kalvat än'; brIi'dkakva Oro 'som kalvar 
tidigt på vårvintern'. — Särsk. förb. (ur:) 

kåved-i'r si nu du'mmt öOrs. 'han hävde ur 
sig en dumhet'; (uti:) kav-ti' sti Leks. 'dricka 
glupskt'. — Avi.: ka,'llvnivg öMor. kasirvniv Nås 
f. 'framfödande av kalv / calving'. 

kalva-dossa f.IVa ka'Irvado'ssa Mal. 'kvinna, som 
har fött många barn / woman who has borne 
many children'. 

kalv-ben n.Ia kirvbrn Älvd. ka'kvbån Dju. 1. 
<ben av kalv / leg of calf' allm. (SAOB 1). 2. 
(i förb. släppa ned kalvbenen:) ho ha släppt- 
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nå'd kaskvbåna Dju. 'hon (o: kon) visar tecken till 
att snart kalva / the cow looks as if she is about 
to calve'. Syn.: göra till, bet. 5. 3. <redskap av 
kalvben, anv. vid slakt att flå av huden med / 
implement made of calfbone used to flay skins 
with' Älvd. Syn.: fotben. 

kalv-bytta f.IVa kåsvbytt(a) Älvd. Våmh. (Bon.) 
ka'llybytta öMor. kcarvbitta Nås keekbötta Mal. 
<liten bytta, i vilken dryck gavs åt kalv / small 
tub containing drink for calf' (ÖDB I 292). 
Syn.: kalvringa. 

kalv-bås n.Ia keivbiis Älvd. kå'vks Våmh. (Bon.) 
ka'llvbås öMor. ka`kvbets Rättv. Mal. kå'kvbås 
Tra. 'bås, avsett för en kalv / stall for calf'. 

kalv-dall(er) n.Iad kå'vdall Älvd. Våmh. 
keivdalldär vMor. kdkvdalldsr -dallder Ve. 
kei'vdalldur vOrs. kaskvdallär Leks. (Silj.) Flo. 
Mal. 'gelé, som uppstod vid kokning av kött el. 
inälvor av kalv / jelly from boiled veal and 
entrails' (ÖDB III 478, 481). 

kalv-dans m.Ia kävd4nns Våmh. ka`kvdanns Ve. 
Ore kii'vdanns vOrs. kcarvdan(n)s Rättv. Leks. 
Al kcarvdanns Mal. 1. 'maträtt, bestående av 
råmjölk från ko, vilken kokas i vattenbad 
ovanpå spisen / dish consisting of bee,stings from 
cow, cooked in water-bath on top of stove' 
(SAOB kalvdans"; ÖDB III 454). Jfr kil-
lingdans; ugnsost. Syn.: kalv-, kittel-, 
kruk-, råmjölks-ost. 2. `oväsen bland korna 
i fähuset / noise a,mong the cows in the eowshed' 
Ve. ä wa jen rikktin ka`kvdann,s <det var ett rik-
tigt oväsen bland korna i fähuset' (jfr SAOB 
kalv dans'). 

kalv-dricka n.IV kå'vdrikka Våmh. kcarvdrikka 
Leks. kcarvdräkka Jä. Äpp. 'dryck åt kalvar, 
bestående av ljumt vatten, skummjölk el. vassla 
blandat med något mjöl, matrester el. dyl. / 
drink for calf, consisting of warmwater, skirnmed 
milk or whey mixed with flour, food scraps or 
suchlike' (SAOB; ÖDB I 292). Jfr dricka n., 
bet. 3. Syn.: kalv-dryck, -skval. 

kalv-dryck m.Ib laNdrykk Älvd. nvMor. Warv-
drekk Tra. =föreg. (SAOB; ÖDB I 292). 

kalve m.IIIa ka'llvä öMor. ka`kv r.ka`kvä Ve. 
kå'vä Soll. `strutliknande mittre del av not, kil 
vari fisken samlades / cone-shaped middle part 
of seine, in which fish were collected' (ÖDB I 
128; jfr Ross kalve 4); nö'tketv Soll. 'dots?. Jfr 
fiskhåll. Syn.: se kalv", bet. 2. 

kalv-fet m.Ia ka`kvfit Ve. 'fetthinna kring våm 
av kalv, vilken lindades ihop till en boll och anv. 
av skomakaren att sticka sylen i vid pliggning 
och laskning / fatty membrane round calf's 

paunch, which was rolled into a ball and used by 
shoemaker to grease awl while pegging and 
sadclle-stitching' (ÖDB II 267); ta jå'nn ka`kv-
fik, i få stni're si'kji `tag hit kalvfeten, (så) 
jag får smörja sylen!'. 

kalv-fot ni.VI kievföt vSoll. 1. `fot av kalv / 
calf's foot' (SAOB). 2. 'bräckverktyg av järn, 
kofot / crowbar'. Syn.: järn-, ko -f ot, bet. 2; 
klodjur, bet. 2; spikklo. 

kalv-grind f.Ia kcarvgrin(n)d Rättv. Al Dju. 
`portativ bur med grindlilmande sidor, avs. för 
spädkalv / portable cage with gate-like sides, for 
sucking calf' (ÖDB I 282; III 238). Syn.: se 
getgrind, bet. 2. 

kalv-hack n. Ib kå'vakk Våmh. `kokta och hac-
kade inälvor av kalv / boiled and chopped-up 

.entrails of calf' (ÖDB III 481). Jfr hack' n., 
bet. 2a. 

kalv-hage m. IV ka'kvhågå Ve. ka`kv(h)ågi Rättv. 
ka`kv(h)åga Leks. kcikvhävä Flo. ka'kvhäg8 Äpp. 
Mal. 'för kalvar avsedd liten beteshage / small 
grazing paddock for calves' (SAOB 1; ÖDB I 
177). Syn.: kalv-kya, -kätte, bet. 2. 

kalv-hus n. la IV Idevaus (best. kiisvau8a4)4Älvd. 
Våmh. kå"våjs (best. kå"våfsa —kå"våfsäå) vMor. 
ka'llvöjs ka'llvåf s öMor. kå'vecus (best. leå'v-
etusä) Soll. kå'vajs Ors. ka`kvhefs Ore ka`kvhiis 
svLeks. Bju. Ål Ga. Mock. Nås Mal. 'livmoder hos 
ko / cow's womb' (Danell Nuekö; ÖDB I 279). 
Jfr fål-, killing-hus; läger, bet. 1; moder, 
bet. 5. Syn.: husan; kalvläger. 

kalvig adj. I ket'grifn Våmh. kåsvån Soll. lecrvun 
Ors. kcarvug Leks. kälrve Tra. 'enfaldig; ohö-
visk, klumpig / simple; rude, clumsy' (SAOB 2a). 

kalv-klen adj. I ka`kvkkön Äpp. Mal. 'färdig att 
kalva / about to calve'. Syn.: kalvsjuk. 

kalv-klubbe m.IIIa keekvkkebbe Li. <kokt klimp 
med inblandning av kalvblod / boiled dumpling, 
containing calf's blood'. Jfr blo dklub b e. 

kalv-ko f.VIIb kas/ryka Leks. Mal. kaskvkö Jä. 
<ko, som skall kalva, eller som nyss kalvat / cow 
which is about to calve or which has just calved' 
(SAOB); dam ha fått i kcarvku ti nrsss Leks. 'en 
av korna i Nilses har nyss kalvat'; vi får fuk 
ka`kvkö tesso vi`kko Jä. 'en av våra kor skall nog 
kalva den här veckan'. 

kalv-koppe m.IIIa kävkupp(ä) Våmh. ka'llykupp 
öMor. kå'vksjip vSoll. Iccrykupp Soll. kä'kvkåpps 
Rättv. (Bo.) `liten (trind) kalv / small (chubby) 
calf'. Jfr koppe, bet. 6; möl, bet. 2; skokoppe, 
bet. 2. Syn.: se kalvstopp. 

kalv-kya f.IVa kcarvtjga Äpp. <kalvhage / pad-
dock for calves'. Syn.: se kalvhage. 
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kalv-kätte m. Illa kti'vtjitt Älvd. kievtjitt(ä) 
Våmh. Soll. Ors. ka'llvtjitt öMor. kcekvtjitta 
Rättv. (Bo.) kcekvtfitta Bju. Dju. Nås Mal. 
kcekvtjitt Ga. kcekvtjåtta Mock. kcekvtfättå Äpp. 
keekvtjette ÖVd. 1. <avbalkning el. fristående 
inhägnad i fähuset, avs. för kalv(ar) / parti-
tioned-off part or enclosure in cowshed, in-
tended for calves' (SAOB; ÖDB I 282; III 238) 
allm. 2. `(större) kalvhage / (fairly large) 
paddock for calves' Soll. Ors. Syn.: se kalv-
hage. 

kalv-lägg m.Ib kåsvkegg Älvd. svMor. Wevkågg 
Våmh. nvMor. ka'llvlägg öMor. kå'vktigg Soll. 
Idevlegg Ors. 1. 'underben av kalv / lower leg 
of calf' (SAOB) allm. 2. (pl.; i förb. med 
koka v.:) 'nedhasade strumpor / stockings 
which were slipping down' allm. gök int alit'jk å 
kö`k Wevkåggär Soll. 'gå inte så där med ned-
hasade strumpor!'. Jfr skrall -lägg. 

kalv-länk m.Ib kaVryitivvk Ore kcarvläuvk Rättv. 
Leks. Dju. `vidjehalsklave, avs för kalv / withe 
collar intended for calf' (ÖDB I 282). Syn.: 
kalvträlg. 

kalv-löpare m. Ilie kcekvlöppar Nås 'löpmage av 
kalv / rennet-bag of mlf'. 

kalv-ost m.Ia kaskvvå sst Ve. ka`kvusst Leks. Nås 
keekvzisst Li. 'maträtt, tillagad av råmjölk från 
ko och kokad i vattenbad ovanpå spisen' (ÖDB 
III 454). Syn.: se kalvdans, bet. 1. 

kalv-pölsa f. IV a kcekvpåga Ål 'maträtt, bestående 
av hopsydda kalvsidor fyllda med hackmat 
och korngryn, som stektes i ugnen / dish con-
sisting of flanks of veal sewn together and fälad 
with chopped meat and barley-grain and roasted 
in the oven'. Jfr kalv (s)korv; orre, bet. 5. 

kalv-ringa f.IVa Idevrinndf (best. nom. -rinndf4) 
Älvd. klevrinndja Ors. 'liten bytta, i vilken 
dryck gavs åt kalv / small tub in which drink 
was given to calf' (jfr ÖDB I 292). Syn.: 
kalvbytta. 

kalvrump-slaga f. V keekvromp.2läu Li. 'slaga av 
nordsvensk typ / flail of northern Swedish type' 
(ÖDB I 445; se ill.) Li. Syn.: lill-, slink-, 
små-slaga. 

kalv-sjuk adj. I keevsKt8k Älvd. brvs-gök Våmh. 
(Bon.) keekvfftk Tra. 'färdig att kalva / about to 
calve' (Aasen; ÖDB I 279). Syn.: kalvklen. 

kalv-skinn n.Ia kievstfinn Älvd. Våmh. 
stfinn vMor. Ors. ka'llvstjinn öMor. kå"vatiinn 
Soll. ka',9stfin ,,,ka'kvstfin Ore kcarvetjinn Rättv. 
ka' ffinn Bju. kcekvfinn •lca'ffinn Ga. kaskvfinn 

kö' (k)finn Flo. kcekvfinn Nås Welin Äpp. 
keekustfinn Mal. keekv.stiinn ÖVd. 1. 'hud av  

kalv / calf-skin, -leather' (SAOB 1) allm. 2. 
(i förb. med få el. g i v a:) 'avslag på frieri / refusal 
(of a proposal)' (SAOB 2b) allm. 14 kå'u8tiinne4 
Älvd. få ka'llvstjinntt öMor. /ö keevstjinn vOrs. 
få kcekvfinn Flo. 'få korgen'. Syn.: korg, 
bet. 2; skinn, bet. 5. — Ssg: kasllvstfinnsmå g 
m. öMor. `tillämnad måg, som fått avslag på 
frieri / intended son-in-law, whose proposal was 
refused'. 

kalvskinn-kuse m. Illa kce ffinkftsä Ga. 'säck av 
kalvskinn / bag made of calf-leather'. Jfr 
bälgsäck; strupbälg m. fl. Syn.: kalv-
skinns-koppe, -påse, -säck. 

kalvskinns-handske m. Illa kceffinshannfä Bju. 
'handske av kalvskinn / glove made of calf-
leather' (SAOB; jfr ÖDB IV 435). 

kalvskinns-koppe m. Illa Wevstiinskupp Älvd. = 
kalvskinnkuse (se ill.). 

kalvskinns-påse m. IV keefinnspåsv Äpp. = kalv-
skinnkuse. 

kalvskinns-säck m.Ib kifevstjin(n)ssekk Våmh. 
(Bon.) ka'sstiinssåkk Ore =kalvskinnkuse 
(SAOB). 

kalvskinns-underbreda f.IVa Wevstiinstfmbrleö 
Älvd. Idevstiinnatfnabri'öa Våmh. Wevstfinna-
qmbritsla Våmh. (Bon.) kaskvstfinsumbröda Ore 
kcekvstfinnsumbröda Rättv. kce ffinnsun(d)bre7a 
Äpp. kcekvstjisundibråa Mal. 'underlakan, be-
stående av hopsydda kalvskinn med kvarsit-
tande hår / bottom sheet made from calf-skins 
sewn together'. 

kalv(s)-korv m. Ja keevkwsrrv,,,kgevskwerry Ors. 
'maträtt, bestående av kalvbringor, hoplindade 
omkring hackat kött och gryn / dish consisting 
of breasts of veal wound round chopped meat 
and grain' (brukades som matsäcksmat). Jfr 
kalvpölsa. 

kalv-skrinda f.IVa Wevskrynncla Våmh. kösv-
skrinncla öMor. 'överrede till långsläde, anv. att 
köra hö med om vintern / upper part of long 
sled used to transport hay in winter'. Jfr 
skrinda, bet. la. 

kalv-skval n.Ia ka`vskwåk Våmh. 'dryck åt kal-
var, bestående av ljumt vatten, mjöl och mjölk' 
(ÖDB I 292). Syn.: se kalvdricka. 

kalv-stinn adj. I kcekvatinn Leks. Al (Rz V11 We.; 
om ko:) <dräktig / (about cow) with young' 
(ÖDB I 278). Jfr ikalv. 

kalv-stopp m. la kcekvatupp Äpp. 'liten (trind) 
kalv / small (chubby) calf'. Syn.: kalvkopp e. 

kalv-stäva f. V keevst6vå1  Älvd. Wevstava Våmh. 
(Bon.) Idevståvu ,,,Wevatävu vMor. ka'llvstågå 
öMor. Csrystäyu Soll. kcekvskigu Rättv. (Bo.) 
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ka`lrystågu Mal. 'stäva, i vilken dryck gavs åt 
kalv / milk-pail in which drink was given to calf' 
(SAOB 1; ÖDB I 292). Jfr kalvbytta. 

kalv-trälg m.Ib kii'vtregg Älvd. vMor. ka'llv-
trågg öMor. käyträgg Soll. `vidjehalsklave, avs. 
för kalv / withe collar intended for mlf' (ÖDB I 
282). Syn.: kalvlänk. 

kalv-vett n. II kå'vwit Älvd. kå'kvvöt Li. <förstånd 
som en kalv, utpräglad enfald / the stupidity of 
a calf, foolishness'. 

kalv-äta f.IVa 	viet(a) IV Älvd. Våmh. 
kå'vjätå V svMor. kå'vjau Soll. Warvjeittu Tra. 1. 
<i kalvbås anordnad foderhäck, avs. för kalv(ar), 
som börjat äta hö / hay rack in calf stall' Älvd. 
Våmh. Soll. Tra. (ÖDB I 282, 288). 2. 'foder 
(dryck el. dyl.) åt kalv / food (drink) for calf' 
svMor. 

kam m.Ia kammb Älvd. Våmh. öOrs. kam(m)b 
övr. OvSi. vRättv. Leks. ÖVd. kamm Rättv. 
(Bi.) Bju.-Mal. 1. 'redskap, bestående av en 
skivformig stomme med parallella tänder samt 
avs. för hårets utredande el. prydnad / comb' (se 
ill.; SAOB kam" 1; jfr ÖDB II 111, 117) allm. 
Jfr hår-, lus-, man-, mässings-, trä-. 2. 
'redskap för kamning av lin el. hampa / im-
plement used for carding flax or hemp' (SAOB 
lca) allm. Jfr hamp-, lin-, risp-, stor-. 3. 
'redkam i vävstol / comb in boom' (se ill.; jfr 
SAOB kam" 1 c (3) Våmh. (Bon.) Mor. Jfr 
skäl-. Syn.: •  se gredkam. 4. 'huvud på 
räfsa el. räfsliknande redskap / head of rake' 
(SAOB kam" lce; ÖDB 1224) allm. Jfr härv-, 
ärj-. 5. (senare ssgsled:) 'karda / carding 
comb'; se små-, stor-. 6. (senare ssgsled:) 
'yxhammare / axehead'; se yx-. 7. 'köttig 
utväxt på huvudet hos vissa fåglar / comb of 
certain typos of bird' (SAOB kam" 2) allm. 8. 
'ryggfena på vissa fiskar / dorsal fin of certain 
types of fish' (jfr SAOB kam" 2c) Mor. Ve. 
Soll. Tra.; je så ka`mmbin å a'bbsram spp-i! 
va`nnä Tra. 'jag såg ryggfenan på abborren 
(sticka) upp ur vattnet'. 9. (senare ssgsled:) 
<hudveck, som klämdes upp på ena handens 
översida med hjälp av andra handens fingrar 
och som, därest det bestod, visade att en kvinna 
skulle förbli ogift / fold of skin pinched on 
upper side of hand which, if it remained, showed 
that a woman would not niarry' Ors.; se gam-
melkull-, käring-. 10. `(yttre) takås / roof 
ridge' (SAOB kam" 4b a) allm. Jfr kyrk-, 
tak-. 11. <översta, täckande lager av hö el. 
granbark på hässja / upper, covering layer of 
hay or fir-bark, used on hurdle' Mal. Jfr f rede. 

12. 'ull, som kardats till en rulle / wool carded 
into a roll' Soll. Jfr rivkardel, bet. 2. Syn.: 
kard; karda f., bet. 2; kardel, bet. 2; kardel-
kam, bet. 2; kardla f., bet. 2; kardle, bet. 2; 
kullra f., bet. 3; små-, bet. 2, stor-kardle; 
tuller, bet. 3; ull-kam, bet. 2, -kardel, bet. 2, 
-kardla. 13. 'grövre avfall vid linberedning 
(dån" och dyl.) kardat som ull / coarse waste 
from flax-dressing process (dån and suchlike) 
carded like wool' Soll. — Ssg: ka`mmbmåkär 
Våmh. (Bon.) 'person, som tillverkade mässings-
kammar / person who made brass combs'. 

kambrik oböjl. sbst. ka'mmbris Älvd. ka'mmris 
Ve. ÖVd. ka'mmris Bju. Al Nås ka'mmris - 
ka'mmris ,,,ka`mmbris Mal. 'kambrik, kammar-
duk / cambric' (SAOB). — Ssg: ka'mmrisklråå n. 
Nås <huvudduk av kambrik / cambric head-
scarf'. 

kam-bänk m.Ib ka`mmbänk Ga. Mock. 'bänk 
mellan sänggaveln och spismuren, där husmo-
dern satt, när hon kammade barnen / seat 
between end of bed and wall of fireplace where 
mother sat while combing children's hair'. 

kamfer m. ••••• n. I d h'mmfer Älvd. ka'mmfårt Soll. 
ka' m(m)fart ,,,ka`m(m)fat Rättv. ka`nnfart Bju. 
ka'nnfat Nås ka`nnvår ka'mmfar Mal. ka`mm-
fet Tra. `camphora' (SAOB 1); die Irlakt ka' mm-
fre Älvd. `de lukta kamfer'. 

kamfer(s)-brännvin n. II T a ka' mmfebrgndwil n 
Älvd. ka`mmfetsbrenweinn Ve. ka'mmfårtbrå'nn-
vin Soll. k4smmfertbrendw1'n öOrs. ka`m(m)-
fartbrånvin Rättv. ka`mmfsrbrånnvin Leks. 
ka`nnfatbrännvin Nås ka`mmferbrännvin Tra. 
'brännvin med kamfer i / aquavit containing 
camphor' (SAOB). 

kam-knackstäd n. Ta ka`mmbknakståö vMor. 'litet 
städ, anv. vid mässingskamtillverkning / small 
anvil used when making brass combs' (jfr ÖDB 
II 111). Jfr kamslägga. 

kamlotts-kjortel ni. I a lca'mmlsttstjö' Mil Mal. 'kjol 
av kamlott / skirt of camlet' (SAOB; ÖDB IV 
191). 

kamma f.IV ka`mmba Älvd. Våmh. öOrs. 
ka`mmb(a) Mor. Ve. vOrs. Oro 'så mycket hö 
som på en gång bars på räfsan (el. på axeln) / the 
amount of hay that could be carried on a rake 
(or on the shoulder)' (SAOB under kämma; 
ÖDB I 239, 264, 431); djIrrå mmbur nÄlvd. 
'göra kammor av höet'; dö'pk4mmba Älvd. 
'räfsbörda som med räfsan vändes upp (jfr 
dälp a v.) på myrhässja'; nammba vOrs. 
k5skammba Oro `räfsbörda av hö'; åsgerkammba, 
wi'sterkammba öOrs. 'räfsbördor till höger och 
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till vänster i hässja'. Jfr efter-, stunt-, täck-. 
Syn.: kamsa; kämma; kämsa. 

kamma sv.v.l. ka`mmba 	Ors. ka`mmba 
Ore Leks. ka`m(m)ba vRättv. ÖVd. ka`mma 
Rättv. (Bi.) Bju.-Mal. 1. (om hår, man etc.:) 
'reda ut med kam / comb' (SAOB 1) Ore NeSi. 
Vd. Syn.: kämma, bet. 1; rätta, bet. 3; 
släta, bet. 2. 2. 'repa av fröhus på lin (el. 
hampa) med ett kamliknande redskap / card 
flax or hemp' (jfr SAOB lba) Leks. Ore. 
Syn.: harkla'; kämma, bet. 2. 8. a. (om hö, 
säd el. mossa:) <räfsa ihop till för bärning av-
passade bördor / rake together (a bad of hay, 
grain or moss)' (SAOB Iby; ÖDB I 239) Ors. 
Syn.: kämma, bet. 3; kämsa. b. 'med räfsa 
jämna hö på hässja / even out hay on hurdle 
with rake' Ors. Syn.: kämma, bet. 2b. —Reji.: 
ka`mmb se Ore Tra. kasmm set Ål 'med kam reda 
ut sitt hår / comb one's hair'. — Särsk. förb. 
(av:) 	lä'jnknuppen Ore 'med kam repa 
av fröhus på lin'; (ihop:) kammb-ihö'p isssa ha' 
Ore 'räfsa ihop det här höet'; (ur:) 1. kam-ft'r 
ls'ssa Ål <kamma lössen ur håret'. 2. karnb-g'r 
kns'ppsn svLeks. `repa fröhusen av linet'. 

kammare m.Ia dile ketnär I Älvd. kamä'r 
öMor. kå"mär Ve. vSoll. ka"mar Soll. ka`mmar 
Ors. Ore ka`mmar Rättv. Bju. kasmmar 
ka`mmer,..ka`rnmsr ,,,ka'rnmår Leks. ka`mmär Ål 
ka`mmarä III Flo. ka`mmsr I Nås Jä. Äpp. ka`m-
mer (bet. 3) .-,ka`mmär (bet. 1) Mal. ka`mmår 
ka`mmor (bet. 3) '..'ka'mmar (bet. 1) ÖVd. 1. 
'mindre rum, stundom direkt anslutet till ett 
större rum / small room, often joined to a bigger 
room' (SAOB kammare" B 2a; ÖDB III 222, 
225) öMor. Ve. Ors. Ore NeSi. Vd. fri'vrkammar 
Rättv. 'kammare, i vilken ogift kvinna tog emot 
friare'; li'.2.2ka,mmar Ors. 'kammare i stuga'; 
luskklirskalmmsr Äpp. `kammare invid lidret'. 
Jfr bak-, bår-, kvarn-, lång-, mjölk-, 
socken-, tjär-. Syn.: kove, bet. 2. 2. `liten 
byggnad med endast ett rum / small building 
with only one room' (SAOB kammare" B 2; 
Holmkvist, Gruvspr.). Jfr ben-, lill-, t j uv-. 
3. 'avträde / earth-closet, privy' (SAOB kam-
mare" B 2d) Mal. ÖVd. da i ka`mmbram Tra. 
'på avträdet'. Syn.: se dynga, bet. 5. — Ssg: 
kasmmardår f. Bju. 'dörr mellan kammaren och 
förstugan / door between small room and (en-
trance) hall' (jfr SAOB). 

kammars-dynga f.IV a ka' mmsgdynn (i)a Mal. 
'(hög av) exkrementer på avträde / pile of ex-
crement in earth-closet'. Jfr folk(s)-dret, 
-dynga. Syn.: husdynga. 

kamp' m.Ia kammp Älvd. kammp Mor. Ve. Soll. 
NeSi. Vd. '(gammal, dålig) häst / (old, bad) horse' 
(SAOB kamp'); män ha'nn ka‘mmpin liVekt je 
Tra. `men den hästen tyckte jag om!'; tu'vvälr-
juskammpär Dju. 'dåliga hästar (som ej kunna 
säljas annat än i månsken)'. Jfr häst, bet. 1 
m. fl.; hud-, luder-, rymmar-, troll-. — 
Ssg: ka`mmpås n. Mal. `hästkadaver / horse 
careass'. 

kamp" m.Ia kopp Älvd. Våmh. kåpp Mor. Ve. 
Soll. Rättv. Bju. Al Dju. hipp Ors. Ore. 1. 
'klump, klimp / lump, dump' (jfr SAOB k am piv) 
allm. kna`kk ko`ppa Våmh. (Bon.) kna`kk heppa 
Ore 'slå sönder jordklumpar(na) (på åker)'; 
sm#"ökopp Älvd. smrrkopp Våmh. smörkå'pp 
öMor. smö'rkåpp Ve. smirrkåpp Dju. 'smörklimp'; 
mesurkopp Våmh. (Bon.) `masurknöl'; tyVkå-
kopp Våmh. (Bon.) tjelå'kå'pp öMor. 'klump av 
frusen jord'; grat'lespp Ore gröstkåpp Rättv. 
`grötklimp'; mtellkåpp Dju. `jordklimp'. Jfr 
klump. Jfr dynt-, gås-, skräpp-, snö-. 
Syn.: kattskalle, bet. 3; klimp, bet. 1; klot, 
bet. 1; kläpp, bet. 1. 2. ̀ på visst sätt upplagd 
hög av fodermossa / heap of moss for fodder 
piled up in special way' (ÖDB I 203) vSoll. 
mu"såkåpp 'diets?. Jfr kuggiv; kur", bet. 2. 
3. 'hjärtformad del av hårprydnad (se bad'), 
bestående av rött vadmal och lagd utanpå håret 
i nacken / heart-shaped part of hair decoration, 
consisting of red homespun placed over hair in 
back of neck' (ÖDB IV 96) Ore. 4. (senare 
ssgsled:) 'molntapp / little cloud, wisp of cloud' 
Leks. Al; se moln-. Syn.: m o 1 n-. 5. (senare 
ssgsled:) 'ljusring i dis / corona in haze'; se 
blåtkampen. 6. (senare ssgsled; förklenande 
om person / derogatory about person:) se 
snut-. 

kampa sv.v.l. kåpp- Al Dju. (endast refl. och i 
förb. med adv.:) kei`pp sä Al (om jord:) <bilda 
kokor / form clods (about earth)'; dä'n ha rEi'jän 
kåppa-ku'll sä Dju. 'där har rågen fallit, tovat 
ihop sig och blandats med jordklumpar'. 

kamp-bakning f.Ib keeppbäkniv Rättv. 'för flera 
gårdar gemensamt bak (vilket utfördes så, att 
var och en tog med sin degklump (jfr kamp", 
bet. 1) till den gård, som stod i tur att hålla 
ugnen varm) / communal baking'. 

kamp-fett n.Ia ka`mmpfäjtt Li. 'fett från hästens 
manke / fat from horse's withers'. 

kamp-hätta f.IVa kv`pphätta Ore 'liten hätta av 
vadmal bestående av 6 kilar / small honnespun 
bonnet consisting of 6 gores'. Jfr kamp", 
bet. 3. Syn.: kil-, bill-hätta. 



kampig 	 1070 	 kangla 

kampig adj. I köppug nÄlvd. ko`pplfn Våmh. 
käppun vMor. käppon vSoll. keeppån Soll. &p-
psn vOrs. kkippug Ore käppu Rättv. Ål Dju. 
(jfr kamp"). 1. (om gröt, mjöl, välling och 
dyl.:) 'klimpig, full av klimpar el. mjölklunsar / 
lumpy (about porridge, milk etc.)' allm. får wil 
å ka`ppsgan uglivg vOrs. 'far vill ha klimpig 
välling'. 2. (om jord:) 'full av kokor / full of 
clods' Ål; å /deppat på aty`ttiy 'det är fullt av 
jordkokor på åkern'. Jfr klimpig. 

kamp-igel m.Id ka`mmpigält Äpp. 'blodigel av 
mindre sort, hä,stigel / a small kind of leech, 
horseleech'. 

kamp-möra f.IVa ka`mmpmara Al ka`mmpmöra 
Ga. 'hästmyra / large, blackish-brown ant, 
horse-ant'. Syn.: hästmyra. 

kampräd-lås n. Ta ka`rrampråliis Li. 'fjäderlås, 
bultlås / screw-bolt lock, spring-lock'. Syn.: 
bult-, fjäder-, fjätter-, fåderkarl-, task-
lås. 

kamp-skälla f.IVa ka`mmpfälla Äpp. 'för häst 
avsedd skälla / bell intended for horse'. Syn.: 
hästskälla. 

kamrat m.Ia kq'rnmbrat Våmh. (Bon.) ka`mmråt 
Ve. ka"mrä,t Soll. käsmråt Ors. kamrä't Mal. 
kamrå't ÖVd. 'arbetskamrat; stallbroder, för-
trogen / friend, pal, workmate' (SAOB). 

kam-rum n. Ta 161'9~N-fem Älvd. ka`mmbröm 
nvMor. Ve. `så stort horisontalt utrymme i en 
hässja som upptogs av en kamma / the space 
taken up horizontally on a hurdle by one 
rakeful of hay' (ÖDB I 241, 254). 

kamsa f.IVa ka`m(m)sa Rättv. (Bo.) 'så mycket 
hö som på en gång bars på räfsan / a rakeful 
of hay'; i'fftkammsa 'den översta kamsan, 
som utgjorde tak'. Syn.: kamma; kämma; 
kämsa. 

kam-slägga f.IVa ka`mmblleiddj(a) vMor. 'liten 
slägga med plant slag, varmed mässingskam-
ämnena plattades ut mot ett städ / small sledge-
hammer with striking surface with which the 
raw material for brass eombs was flattened on 
an anvil'. Jfr kamknackstäd. 

kam-stack m.Ib ka`mmbstakk Älvd. ka`mmbstakk 
Ors. (jfr kamma f.) 'hög av hopräfsat hö, lagom 
stor att ordnas till en kamma / a pile of hay 
raked together, big enough to make a rakeful' 
(ÖDB I 239). Syn.: kämstack. 

kam-såg f.Ic ka`mmbsåg Våmh. (Bon.) vMor. 
'såg, anv. vid utsågandet av dö fina tänderna i 
mässingskannämnet / saw used for sawing out 
the fine teeth of brass combs' (se ill.). 

kam-säte n. III ka`mmbJtitä öMor. `bänk, i vilken 

linkammen var fastgjord / bench to which flax 
comb was fixed'. 

kam-tag n. II 1c4`mmbtäg Älvd. 'så mycket hö som, 
då man gjorde kammor, på en gång togs med 
räfsan ur kamstacken / the amount of hay 
that could be taken from pile of hay with rake 
at one time'. 

kana f. IV kenå Älvd. 'flink, försigkommen och 
tilltagsen flicka / quick, advanced and cheeky 
girl' (se Bergfors 108). Jfr kana v.; kanel(  m. 

kana sv.v.l. kerna Leks. (VII We. kana"; Torp 
kana; se Bergfors 108). 1. 'vända huvudet 
(titta) åt alla håll / peer in all directions'. 
2. 'flänga omkring överallt, hålla sig framme 
och lägga sig i / rush about in all clirections, 
meddle'. 

kandle m. III b ka`nncial —ka`nndel (ack. ka`nnd-
lan) Ors. (jfr? fi. kantelen v. pres.) `ok / yoke' 
(ÖDB I 292). Syn.: se båra, bet. 4. — Ssg: 
ka`nndeltfig n. Ors. <till ok hörande anordning 
(av vidjor el. järn), vari bärkroken var fäst / 
device (of withes and iron) in yoke to which 
carryinghook was fastened'. 

kanel  m. IV Weni (pl. kä`nar) ÖVd. 'oval skål med 
handtag (i form av ett fågelhuvud) i ena änden / 
oval bowl with a handle (in the shape of a bird's 
head) at one end' (Torp; Bl. kani; jfr SAOB 
kanin; Ark. 32, s. 295; SNF XX: 5, s. 26; Folk-
målsst. IV 465, kana"; ÖDB III 349; se ill.). 
Syn.: se fågelskål; knipho m. fl. — Ssgr: 
kä'netskåZr f. Li. `dets.'; käneconndje m. Li. `helt 
liten, oval skål med handtag / quite small oval 
bowl with a handle'. 

kanen  m.IV keni Älvd. (jfr Bl. kani II). 1. 
'person med högfärdigt uppträdande; tilltagset 
fräck person el. annan varelse / coneeited, stuck-
up person; mischievous person or creature'; 
dji,setkgni"okynnig get'. Jfr kana v. 2. (senare 
ssgsled:) <bitter, argsint person / bitter, bad-
tempered person'; se bitter-. 

kanel m.Ia kenil Älvd. -1c4nglr Våmh. kan'el 
Bju. 'bark av Cinnamomum / cinnamon' (SAOB 
1); l'et4nEZr Våmh. 'kanelstång (eg. helkanel)'. 
— 	Ssg: kä'nölbarrk —kå'nelbarrk Li. kä'nel- 
barrk Tra. m. 'dots.' (SAOB 1; ÖDB III 499). 

kangla sv .v.1. kei`vvka Leks. ka`uvlra Mal. Li. (jfr 
SAOB). 1. 'trögt utföra ngt, vara långsam / do 
sthg slowly; be dilatory' Leks. Syn.: se dingla 
v., bet. 2. 2. <vackla, svaja / dangle, totter' Mal. 
Li. Syn.: dangla, bet. 1. — Av!.: kå'vntar Al 
Äpp. ka'ungar ÖVd. m. 1. 'trög, lättjefull man 
/ slow, dilatory man' Äpp. 2. 'lång, gänglig 
man / tall, lanky man' Al Li.; keisyvIrug adj. 
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Leks. 1. `trög, senfärdig / slow, dilatory'. 2. 
`gänglig / lanky'. 

kan-hända adv. kgnennda Älvd. kanheennda Bju. 
kanheenn,da Nås-Tra. `minsann / indeed'; nig 
1c4nennd 	stfer 4' sig Älvd. `nu är han min- 
sann stolt!'; män nä' kanhä'nnda Bju. män nfe 
kanhä'nnda Nås `men nu minsann!'; hd' kan-
hä'nnda vä, kä'r hä Mal. `det var minsann (en) 
karl, det!'. 

kanig adj. I kenug nÄlvd. kä'nug Leks. 1. 
`flink, försigkommen, tilltagsen / quick, ad-
vanced, cheeky' Älvd. Jfr kana f.; kallen, bet. 

2. `som flänger omkring, är nyfiken, håller 
sig framme och lägger sig i / rushing about, 
peering and meddling' Leks. Jfr kana v., bet. 2. 

kanis m.Ia ka"nis Ve. Soll. (jfr kana v.). 1. 
`slyngel, rackare / rascal, scamp'. Jfr kanen, 
bet. 1. Syn.: kannibal; karibel; karnyffel. 

`överdängare, baddare / past-master, cham-
pion'. 

kank oböjl. sbst. kik Älvd. kavvk Mal. (endast i 
förb. skeppa kank:) stji"på kä'k Älvd. stjli`ps 
ka'vvk Mal. `uppgivas av trötthet / be ready to 
drop with weariness'. Syn.: kankau  upp. 

kankai  sv.v.1., se kånka. 
kankall  sv.v.l. (endast i förb. med upp:) k4le-u'pp 

Älvd. ka`vvic-s'pp Tra. `uppgivas av trötthet / 
be ready to drop with weariness'. Jfr kaparn  
upp. Syn.: kank oböjl. sbst. 

kankel m.I kejek Älvd. `liten stackare (barn el. 
småvuxen individ) / poor wretch'. Jfr kankan; 
kånkel. 

kanna f.IVa 4`nna Älvd. Våmh. ka`nna öMor. 
Soll. Al ka`nn(a) Ve. ka`nna -k4'nn.1 Ors. 
kcenna Rättv. Nås Jä. Mal. ÖVd. ka`nna Leks. 
ka`nna Bju. Dju. Ga. Flo. Äpp. 1. `luggat 
träkärl (ngn gång om kärl av metall; jfr stop), 
van!. anv. som dryckeskärl / (drinking) vessel 
made of wooden stavas' (SAOB kannan la) 
allm. si"llkann Soll. `silverkanna'; te`nnkanna 
Al `drickskanna av tenn'. Jfr femtonkan-
ning; brud-, dricks-, dryckes-, gästabuds-, 
klar-, pip-, salt-, sput-, trä-. 2. `rymdmått, 
som utgjorde två stop / measure consisting of 
two quarts' (SAOB kannan  2) allm. 8. (senare 
ssgsled:) `kannformigt blad / pot-shaped leaf' 
(SAOB kannan  3a); se blädder-, läder-. 
4. (senare ssgsled:) `dryckeslag / drinking-bout'; 
se golv-, gubb-, kast-, kroppås-, lod-, 
tomt-, tunn-. — Ssg: ka`nnt.if Bju. kcenn-
alrg Nås adv. `i kannor; till en myckenhet av 
flera kannor / in cans; in amount equivalent to 
several cans' (SAOB). 

kann-bunk m.Ib ka`nnbuvvk Ga. `rakt, flat-
bottnat laggkärl, rymmande en kanna / straight, 
flat-bottomed wooden container holding two 
quarts'. 

kann-butelj m.Ia k4'nnpute'll Älvd. ka`nnputä'll 
Våmh. ka`nnpute'll Nås kcennpvittäl Tra. `glas-
kärl, som rymde en kanna / glass container 
which held two quarts' (SAOB; ÖDB III 528). 
Jfr butelj, bet. 1. 

kann-butt m.Ia ka`nnbutt Jä. kcennbuttt Mal. 
`butt, som rymde en kanna / butt which held 
two quarts'. Jfr butti, bet. 1. 

kann-flaska f.IVa kä'nnfkassk Älvd. kcennflrasska 
Nås ka`nnflrasska Li. `träflaska, som rymde en 
kanna / wooden container which held two 
quarts' (SAOB); twi"kanflrassk Älvd. `flaska 
på två kannor'; fOkEknflrassk Älvd. `flaska på 
fyra kannor'. 

kann-gryta f.IVa ka`nngrgta Jä. `gryta, rym-
mande en kanna / cooking-pot which held two 
quarts'. Jfr gryta. 

kann-hatt m.Ia kasnnhatt Mal. Li. `cylinderhatt / 
tall hat' (ÖDB IV 119, 454). Jfr kyrkhatt. 
Syn.: se holkhatt. 

kannibel m.I kani'bel Soll. `slyngel, kanalje / 
rascal' (jfr SAOB karibel 1). Syn.: se kanis, 
bet. 1. 

kann-kagg m.Ib kcennkagg Rättv. Mal. Li. 
`kagge, som rymde en kanna / keg which held 
two quarts'. Jfr kagg, bet. 1. 

kann-kruka f.IVa ka`nnkräik(a) Soll. ka`nn-
krä'ka Al ka`nnkräka Jä. Mal. ÖVd. `flaska 
el. kruka av koppar el. bleck, som rymde en 
kanna / copper or brass container which held two 
quarts'. 

kann-land n. I a ka`nnlannd Dju. kcennlannd Mal. 
`jordareal, beräknad för en kannas utsäde / the 
area covered by two quarts of seed-corn' 
(SAOB). 

kann-rum n. ka'nnrokram Mal. ka`nnrö'm ÖVd. 
`en kannas rymd / the volume of two quarts'. 

kanon(a) f.IVa m.Ia kanö'na (pl. kanö'nor) 
Soll. kanö'n (pl. kanö'nar) Bju. `artilleripjäs / 
cannon' (SAOB kanon" 1); ä'kksär min 
kanö'num Soll. `exercera vid artilleriet'. 

kanske adv. k4nstji' Älvd. ka`nnstji Mor. Ve. Ore 
ka"nnstji Son. kanstjä' Ors. ka'n(n)stje Rättv. 
ka`nnfi Leks. ka`nnfi Bju. ka`nntje Al ka'nnfe 
Nås ka'sstji Mal. ka'ggtje ÖVd. 1. `måhända / 
perhaps' (SAOB 1) allm. kanstjä'd Ors. katsgtje 
hd' Tra. `kanske det'. 2. (i frågesats som uttr. 
för orimligheten i den framställda eventuali-
teten; SAOB 3) allm. k.Instji' n escld int fa'jä 
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Älvd. 'får han inte, kanske? / maybe ho is not 
allowed to do so?'. 

kant m. J a k.Innt Älvd. Våmh. öOrs. kannt Ve. Soll. 
vOrs. NeSi. Vd. (utom Rättv. Leks. (und. Rön-
näs) kan(n)t). 1. 'upphöjd el. utskjutande rand 
på yta el. föremål; linje, som begränsar yta el. 
föremål / edge' (SAOB 3-4; ÖDB II 197) allm. 
brös1c4nnt Älvd. brå`kannt Tra. 'brödkant'; 
ws'sstkannt vOrs. `ostkant'; stinannt vOrs. 
'kant på skibord'; snå'dkannt Leks. 'sned kant 
på planka el. bräde'; di`kanskannt Mal. <dikes-
kant'; u`nndikannt Mal. 'undre kant'. Jfr 
bords-, båt-, fyr-, bet. 1, kåt-, sex-, sjö-, 
skog-, stad-, städje-, van-, vattu-. 2. (i 
fråga om vindriktning:) 'håll / direction' (SAOB 
11a) allm. å blrås frå snjo"vedärskanntim Son. 
'det blåser från sådant håll, att man kan vänta 
snö'. Jfr hörnan. 8. 'orörd jord närmast ny-
plöjd fåra / unploughed soil nearest newly-
ploughed furrow' Ga. få'rkannt Mock. `dets.'. 
Syn.: fårbalk. 

kanta sv. v. 1. 14nnta Älvd. Våmh. (Bon.) 
kasnnta Ve. ka`nnta Bju. Ga. Nås Mal. ÖVd. 
1. 'avlägsna utskjutande partier på ett föremål 
för att åstadkomma plana gränsytor el. en mera 
regelbunden form / even out edges of sthg' 
(SAOB 2; ÖDB II 159, 220) allm. k.l`nnt bra"-
kaki& Våmh. (Bon.) <jämna kanten på bröd-
kakan' (ÖDB III 411); ka`nnt hä'lla Tra. 'såga 
av brynhällan på de sidor, som skulle bilda 
brynenas kortändar' (ÖDB II 30); ka`nnt 
tnier Tra. 'jämna kanter på golvtiljor'. 2. 
'förse med kant(er) / provide with edge or 
border' (SAOB 4) allm. kvInt by'ssu Älvd. 
<åstadkomma kanter på bösspipan' (ÖDB II 
96); ka`nnt brö'tjä Tra. 'kanta byxorna'. 

kantig adj.I ka`nntån Soll. ka`nntu Bju. Dju. Nås 
Mal. ka`nnts ÖVd. 'som har (skarpa) kanter / 
with sharp edges' (SAOB 1). 

kant-skinn n.Ia ka`nntstjinn vOrs. 'skinn, var-
med tyg till rock kantades / leather for trimming 
edge of coat'. Jfr rem, bet. 3. 

kap n.Ia kå,p allm. 1. 'mindre hederlig, men 
djärv handling, kupp / not quite honest, daring 
action' (jfr SAOB kap" 2a a) Älvd. Mor. Soll. 
uka stå'kåp Älvd. <vilken djärv kupp!'. 2. <gm 
kupp vunnen fångst, byte / a fine haul, bot' 
(SAOB kap" 2a p) allm. nå djö'It an sä et kå'p 
Mal. 'nu skaffade han sig ett gott byte'. 3. 
<spratt, streck, skälmstycke / trick, lark' (SAOB 
kap" 3) Älvd. Soll. Ors. Ga. i a då sakt fe å 
gå'rt mi fät kå'p i då'g Soll. <jag har då minsann 
gått och gjort mig ett spratt i dag; han jö'Ir 

mä e ri`kktit kå'p Bju. `han spelade mig ett 
riktigt spratt'. 4. 'skada, synd / a pity' Bju. 
vä ä int e kå'p <var det inte skada?'. 

kapa f.V 	ka"pu nvMor. kå'pa Äpp. 1. 
'flöte på nät / float on net' nvMor. fkö'tkä pu 
`dets.'; stierkäpu `dets.'. Syn.: kape, bet. 3. 
2. 'av träpinne och vidjor bestående anordning, 
som sattes i munnen på killingar och lamm för 
att hindra dem att dia / kind of muzzle put on 
kids and lambs to prevent them from taking 
their mother's milk' Äpp. Syn.: betel, bet. 2; 
hark, bet. 10; kape, bet. 5. 

kapa' 	kå,'23a Ga. kåp- Ors. Bju. `spela 
(ngn) ett spratt / play a trick on s.o.' Ga. Jfr 
kap, bet. 3. — Särsk. förb. (åt): kå.p-å' si Ors. 
kåp-ät-sä Bju. 'bemäktiga sig, roffa åt sig / 
take possession of, usurp' (SAOB). 

kapa" sv. v. 1. lapa OvSi. Leks. kå'pa Ga. kå‘ps 
Mal. 'skära, hugga el. såga av (ngt) på tvären / 
cut' (SAOB kapa" 1). — Särsk. förb. (av:) 
kåps-le trå'smy, Mal. 'skära av snöret'; (äv. bildi.:) 
vi kåpa-å' ma`truvskåran vi Leks. 'vi bröt för-
bindelsen med malungskarlarna, vi'. 

kapa" sv.v.l. kå"på Ve. kå`ps Jä. Mal. kå'pa 
Äpp. ka`ppo Tra. (jfr kape, bet. 3-5) 'förse 
killing el. lamm med kape för att förhindra 
diande / put kape on kid or lamb to prevent it 
from taking its mother's milk'. — Särsk. förb. 
(ned:) nä'tar e nå'kå,ps Jä. 'näten äro placerade 
så, att flötena ej nå upp till vattenytan'; (upp:) 
nå'tä e s`ppkäps Jä. 'nätet ligger så grunt, att 
flötena ligga synliga på vattenytan'; laps-s'pp 
rå'va må'r Mal. 'sätt flera flöten på reven!'; ä 
ka`ppo då fel s'pp Tra. (om flöte:) `det bär 
åtminstone upp (reven, nätet etc.)'. Jfr flotta", 
bet. 2. 

kapa" sv.  .v.l. kå'pa Mor. Soll. kåp- Ors. 1. 
'springa, rusa / run, rush' (V11 kapa") Mor. 2. 
'utföra ngt med energi / do sthg energetically' 
Soll. an kå'pär å a"rrbåtär 'han står i och arbetar'. 
Syn.: kabba; kappa. — Särsk. förb. (å:) 
kåp-ö' vOrs. 'arbeta hårt'. 

kape m. IV kå"pi Älvd. kap!' 	öMor. kå"på 
svMor. Ve. Soll. (jfr Bergfors 73) kå,'ps Jä. 
Äpp. Mal. ka`ppi (pl. ka`ppor) ÖVd.; obef. 
Våmh. Ors. (V11; jfr We. kapare). 1. 'träbit / 
piece of wood' (av varierande form och anv.; 
ÖDB II 306) nÄlvd. 2. 'träkloss med urtag-
ning, så formad, att den (ev. med hjälp av en 
kil) kunde användas till att pressa ihop två 
limmade ytor / wooden block with notch in it 
so that it could be used to press two glued 
surfaces together' svÄlvd. Syn.: lim-kloss, 
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-klämma. 8. `flöte på nät el. rev / float on 
net or fishing-line' (ÖDB I 110) öMor. Ve. Jä. 
Mal. ÖVd. Jfr nät-. Syn.: se flanan  f., bet. 2; 
kapa f., bet. 1. 4. 'större flöte (revflöte) på 
not / large float on seine' (ÖDB I 130; se ill.) 
Mor. Soll. Jfr flå-, not-, ställnings-. 5. 'av 
träpinne och vidjor bestående anordning, som 
sattes i munnen på killingar och lamm för att 
hindra dem att dia' (ÖDB I 171, 299; se ill.) 
Ve. Äpp. Mal. Li.; tji'llivkäps Mal. `kape för 
killingar'. Syn.: se kapa f., bet. 2. 6. 'trä-
stycke, varmed hästens mun hölls öppen då man 
med en rasp filade tänderna / piece of wood 
with which horse's mouth was held open when 
its teeth were filed' Älvd. Mal. Jfr häst-. 
Syn.: se gape, bet. 2; hästgape, m. fl. 7. 
'bomärke, bestående enbart av raka (lodräta) 
streck / owner's mark consisting only of straight 
(vertical) lines' Mor. Syn.: vedmärke. 8. 
'besvärlig kvinna / troublesome woman' Ve. 

kapell n.Ia II kVA* (best. sg. dat. kä"päke 
kä"paki) Älvd. kA"palt ,-.'ka'ppa ir Våmh. ka"pak 
vMor. Soll. (-'ka'ppak vMor. 	Soll.) 
ka`ppak Ve. kasppal -ka"pal Ors. ka`ppak Rättv. 
Leks. Bju. ka`ppåk Dju. Mock. (best. ka`ppkä 
Mock.) kceppak Mal. kcippak ÖVd. 1. `mindre 
kyrkobyggnad / chapel' (SAOB kapell' 1) 
allm. bjärrkalkapiareö Älvd. 'Evertsbergs ka-
pell; it'kkabjäskappaktö Våmh. `Oxbergs kapell'; 
te kceppag Mal. `till kapellet'. 2. `kapellför-
samling, kapellbygd / chapel district' (SAOB 
kapell' 2) allm. frå ka`ppaki Rättv. 'från 
kapellbygden'. Syn.: kapellsbygd. 3. 
(skämts.:) 'stort rum / large room' Leks. 8kke 
ka`ppak ds`tta ä 'ett sådant stort rum det här 
är!'. — Ssgr: kcippa4bö m. Mal. 'invånare i 
kapellförsamling / inhabitant of chapel district' 
(SAOB); ka`ppakgby'ddji -ka'ppakOöiddji Mal. 
kcippakgbeddje Li. m. `dets.'; ka`ppassfakk Dju. 
ka'ppa/v'Zk Mal. kasppadsikk Li. n. 'folk från 
kapellbygden / people from chapel district'; kcip-
pakftjissta f. Mal. `kista för förvaring av hand-
lingar i socknens kapell / °hest in which docu-
ments were kept in the chapel of the district' (jfr 
SAOB). — Avi.: kå"pkiv m. Rättv. 'invånare i 
kapellförsamlingen /inhabitant of chapel district'. 

kapells-bygd f.Ia ka`ppalsbyggd Älvd. ka`ppaks-
byggd nvMor. ka`ppaksbyggd Leks. kceppakf-
beggd Li. `kapellbygd, kapellförsamling' (SAOB). 
Syn.: kapell, bet. 2. 

kapells-helg f.I ka`ppagältg Mal. 'söndag, då 
det är gudstjänst i kapellet / Sunday when there 
is a service in the chapel'. 

kapell(s)-karl m.Ia ka`ppak(8)kär Rättv. Leks. 
ka`ppal*år Ål <man från kapellförsamlingen 
man from the chapel district'; an e /ecuv i B`gom 
som en ka`ppak(s)kär Rättv. 'han har ett av-
långt ansikte som en kapellbo (Bodabo)'. 

kapells-lag n.Ic ka` ppalslä g vOrs. 'kapell-lag / 
chapel district' (SAOB). 

kapells-värd m.Ia ka`ppalswärd sÄlvd. `kyrko-
värd i kapellförsamling / church warden in 
chapel district'. Jfr kyrkvärd. 

kapitel' n.Id kä"pittek nÄlvd. kapiX Rättv. 
(Bi.) kapi'ttäl Bju. Nås kapi'ttl Mal. 'avdelning 
av bok / chapter' (SAOB kapitel' 1). 

kapitel" n. m.Id kOpitek svÄlvd. kå"pitäk n. 
Våmh. ka"pital m. vOrs. 1. `träkavle, utgör-
ande mellanlägg i vägg, där stockarna placerades 
glest / piece of wood placed in wall where logs 
were sparsely placed' (ÖDB II 165; III 153). 
Syn.: se beta f. V, bet. 2. 2. `väggstock, som 
ej nådde från knut till knut, utan endast från 
en knut till en dörr el. ett fönster / wall log which 
did not reach from corner to corner, but only 
from one corner to a door or a window' (ÖDB 
III 150) Ors. savk-iö'p dämda ka"pitla vOrs. 
'samla ihop de där korta väggstockarna!' (sagt 
vid rivning av ett hus). Syn.: se gässling. 
3. 'två tum grov granpinne el. kloss, anv. som 
mellanlägg mellan stockarna i nying / firstick 
two inehes thick used as interlayer between logs 
in an open wood fire' (ÖDB III 287) Våmh. Syn.: 
betkol; katt, bet. 5; knavre, bet. 2; kol, bet. 
2; kränka f., bet. 1; navle, bet. 3; sticka f. 

kap-knut m.Ia kåpå'knöjt öMor. 'knut, varmed 
flötet fästes vid reven / knot by which float 
was fastened to fishing line'. Jfr kapa, bet. 3. 

kaplan m. ka`pplråg Älvd. Våmh. vMor. (best. 
ka`pplr än Älvd. ka`ppkain Våmh.; best. sg. dat. 
ka‘ppMgclim Älvd.; pl. ka`ppkägär vMor.) kapläin 
öMor. ka'ppläg Ors. (best. sg. dat. kas pplajim 
öOrs.) kapkä'n 	Rättv. ka`pplan (obest. 
=best.) Leks. (best. sg. ka`pplajen Silj.) ka,`pplan 
Dju. Ga. ka‘ pplan Mal. ka`pplän (best. kcepp-
läin) ÖVd. (om efterleden aräg, arågå etc. jfr 
Hq. lag'', SAOB -lage, Schlyter -laghi under 
lagh n., bet. 2). 1. `hjälppräst, komminister, 
kapellpredikant / assistant vicar' (SAOB b). 2. 
(end. ob. sg. ack.:) kasppkågå Älvd. `kaplans-
gården / assistant vicar's house'; ig åk dajt i 
ka'ppkågå 'jag skall till (eg. dit i) kaplans-
gården'. — Ssgr: ka"pkaprässt Soll. ka`ppka-
präast Dju. m. `kaplan'; ka`pplrågåwiöåbtlae 
f. best. Älvd. `kaplanens vedbod / assistant 
vicar's wood-shed'. 
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kapp-rock 

kaplan-båga f.V ka'pplabuggu Leks. `kaplanen 
tillkommande naturaförmån, bestående av så 
stor mängd hö som rymdes i en bärare (:båga) 
the emolument in kind paid to the assistant 
vicar, consisting of a carrier (:båga) full of hay'. 

kaplan-fjärding m. Ib ka,`pp(rågåfjälrinvg Älvd. 
`kaplanen tillkommande naturaförmån, be-
stående av en fjärding tröskad säd / the emolu-
ment in kind paid to the assistant vicar, con-
sisting of a fjärding of threshed grain'. 

kaplan-gård m.Ia ka`pplrågågård nÄlvd. kaplå' - 
gård ,,,ka"plagård öMor. kå"plagåk sRättv. 
ka`pplagåk Leks. Dju. Ga. %%Dians (kommi-
nisters) boställsgård / the assistant vicar's 
house)' (jfr SAOB kaplansgård). Jfr präst-
gård, bet. 1-2. 

kaplans-härbärge n.Id kå"plr.ln,sårrbeur Våmh. 
(Bon.) 'härbre, i vilket till kaplanen inlevererade 
naturaförmåner förvarades / the storehouse in 
which the assistant vicar's emoluments in kind 
were stored'. 

kapott m. Ja kapo'rrt Våmh. ka"port Ors. 'soldat-
kappa / soldier's coat' (SAOB 3). 

kapp oböjl. sbst. (endast i förb. med prep.; 
SAOB kapp" la:) 4-ko'pp Älvd. i-kå'pp Mor. 
Ve. Soll. i-ka'pp Bju. Al i-ka'pp —um-ka'pp 

	

Mal. i-ka'pp 	ÖVd. 'i tävlan med annan 
(andra) / in competition with others'; keit 
i-kå'pp Ve. kat i-ka'pp Tra. 'springa i kapp'; 
ni i-kå'pp öMor. 'ro i kapp'; sprints vm-ka'pp 
Mal. <springa ikapp'; jä't å-ka'pp Li. 'äta i kapp'. 

kapp m.Ia kapp OvSi. Rättv. Leks. Jä. (SAOB 
under kappe"'). 1. `mindre träskål / small 
wooden bowr (ÖDB III 332, 341, 379, 467; 
se ill.) OvSi. Rättv. Leks. trrrkapp Älvd. 
'liten träskål att förvara tjära i'; bå"råkapp Älvd. 
'liten träskål, i vilken kärngrädde sattes ut åt 
baren'; tra'jkapp Våmh. (Bon.) tre' ikapp Soll. 
<liten träskår; slarkkapp nvMor. `dets.'. Jfr 
dricks-, fjärdsmans-, gröt-, grötsovel(s)-, 
katt-, knot-, kringel-, lod-, löpars-, masur-, 
spit-, sput-, strömmings-, sup-, sylt-, 
tull-, tut-, vred-, vällings-. Syn.: kappe, 
bet. 1; kopp', bet. 1. 2. 'rymdmått för torra 
varor / mea.sure of dry goods' allm. så'skapp 
Ors. 'kappe säd'; en kapp jö'kpärur Leks. 'en 
kappe potatis'. Jfr halv-. Syn.: se kappe, 
bet. 2. 8. 'kopp / cup' Älvd. Våmh. Syn.: 
kopp', bet. ib. 

	

kappa sv.v. 1. 	ka`ppa vMor. ka`pp- Dju. 1. 
`utföra ngt med energi / do sthg energeti-
cally' vMor. ka'pp å a'rrbet <knoga och arbeta'. 
Syn.: kabba; kapar', bet. 2. 2. (i förb. med 

ände:) kaspp-å`nnda Dju. 'tävla i stickning av 
viss utmätt garnände / race in knitting with 
yarn of certain length'. Jfr kapp ände. — 
Pass.: ko`ppas Älvd. Våmh. kå'ppas Mor. Soll. 
ku`ppas Ors. ka`ppas Rättv. (Bi.) ka`ppes Tra. 
1. <tävla / race, compete' (SAOB 1) allm. die 
köpptes em tå wa ketuger Älvd. <de (o: vädren 
under kapptunglen) tävlade om att vara 
besvärliga'; dem ka`ppes full um hö Tra. 'de tävla 
väl om (att få) henne'. Jfr hål, bet. 1. Syn.: 
käpp as, bet. 1. 2. 'segra i tävlan / win a race' 
Våmh. (Bon.) wikm 892:5  uk§n så ko`ppäs 'vi 
skola se, vem som hinner först'. 3. 'hava 
bråttom, skynda sig / hurry' Mor. an ska /deppas 
å kri'vvg si 'han ska skynda sig riktigt'. Syn.: 
käppas, bet. 2. 

kappe m. III a ka`pps Rättv. ka'ppa svLeks. Al 
ka`ppa Bju. Dju. Ga. Mock. Nås ka`ppä Flo. 
ka`ppa Mal. ka`ppe ÖVd. 1. 'mindre träskål' 
(jfr SAOB kappe" 1; ÖDB III 482; se ill.) 
allm. trå`kappa Al trå`kappa Dju. 'dots:. Jfr 
gröt-, grötmjölk-, katt-, masur-. Syn.: se 
kapp, bet. 1. 2. 'ett rymdmått för torra varor 
(1/32 tunna) / measure of dry goods' (SAOB 
kappen' 2; se ill.) allm. Jfr kappland. Syn.: 
kapp, bet. 2; kappmått. 8. 'kopp (med fot) / 
cup (with foot)' Li. Syn.: kapp, bet. 3. 

kapp-kuta sv.v.3. ka`ppkilta ÖVd. <springa i 
kapp / run a race'. Syn.: kappkyta. 

kapp-kyta sv. v. 3. köppkåjt Älvd. käppköit 
Soll. =föreg. 

kapp-köra sv. v. 3. — 1. käpptiör Soll. ka`pptiåra 
Rättv. 'köra i kapp / race s. o. while driving' 
(SAOB). Syn.: kappåka. 

kapp-land n. Ja ka`pplannd öMor. Ors. Dju. ka`pp-
Zrannd vMor. Ve. Flo. ka`pplannd Rättv. Nås 
kaspplannd Mal. `åkerytmått, utgörande 1/32 
tunnland / acreage of arable land consisting of 
1/32 of an acre' (SAOB). Jfr kappe, bet. 2. 
— Ssg: ka`pplranndstå'fr n. vMor. <antal kapp-
land / number of kappland'. 

kapplands-glas n. II ka`pplandsgZrås Rättv. <ett 
vid lantmäteri anv. instrument (bestående av 
en glasskiva indelad i 54 rutor, var och en i sin 
tur indelad i 32 mindre rutor) / an instrument 
used in surveying'. 

kapp-mått n. Ja ka`ppmått Mor. Ore Ål <fyrkantigt, 
krönt trämått för torra varor, rymmande 1/32 
tunna'. Syn.. se kappe, bet. 2. 

kapp-rock m.Ib ka'pprukk Älvd. 1. 'lång mans-
rock i svart vadmal försedd med midja, skört 
och insydd ryggdel / long man's coat of black 
homespun with waist, tail and shaped back' 
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(se ill.; SAOB 1). 2. 'insekt, broms / insect, 
gadfly'. Jfr brömsi, bet. 1. 

kapp-sloga f.IVa ka‘pp.21öga Li. (jfr kapp oböjl. 
sbst.) `slåttermark på allmänning, dit man en 
viss dag rodde i kapp och där den som kom först 
fram fick slå gräset på det största och bästa 
stycket / hayfield on commonland to which 
people raced by boat on a certain day and 
whoever got there first was allowed to mow grass 
on best and biggest piece of field' (jfr Linmås 
Dalaresa (red. Uggla) 1953, s. 105). Jfr sloga f. 

kapp-släde m. IV 
Våmh. ka`ppllidi Mor. Ors. ka`pp.211cle Oro 
ka`ppslådi Rättv. (Bo). ka`ppsläa Ål ka`pp.21åds 
Mal. 'liten släde med säte för endast två per-
soner och med hundsfott baktill / small sled 
for two persons' (jfr SAOB). Jfr karmsläde 
etc. Syn.. spetssläde. 

kapp-tungel n.Id ko`ppttovgek Älvd. 'en av de 
månmånader, som följa närmast efter jul-
tunglet / one of the lunar months after Christ-
mas' (jfr Levander i FoF 1933, s. 62 ff.). Syn.: 
käpptungel. 

kapp-åka st. v. — sv. v. 3. käppå'ka vMor. ka`pp-
åka Rättv. kcippåka Mal. 'åka (köra) i kapp' 
(SAOB). Syn.: kappköra. 

kapp-ände m. Illa ka'ppän(n)d8 Rättv. ka`pp-
ännda Jä. `vid sticlmingstävlan utmätt garn-
längd / length of yarn used in knitting compe-
tition'; jär ka`ppännda Jä. 'sticka i kapp'. 
Jfr kappa, bet. 2. Syn.: käpp asände. 

kap-snöre n.III ka"pusnarä nvMor. (jfr kapa f.) 
`smalare rep, som förenade nätflötet med 
telnen / narrow rope joining float to net'. 

kapson sbst. kapfö'n Leks. 'erhållen ränta på 
utlånade pengar / interest received on money 
lent' (jfr SAOB b). 

kap-telne m. Illa ka"putäkn (best. ka"putäknan) 
nvMor. 	ppotäkrie ka' ppotk Tra. `övre nät- 
teln / upper rope of a not' (ÖDB I 110). Syn.: 
se flåtelne. 

kapten m.Ia ka'ppte —kaptre Älvd. ka'fftän 
Son. kaftgn Flo. kaptä'n Äpp. ka`pptäjn ÖVd. 
1. 'den man, som på en älvflotte stod vid akter-
åran och styrde flottan / the man who steered a 
river raft with the stern oar' (Levander, Liv. 
Älvd. 54; jfr SAOB A 1) Älvd. 2. 'befälhavare 
på båt / captain, shipmaster' (SAOB A 3) Soll. 
3. 'militär kompanichef / captain (military)' 
(SAOB B 5a) allm. 

kar n.II Ja kår allm. (best. sg. dat. kä,"ri 
Älvd. kä`ri Rättv. kgri Li.). 1. 'kärl / vessel, 
container' (SAOB karl  1) Leks. ä står två' 

kä'rar dan 'det står två kärl där'. Jfr salt-, ös-. 
Syn.: kärl, bet. 1; kä,r1e. 2. 'större, runt el. 
ovalt laggkärl / big, round or oval barrer (SAOB 
karl  2) allm. jä tjörd två'' kä.'r va'ttv, Leks. 'jag 
körde två kar vatten'; så"kår Älvd. 'kar, rym- 
mande en så'; twå'airnskår Älvd. twå'airriskår 
Ve. 'kar som var två alnar i diam.'; åsvkdvkår 
Ve. laggat kar av oval form'; trå"kä,r Rättv. 
'stort kar av trä för förvaring av saltat kött'. 
Jfr bark-, bet-, brygg-, bröd-, drank-, 
dricks-, femkvarters-, jäst-, kött-, lak-, 
malt-, mjöl-, bet. 1, mjölk-, mäsk-, ost-, 
sexkvarters-, sjukvarters-, sättillnings-, 
sörp-, tillsättnings-, tvätt-, vattu-. Syn.: 
kärl, bet. 2. 3. 'omramning av trä omkring ngt 
(t. ex. kvarnstenar) / wooden frame round sthg 
(e.g. millstones)' allm. Jfr brunns-, mjöl-, bet. 
2, moss-, sten-. Syn.: ask, bet. 4. 

kara f.V 	a ka"rd Älvd. ka"reikå"ra Våmh. 
ka"ru vMor. Son. karit' öMor. ka"ra Ors. krru 
Rättv. kä'ru Leks. Ål Dju. ÖVd. fara ,,,leä`ru 
Bju. kä'ru Ga. kä`ra Jä. Äpp. Mal. 1. 'redskap, 
varmed man samlade el. sköt ihop ngt åt ngt 
håll, raka / rake' (se ill.; SAOB; ÖDB I 477, 508; 
II 70; III 391, 505) allm. a'sskkäru Soll. 'spis-
raka av järn'; sö'tkäru Ål sö'tkåra Jä. `dets.'. 
Jfr karaldu, bet. 1-2; brand-, bruks-, drås-, 
kalk-, mjöl-, moss-, myrdyng-, snö-, tork-, 
torkstugu-, ugns-. 2. (senare ssgsled:) 'ett 
slags klubbliknande redskap, varmed murbruk 
bearbetades / a club-like ixnplement with which 
mortar was pounded' Leks. (Silj.); se bruks-. 
3. 'löstagbar (segmentformad) bakgavel till 
(gödsel)vagn / loose back flap of (manure) cart' 
Li. Jfr dyng-. 

kara sv. v. 1. 3. ka"rd Älvd. Våmh. Rättv. (Bo.) 
led"rd vMor. Ve. Soll. Wera Leks. Ål kå'ra Bju. 
Ga. kä`ra Dju. kä`r8 Nås Jä. Mal. (pret. kä'ci Mal.) 
kä'rå Lä' ro ÖVd. 1. 'föra, skjuta el. skrapa 
(ngt), raka / rake' (SAOB; ÖDB I 285, 477; 
III 391, 506) allm. an  sått å kdra ti grö'trj, Leks. 
'han satt och rörde med skeden i gröten (utan 
att äta)'. 2. 'knoga, streta / work, toir Älvd. 
Mor. Soll. Äpp. kd"rd å 	si Mor. Soll. 
'hålla i sig av alla krafter'. — Refl.: 1. 'flytta 
sig (åt sidan) / move (aside)' Rättv. (Bo.) kår 
dä u`n(n)då 'maka dig!'. 2. (om virke:) 'flisa 
sig / splinter' Älvd. — Särsk. förb. (av:) 1. an 
dåv int Iderd-å'v 8i lö'jsär jän gäng Son. <han 
orkar inte ens raka av sig lössen'; kd"rd-å'v 
kö'kä Ve. kår-å' kirktkr (å bki"si) Rättv. (Bo.) 
kar-å'v käqra Bju. 'skrapa av glöden (av blosset)' 
(ÖDB III 298, 301); kar-å'v bassstu Al 'sopa av 
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lavarna i torkstugan!'. 2. kå"rå-å'v si Soll. 
'försvara sig mot ngn el ngt'; (från:) kå"rå-frå' 
se Ve. =föreg.; (hop:) hö'pleåra Dju. 'hopfört'; 
kar-hö'p gkö'är da i spi'sbrån Äpp. 'raka ihop 
glöd i spisvrån!'; (i:) .qn kå'reå-i/ 8i Älvd. 'han 
hakade fast sig (ex. i en spik)'; (ifrån:) kå"rå-
ifrå' si Ve. 'försvara sig mot ngn el. ngt'; (ihop;) 
ka"rå-j12'8p Älvd. kå"rå-iö'p Soll. `raka, räfsa 
ihop (ex. hö el. mossa)'; kå"rä-iö'p så'di öMor. 
'raka ihop säden'; kar-iö'p gkä'dä Leks. (Silj.) 
käro-ihö'p gkeran Tra. 'raka ihop glöden'; 
(ikring:) du ska kar-ikri'un dy`nnja lite ba'tter 
dan Leks. `du skall maka omkring gödseln litet 
bättre där'; (ned:) kår-nå'd ku`ppjerksnättn 
Leks. 'sopa ned spindelväven!'; (sönder:) 
kerrätl-su'nnd on vMor. 'räfsade isär den (o: 
hopmöglade sädesbrodden)' (jfr ÖDB I 341); 
kå"rå-su'nnd fisska Soll. 'dela fiskfångsten i 
flera lika stora högar'; kär-se'nnd mjinkkimm-
pan Leks. `rör sönder mjölklimparna!'; (u n d a n: ) 
kå"rå-u'rindå snjö'n öMor. 'skrapa (raka) undan 
snön'; kår-u`n(n)då da Rättv. (Bo.) 'skjut åt 
sidan skräpet (på bänken) och sätt dig!'; (un-
der:) kar-u'nndär ä'bob litä bä'ttär Al <rör litet 
bättre i elden!'; (ut:) kå"rå-a'ut a'sskep Älvd. 
kä`ro-ii't a'sska Tra. <raka ut askan (ur bak-
ugnen)'; kå"rå-ö'jt jälldn vSoll. 'släcka elden 
(i spisen) med eldspade och aska'; kär-fet gkä'da 
Leks. 'sprida ut glöden (i spisen)'; (utav:) 1. 
kar-tå' kå'ka Dju. 'skrapa av glöden (av blosset)'; 
kår-tå' se Nås kär-tå' sä Jä. kgro-tå' se Tra. 
`(med händerna) stryka av sig (skräp och dyl.)' 
(jfr ÖDB I 470). 2. kar-tå' i li`nnda Dju. 'meja 
av gräset på en vall'. 3. kä`ro-tå' se Tra. `gm 
att giva svar på tal befria sig från ett förkle-
nande rykte, försvara sig'; (uti:) kär-tf' dä 
grti'tn Leks. 'sleva i dig gröten!'; kär-tf' litä tå' 
Dju. 'ha i litet till!'; (åstad:) Wera-480/d 
fram i spi`sem dan Ve. 'rör om i spisen där!' 
(ÖDB III 291); (åt:) kå"rå-ä' sig Älvd. kå"rå-å,' 
si Soll. kär-å't så Al käsro-å se Tra. 'raka åt sig; 
taga för sig'; (åt er över:) kär-atg'ver jöskpärun 
Leks. 'skyl (jord, glöd el. dyl.) över potatisen!'. 
— Ssg: kci"räwiö m. Älvd. `vresig (svårkluven) 
ved / gnarled wood'. — Avi.: kå"rems n. Älvd. 
'grävande el. rivande i ngt / diggin.g or scraping 
sthg'. 

karaldi  m.I kå"råld Älvd. kårå'l öMor. kå"rålder 
öOrs. (jfr de Vries ka ö all 1. m.; Bergfors 144 ff.). 
1. 'rep, varmed nät el. not fästes vid båten / 
rope with which net or seine was fastened to 
boat' (jfr Sdw. kapal; Fr. ka öall; Aasen kal) 
Älvd. 2. 'knut på rep / knot in rope' öOrs. 

'boll / ball' öOrs. 	sum-n kå"rålder 'han 
är som en boll'. Jfr kakald. 4. `ur stubbe 
uppvuxen grupp av träd / group of trees grown 
out of stump' öMor. jän kå"rål åv trå'im 'en 
(tät) grupp av träd'. 

karaldu  m.I kå"råld ka"rål Älvd. kå"råld ,-
kårå'ld Mor. kå"råldär Ors. (jfr Bergfors 144 ff.). 

'redskap, anv. att draga åt sig säden med i 
torkstugan / implement used to pull grain 
towards one in drying-hut' Ors. Jfr kara f., 
bet. 1. 2. 'redskap, anv. att skjuta undan snö 
med / implement for pushing snow to one side' 
öMor. Syn.: snökar a. 3. 'person, som krafsar 
åt sig saker; besvärlig person, okynnig pojke / 
person who grabs hold of things; difficult person, 
naughty boy' Älvd. Mor. Jfr envis-. 

karbas m.Ia ka'rrbäs Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
Ors. Leks. kasllbä,s Dju. Ga. karbä's Mal. ÖVd. 
'prygelredskap, anv. i skolan / cane used in 
school' (jfr SAOB 1; se ill.); fi'vvggon åv ka'rr-
bäsim Älvd. `vi fingo (stryk) av karbasen'. 

kard m. Ta kård Flo. 'sträng av ull, hoprullad 
efter kardning / strand of wool rolled up after 
carding'. Syn.: se kam, bet. 12. 

karda f.IVa käsda Ve. kä`rda Leks. kår`da Flo. 
Nås. 1. 'redskap för kardning av ull / carding 
comb' (jfr Hq.; SAOB karda' 1). Syn.: se 
f inkardel. 2. 'sträng av ull, hoprullad efter 
finkardning' (SAOB karda' 2). Syn.: se kam, 
bet. 12. 

karda sv.v. 1. kä'cla Ve. kå'rda Flo. Nås 'karda / 
card' (SAOB under karda); kå'rd vå'k Nås 
'efter skrubbkardningen karda med små kardor 
(eg. karda väl el. noga)'. Syn.: se finkarda. 
— Särsk. förb. (på:) hird-på' Flo. 'utföra skrubb-
kardning'. 

kard-borre m.III a kä`rdbårr ,,,ka"rbårr vMor. 
karbå'rr öMor. ka"rbårr Son. `blomkorg av släktet 
Lappa / burr (of burdock)' (SAOB ib). 

kardel m.I käk Älvd. kall nVåmh. käk Våmh. 
(Bon.) vMor. kål Ve. Ors. Jä. Mal. ÖVd. (pl. 
kä'ler Jä. Mal. käler ÖVd.) kä(r)l Bju. Ga. 
kä'rk Al Dju. 1. 'redskap för finkardning av 
ull, finkarda / fine carding comb' (se ill.) allm. 
två' br.i'dä k.i'ler Jä. `två bra kardor'; o a 
lo'nnt 	Äpp. 'hon har lånat kardorna'. Jfr 
riv-, skrubb-, stor-, ull-. Syn.: se finl,ardel. 

<sträng av ull, hoprullad efter kardning' allm. 
Syn.: se kam, bet. 12. 3. `åkerstycke, som ej 
blivit harvat, slaget el. dyl. / piece of land which 
has not been harrowed, mown or suchlike' Ga. 
ä bl' en teekkän kä'l kvä'r <det blir en sådan 
åkerremsa kvar'. 4. `på visst sätt upplagd hög 
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av fodermossa / heap of fodder moss, piled 
in a certain way' (Sv. Lm. 1916, s. 15) CoVd. 
5. (senare ssgsled:) 'fiktivt skämtredskap / 
fictitious implement (for fun)'; se moss-. — 
Ssg: la`lnubb m. Mal. 'spik, varmed skinn- 
lappen med hakar och kantrem fästes i kardan / 
nail with which skin flap with hooks and edging 
was fastened to carding comb'. 

kardel-kalas n. la kg,71cal.ås Älvd. k.i'lkarås Rättv. 
(Bo.) Äpp. 'gemensam arbets- och sällskaps-
afton för kvinnor, då var och en kardade åt 
sig själv, eller hel dag, då man mot traktering 
(el. som byteshjälp) kardade och spann i gård 
med otillräcklig arbetskraft / evening of com-
biflod work and pleasure for women, when they 
carded wool for themselves, or whole day when 
they helped to card and spin wool for a farm 
with insufficient women'. Jfr klut-, spinn-
kalas. Syn.: kardel-kväll, -stuga. 

kardel-kam m.Ia lalkarramb Soll. 1. 'redskap 
för finkardning av ull, finkarda / fine carding 
comb'. Jfr skrubb-. Syn.: se finkardel. 2. `gm 
kardning åstadkommen sträng av ull'. Syn.: se 
kam, bet. 12. 

kardel-korg m.Ib la`gkorrg Älvd. 'stor, öppen 
korg, vanligen flätad av spån, vari färdigkardad 
ull nedlades / big, open basket, usually plaited, 
in which carded wool was put'. Syn.: kardel-, 
ull-skäppa; ullkorg. 

kardel-kulla f.IVa kälkella Mal. Tra. 'kvinna, 
som utförde kardningsarbete på främmande 
ort (vanl. Hälsingland) / woman who carded 
wool away from home (usually in Hälsingland)' 
(13DB II 336). — Ssg: k:i'lkellö'ngoss n. Mal. 
'ej dialektala ord, som först använts av hem-
vändande kardelkullor / non dialectal words 
first used by returning kardelkullor'. 

kardel-kväll m.Ia (r)lkväll Ga. =kardelkalas. 
kardel-makare m. III c kä'lmäker Rättv. la`(r)l- 
m.ikar Bju. `kardmakare / maker of carding 
combs'. 

kardel-skäppa f.IVa kälstjäppa Rättv. 'stor, 
öppen korg, vanligen flätad av spån, vari 
färdigkardad ull nedlades' (se ill.). Syn.: se 
kardelkorg. 

kardel-stol m.Ia k.5.'rletöZr Dju. kä,`lstöZr Mal. 
<säte, vari den ena av grovkardorna var fäst, 
och varpå man satt under kamlningen / seat 
to which one of the eoarse carding combs was 
fastened and on which women sat while carding' 
(se ill.). Syn.: kardel-, skrubbel-, skrubb. 
säte; skrubbla, bet. 2; skrubbor, bet. 2; 
skrubb-stol. 

kardel-stuga f.V k.5.`lstuggu Mal. =kardelkalas. 
kardel-säte n. III k.5.`leette Rättv. =kardelstol. 
kardemumma oböjl. sbst. kademirmffn Älvd.; 
pl. ka`ramuimmär Dju. 'frökapsel med frön av 
kryddväxten Amomuna / cardamom' (SAOB 1). 

kardla f.IVa Talta vMor. k.i'la öMor. Ve. Soll. 
kä'rla svLeks. Al kä'rla Dju. kgla Jä. Mal. 
(jfr? SAOB kardra, under karda'). 1. 'red- 
skap för kardning av ull, karda' allm. Jfr fin-, 
grov-, små-, stor-. Syn.: se finkardel. 2. 
'sträng av ull, hoprullad efter finkardning' 
öMor. Ve. Dju. Syn.: se kam, bet. 12. 

kardla sv.v. 1. kä`l(a) Älvd. kä'la 	nVåmh. 
kä'Ira Våmh. (Bon.) vMor. kä`la öMor. kì l(a) 
Ve. Soll. Ors. Ore lffi,`(r)la Rättv. kä'rla Leks. 
kä'rla 	Al kä'rla Bju. Dju. Ga. kåls Jä. 
Äpp. 	Mal. öVd. 'karda med mindre kardor, 
finkarda / to comb with fine carding comb' 
(SAOB); haskykäle Jä. 'karda ull en första om-
gång, innan den beredes till spinnfärdig ull'; 
irglkäls Jä. 'karda ull en andra gång så att den 
kunde spinnas'. Jfr ljut-, små-. Syn.: se f in-
karda. — Avi.: kä`lniv f. Mal. 'kardande / 
carding wool'. 

kardle m.IIIa ka'llä Våmh. kä,`18 	Rättv. 
1. 'redskap för finkardning av ull / fine carding 
comb'. Jfr små-. Syn.: se finkardel. 2. 
'sträng av ull, färdig att spinnas till garn / 
strand of wool ready to be spun'. Jfr små-. 
Syn.: se kam, bet. 12. 

kard-makare, se kardelmakare. 
karibel m.Id karl'bäl Mor. 'slyngel, kanalje / 
(young) rascal' (jfr Hg. karnibel; SAOB 1); 
ukken karl'bäl tet kunn wa 	'vilken kanalje 
till att (kunna) vara illmarig!'. Syn.: se kanis, 
bet. 1. 

Karin f. k.Vri Älvd. Våmh. Mor. Ve. vSoll. Leks. 
Äpp. (ack. kisrn Våmh.; gen. 

la`rnits, dat. kä,`r"? öMor.; dat. kì rinet Ve.) 
ka"ri Soll. kä're (dat. kä`rnet, ack. kä`rn) Oro 
käl re (gen. kä' nyis 	rnee) Rättv. 1. 'kvinno- 
namnet Karin / the woman's name K.' (jfr 
Katarina) allm. ä myttjy /ark jan i by'n 
Leks. <det är många med namnet Karin här i 
byn'; (ss. gå,rdsnamn:) ned i la`rnue Rättv. 
`(nere) hos Karins'. 2. 'bokstaven K / the 
letter K' Soll. Syn.: Kristina, bet. 3. 3. 
(senare ssgsled:) 'kolmila / charcoal-kiln', se sot-. 

karka sv. v.1. ka`rrka Li. (jfr kärka v.) 'knarra 
(om hårt spänd rev) / ereak (of taut fishing 
line)'. 

kar-kippa f.IVa krrtji'ppa Älvd. 'samling av 
på laggkärlslasset hopfästa (inuti varandra 



Karl 	 1078 	 karl 

stående) laggkärl till avsalu / nurnber of vats 
for sale, tied on cooper's bad of wooden vessels'. 
Jfr bytt-, så-kippa; kars-ring. 

Karl m. kåk vMor. kål ,,,ka'll(e) Soll. kål .'-'ka'lls 
Rättv. ka'llä ,,,ka'lle (best. ka'lln) Leks. kål 
Äpp. Mal. 1. 'mansnamnet Karl / the man's 
name K.'; har ?nådd danda kaslly, då Leks. <hur 
mådde (den där) Kalle(n) då?'; (i gårdsnamn:) 

Soll. <Karls Olov-gården'; kå'ls-
ulkalri Soll. 'Karin i Karls Olov-gården'. 2. 
'Karldagen (28 jan.) / Karl's name-day (Jan. 
28th)»; fåm sjå' um, wir i'nnum a kå'k vMor. 'vi 
få se om vi hinna (göra arbetet färdigt) till 
Karldagen'. Jfr Karlmässan. — Ssg: kå'l-
dajsn m. best. Rättv. (Bo.) =Karl, bet. 2; 
som vä'dra e på kå'lclajan så Ur s sen i få' vPkur 
<som vädret är på Karlsdagen, så blir det sedan 
i sju veckor'. 

karl m.Ia kall (bet. 2, 5) ,,,Icarr (bet. 1) Älvd. 
vMor. Ve. Soll. Ore kall ,,,kår Våmh. öMor. 
Ors. kål (bet. 2, 7) '-.kär (bet. 1) Rättv. Leks. 
Bju. (äv. bet. 5) — Tra. 1. 'mansperson; ut-
präglat manlig man / fellow; very manly man' 
(SAOB 1-2) allm. stii't tå ka'rre Älvd. <strunt 
till karl!'; an gör fe a`kvan kå'r Våmh. (Bon.) 
'han arbetar för halv lön'; an e få'uk ka'rrn Soll. 
'han är stora karlen'; ar du s'lltkr kasrra 
på ka'llv„ 8 ps'jka Ore 'har du alla männen 
hemma, (du som har) både make och söner?'; 
kä'r e kä'r, å fi‘tta e fi`tta Rättv. (om skillnaden 
mellan karl och kräk); (äv. särsk.:) <ogift man' 
Ors. Jfr brud-, brudsät-, dag-, dagsverks-, 
fors-, fri-, frus-, bet. 1, glopp-, gnet-, 
gärnings-, gästabuds-, herr-, lort-, lus-, 
lös-, pack-, räd-, bet. 2-3, skal-, slug-, 
socken-, spröt-, staffans-, stor-, ström-. 
2. (senare ssgsled:) `(manlig) invånare på viss 
gm förra ssgsleden betecknad ort / inhabitant 
of certain place' (SAOB 1c) allm. rq'nnsikallär 
Älvd. `delägarna i Ransi fäbodar'; stå"våkall 
Ve. 'person från Ståvåheden'; se"likall Soll. 
'person från Selja'; bfedkall Ore 'man från 
Norrboda el. Sörboda'; feekkår Rättv. 'person 
från Gärdebyn'; näkaskål Leks. <man från 
Ovan-Siljan (eg. nordanskarl)'; byå'skår Leks. 
'man från Bjursås'; svealökår Al 'man från 
Svärdsjö'. Jfr berg-, borta-, dal-, härads-, 
kapells-, ovans-, ovanefters-, sjö-, skogs-, 
bet. 2, utbyes-, österdal-; se dessutom ssgr 
under sockennamnen. 3. (senare ssgsled:) 
'person (man, kvinna el. barn), som står i särsk. 
relation till viss plats, viss sysselsättning el. 
viss vara / person who is connected with certain 

place, occupation or product' (jfr SAOB 1 n a) 
allm. tjåsrtkär Rättv. tjö`sstkår Dju. 'person, 
som besöker el. besökt kyrkan'; ko"vkall Ve. 
'person, som sysslar med lövtäkt'; dfi'lldärkall 
vMor. <person, som fångar fågel medelst giller'; 
snö"rukall Ve. 'person, som sysslar med snar-
ning av villebråd'; bru`nnskall Soll. 'person, som 
gräver och murar brunnar'; spä'lkår Al 'man 
som sköter spelverk vid gruva'; stä`unselkår 
Äpp. 'person, sysselsatt med uppförande av 
hägnad'; lä`sskår Äpp. la'sskår Mal. Li. 'man, 
som biträder vid lastning'. Jfr bak-, ben-, 
bind-, bod-, boför(s)-, borgens-, bytes-, 
båt-, drag-, flott-, flöt-, fäbod-, färd-, 
färj-, förrättnings-, gned-, gorr-, grin-, 
gässel-, gät-, herde-, herrarbets-, håll-, 
kak-, klut-, krigs-, kvant-, kåt-, kärl-, 
köl-, kör-, lejd-, lump-, mal-, med-, moss-, 
mäss-, päron-, rev-, ringnings-, rufs-, 
råm-, räfs-, rök-, skinn-, skog(s)-, skörd-, 
slåtter-, slägg-, släv-, sten-, still-, ståt-, 
syn-, syssel-, syt-, sytnings-, så-, såll-, 
sånings-, sädes-, sätt-, vattu-, vino-, vår-, 
åder-, åk-, ämn-. 4. (i förb. vara karl till:) 
`vara i stånd att / be capable of' (SAOB 2g) 
Leks. Ål Äpp.; dsm va-nt kärar tå fsskp an 
Leks. 'de voro inte i stånd att hjälpa honom'; 
han ha-nt vari kä'r tå i ö' t de-dåur Ål 'han har inte 
dugt till att göra det där'. Jfr godtill adj., 
bet. la. 5. <gift man; make / married man; 
husband' (SAOB 3) allm. ka'll o ke"livng Älvd. 
ka'll å kelevvg Ve. <man och hustru'; mö`mo 
m4'jnum ka'lli öOrs. 'min mans mormor'; männ 
kå'l Rättv. Wern mi'nn Ål kä'n 61'nm Äpp. 
'min man'; mo'sstäskårn Mock. 'mosters man'; 
trä`kaltfårinja, Leks. `trekarlkäringen' (öknamn 
på kvinna, som var gift för tredje gången). Jfr 
fader, bet. 3; falla, bet. 3. Syn.: gubbe, 
bet. 3. 6. (senare ssgsled:) 'husbonde i gården / 
master of the house' (SAOB 4) Våmh. (Bon.) 
Ors. Ore smi'dkall Våmh. (Bon.) 'husbonden i 
Smedgården'; lu"sbskkalk öOrs. <husbonden i 
Lustigbackgården'. Jfr fader, bet. 2; falla, 
bet. 2. 7.a. 'hane av djur el. fågel / mab e of 
animal or bird' (SAOB 5) allm. rjäppkall Älvd. 
`riphane'; blrå'hå'gkål Li. 'hane av vildand'. 
Jfr björn-, kavande-. Syn.: gubbe, bet. 
10; hane, bet. 1. b. 'katthane / tomcat' Ve. 
Rättv. Bju. Dju. Flo. Nås Mal. ä e fen ka'll 
Edan Ve. 'det är en katthane (den där)'; vi 
hadd måsvva kälar (ka`ttkälar) i ss`mmärst 
Bju. 'vi hade många hankatter i somras'. Jfr 
katt-. Syn.: karle; karlkatt; katt. e. 
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(senare ssgsled:) 'bläsand / widgeon' Tra., se 
bläs-. d. (senare ssgsled:) 'mygga / mosquito', 
se vino-. 8.a. 'gammal man, gubbe / old man' 
(Fr., bet. 2; Aasen kall, bet. 1) Våmh. (Bon.) 
Ve. Soll. Ore Rättv. Jfr grå-, bet. 1, väder-. 
Syn.: gubbe, bet. 2; gammel-. b. (senare 
ssgsled:) `halmdocka / straw doll' Ve., se halm-. 
c. (senare ssgsled:) 'fågelskrämma / scarecrow' 
Mal.; se räd(en)-. d. (senare ssgsled:) 'nicke-
docka / puppet'; se kneg-, bet. 2, knek-, bet. 2, 
nick-. 9. (senare ssgsled; personifikation / 
personification:) se frus-, bet. 2; väder-. 10. 
'fiktivt väsen, varmed barn skrämdes / ficti-
tious creature used to frighten children' Soll. 
Tra. nö kemin kr n, å rå' de Tra. 'nu kommer fula 
gubben och tar dig!'; brskall —ba'sårkall öMor. 
`dets.'. Jfr Bö(e); gubbe, bet. 6; mörk-. 11. 
(best.:) 'djävulen / the devil' Soll. sjö`v ka'llv, 
'djävulen själv'. Jfr grå-, 1 j ut-. Syn.: se b ö s e, 
bet. 2; Dart; gubbe, bet. 13, m. fl. 12. (för-
stärkande el. rent pleonastisk vokativ) Våmh. 
Rättv. Tra e wa fel 4'skr1evad, krr Våmh. 'det 
var väl skrivet på (omslaget) naturligtvis!'; 
kå'r Rättv. <ja visst! / yes, certainly'. 13.a. (pl.:) 
'groblad, Plantago media / plantain' vMor. Syn.: 
slåsskämpar; vitknappar. b. (senare ssgs-
led:) `(stort och kraftigt exemplar av) ört / 
(strong specimen of) herb' Älvd., se rackkarlar; 
blom-, dret-, dyng-, mull-, nybod-. e. 
(senare ssgsled:) 'ljung / heather' Ve., se grön-. 
14. 'markerande flöte, hörande till långrev el. 
mjärde / float belonging to long line or fish 
trap' (ÖDB I 78, 98) Våmh. Jfr nät-. 15. 
'bobin / bobbin' Soll. 16.a. 'kägelformad trä-
kubb, tillhörande tjärdalens botten / cone-
shaped wooden club, part of base of coal-tar 
kärl' (ÖDB I 511) Ve. b. (senare ssgsled:) 
'rännformig tjärdal / trench-shaped coal-tar 
kiln'; se kringel-, ligg-, lång-, tjär-. 17. 
(senare ssgsled:) '(till lövtäkt användbart) träd 
med lövrika grenar / tree with very leafy 
branches' OvSi. Mal. eggkall Älvd. `hägg'; 
se'lldkall Älvd. såskikål Mal. 'sälg'; r.evgnkall 
Älvd. 'rönn': ällå(r)kä,l Mal. 'al'. 18. (senare 
ssgsled:) `föremål av stel, stadig, ofta upprätt-
stående form / stiff, stout, upright object' allm.; 
se drag-, bet. 2, gryt-, hjul-, krak-, kvarn-, 
ljus-, lys-, lång-, nyst-, nystel-, rev-, rod-, 
röd-, slänger-, spjärn-, stingsel-, styr-, 
stång-, stänk-, sur-, to-, tunn-, vind-, 
väder-. Jfr gubbe, bet. la. 19.a. (senare 
ssgsled:) 'hög av hopsamlad fodermossa inom 
några i marken nedstötta käppar el. på ett 
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stockunderlag / pile of fodder mosa between 
sticks stuck into ground or on layer of logs', 
se moss-. b. (senare ssgsled:) 'rundkullig, på 
utsidan luden skinnmössa / fur cap with rounded 
crown'; se moss-. 20. (senare ssgsled:) 'viss 
molnformation / certain cloud formation': se 
moln-, varm-, väder-. 21. 'figurmålning (i 
motsats till rosmålning) / figure-painting (as 
opposed to rose-painting)' öMor. int djö`rd sinn 
ivvga ka'lla 'inte gjorde han några figurmål-
ningar'. Jfr målad-. 22. (senare ssgsled:) 
<svår snuva / bad cold in the head'; se snor-. 
— Ssgr: Wera m. Li. 'trög och långsam man / 
tardy man'; kdrbörja f. ÖVd. <småpojke (eg. 
början till karl, karlbörjan) / little boy'. 

karl-aktig adj.I krrakkt4n nVåmh. k'å"rakkten 
(bet. 1) ,,,ka'llakktgn (bet. 3) Våmh. (Bon.) 
ka"rakktån Soll. ka"rakktun —krrakktun (bet. 1) 
,,,ka'llakktun (bet. 2) Ors. kerak(k)tu Rättv. 
krrakktu Bju. krrakkts Tra. 1. 'stolt, dryg / 
proud, overbearing' (jfr SAOB 2) allm. dternm-
karakktgn Våmh. (Bon.) 'dumdryg'. Syn.: 
karlavulen, bet. 2; karlig. 2. (jfr karl, 
bet. 5) 'som bär sig åt som en gift man / acting 
like a married man' Ors. 3. (jfr karl, bet. 8 a) 
'gubbaktig / like an old man' Våmh. (Bon.). 
— Ssg: kä"raktstilt m. Våmh. (Bon.) 'högfärdig 
ynkrygg / proud milksop'. 

Karla-vagnen m. —f. best. kOkawevin Våmh. 
krlvavvnån Soll. kalava'vvna Bju. kcalvavvnån 
Nås Jä. ka'llvavvn Mal. <stjärnbilden Stora 
björnen / the Great Bear constellation' (SAOB 
karlavagn 1). Syn.: fyrhjul(s)vagn, bet. 2.; 
vagn. 

karla-vulen adj.III ka'rrwulren —ka'rrwolre(n) Ve. 
ka"rrvördin Soll. krrvölin öOrs. krrvöHn Bju. 
keisrvö(k)n Flo. kcerrvön ÖVd. 1. 'karlaktig, 
manlig / manly' (SAOB 1) Ors. 2. 'stolt, dryg / 
proud, overbearing' (jfr SAOB 2) allm. hd 

88 kasrrvöli å ss Li. 'det var han så 
stolt över (eg. av), så'. Syn.: se karlaktig, 
bet. 1. 

karl-dagsverk(e) 	krrclagsvärrk Ål krr- 
dagsvsrttjå Flo. 'en dags arbetsprestation för 
en man / one day's work for a man'. Jfr häst-, 
kvinnfolks-dagsverk(e). 

karle m.IIIa ka'llå Ga. Flo. `katthane / tomcat'. 
Syn.: se karl, bet. 7 b. 

karl-filissa f.IVa ka'llgessa Våmh. (Bon.) <halv-
tjock brödkaka, bakad av rågmjöl och kokt, 
mosad potatis / partly-risen loaf of bread 
made of rye-meal and boiled, mashed potatoes'. 
Syn.: fjässa, bet. 2. 
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karl-gässelkarl m.Ia ka`110,2kall nvMor. 1. 
`manligt vallhjon / herdsman'. 2. `björnskytt, 
som ledsagade vallpigorna om dagen / bear-
hunter who joined herdsmaids in daytime'. 

karl-gäta sv.v.3. kållgea Älvd. `vakta kreatur / 
guard cattle' (ss. karlgöra). — Avi.: kållggta f. 
Älvd. 'vallning för karlar / herdsmen.'s work'. 

karl-hjälp f.Ia ka`rrjöp Son. kä‘rjältp Rättv. 
kä'rjskp Leks. kä`rjcikp Tra. 'arbetshjälp, be-
stående av män / male workers'; i ädd bri`va kitå 
ka'rrjöp Son. `jag hade behövt litet hjälp av en 
karl'; däm e brå keerjäkpå ti dänncla gåskårn 
Rättv. dem e brå ket`rjåkp da-i hö`nsm gå`kam 
Tra. `de hava gott om manlig arbetskraft i 
den där gården'; ska vi fly`tt rö'kåk, ny vi ä 
käsrjskpa Leks. `skola vi flytta hässjstörsställ-
ningen, medan vi äro flera karlar, som kunna 
hjälpas åt?'. 

karl-härv f.Ia kå`rharry Ål 'räfsa, anv. av män/ 
rake used by men' (ÖDB I 224). Jfr kvinn-
folkshärv. Syn.: karl-, käm-, manfolks-
ärja. 

karlig adj.I kOrulig kOrug nÄlvd. kOrulin 
nVånah. krrukin Våmh. (Bon.) ka"rukin nvMor. 
ka"rolin vSoll. käsrån ,,,ka`rrån Soll. Krm 
Rättv. kä` rug kå'rugsn Leks. kä'ru ker rugän 
Bju. kcpru Ål-Tra. `stolt, dryg, kaxig / proud, 
overbearing, cocksure' (jfr SAOB). Syn.: 
karlaktig, bet. 1; karlavulen, bet. 2. 
Ssgr: Werufis m. Äpp. `högfärdig person / stuck-
up person'; kdrufit m. Jä. `dumt kaxig person / 
stupidly cocksure person'. 

karl-kasung na.Ib ka'llkaszovg nVåmh. `mans-
päls / man's fur coat' (ÖDB IV 318). Jfr kvinn-
folkskasung. Syn.: karlpäls. 

karl-katt m.Ia ka'llkatt öMor. 'katthane / tomcat'. 
Syn.: se karl, bet. 7 b. 

karl-kedja LIVa kaslltjåja Våmh. `klockkedja 
av hår för man / man's watch-chain made of 
hair' (ÖDB II 300). Jfr hårarbete. Syn.: 
manfolkskedja. 

karl-kål m.Ia ka'llkåk Älvd. (jfr karl, bet. 13 b) 
`vitkål, Brassica / white eabbage' (ÖDB I 325; 
jfr ÖDB III 472). Jfr kål, bet. 1. Syn.: se 
huvudkål. 

karl-lyfta f.IVa kå'alöffta Mal. `så stor börda som 
en man med normala krafter orkar lyfta / bad 
whieh man of normal strength could lift'; fr'f, å 
da va re'nnt e kä'alöffta 'oj, det där var bestämt 
så mycket som en man kan orka lyfta!'. 

karl-mål n.Ia kä'rmåk Leks. 'mansröst / male 
voice'; jå hörd i kä`rmåk ut å gå'kri `jag hörde en 
mansröst ute på gården'. 

Karl-mässan f.IVa best. kå'kmässun Mor. `Karl-
dagen den 28 januari / Karl's name-day, January 
28th'; få sjå' um wir i`nnum a kå'kmässun 'få se 
om vi hinna (göra arbetet färdigt) till Karl-
dagen'. Jfr Karl, bet. 2. 

karl-päls m.Ia kä`rpälls Leks. 'manspäls' (ÖDB 
II 248). Syn.: karlkasung. 

karl-rid n.Ia Werri Mal. `anfall av kättja hos 
kvinna / fit of lust in a woman'; Werrlä e å'tly, 
'hon har ett anfall av sexuell begärelse'. 

karl-sidan LIVa best. kä`rsia Bju. Ga. Flo. Nås 
`den sida om huvudgången i kyrkan, där männen 
hade sin plats / the side of the ehurch where 
the men sat' (SAOB). 

karl-sjuk adj.I kti`rfik Rättv. (om kvinna:) 
`som har stark sexuell begärelse efter män / 
man-mad (about woman)'. Syn.: karl-stollig, 
-t o k i g. 

karl-sko m.Vb kå'lskö Leks. kåkko Bju. 'låg sko 
(näversko) med hälklack och plös, anv. av 
både män och kvinnor / low shoe (birch-bark 
shoe) with heel and tongue, used by both men 
and women'. 

karl-skåra sv.v.l. kallskurd' öMor. `vid kapning 
av stock göra första inhugget vinkelrätt mot 
stockens längdriktning / make the first eut in 
log at right angle to length of log'. Jfr käring-
skåra. 

karlstad-nål f.Ia ka'llstanclk Älvd. ka'llstanåk 
Tra. `grov, vid skinnskrädderi anv. synål, för-
färdigad i Karlstad / eoarse, skinner's neeclle 
made in Karlstad'. Jfr hagen-, skär-, tre-
kant-nål. 

karl-stollig adj.I kä'W//8 Li. (om kvinna:) 
`som har stark sexuell begärelse efter män'. 
Syn.: se karlsjuk. 

karl-tokig adj.I kå`rtfeltan Våmh. kä`rtöku Dju. 
=föreg. (SAOB). 

karl-trä n.V kältrE ÖVd. 'kort stock, lagd på 
marken och utgörande del av underlaget till 
mosskarl / short log laid on ground and 
forming part of base of mosskarl' (ÖDB I 
201). Jfr karl, bet. 19a; karlvirke. 

karl-virke n. III kåslvalke Li. 'virke, utgörande 
underlag till mosskarl / wood forming base of 
mosskarl' (ÖDB I 201). Jfr karlträ. 

karl-vorden adj., se karlavulen. 
karl-väg m. II kå'lvåg Leks. 'stig, som utefter en 
vinterväg trampades upp av körkarlar, som 
gingo bredvid lasset / path made by drivers 
who walked beside loaded eart along winter-
road'. Syn.: gångväg, bet. 2. 
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karl-ärja f.IVa ka'rföri Son. 	Ors. 'för 
man avsedd, grövre räfsa / coarse rake intended 
for man' (ÖDB I 224). Syn.: se karlhärv. 

karm m. Ja karrm Älvd. Våmh. Ve. Ors. Ore 
karrm ,,,kakm Soll. kar(r)m NeSi. Vd. 1. 'ram 
el. infattning av trä / wooden frame' (SAOB 1) 
allm. fö'nnsterkarrm Våmh. (Bon.) ftrnnstär-
karrm Ve. fösnnstärkakm Soll. fö'nnstärkarrm 
Jä. 'fönsterinfattning'. Jfr dörr-, glas-. 2. 
`upphöjd kant, brädd / raised edge, rim' (jfr 
SAOB 1; 1 e) Li. ka'ssträkkukarrmer 'kanter på 
kastskovel'. 3. '(överstycke av) ryggstöd till 
stol, soffa el. karmsläde / upper part of back of 
chair, sofa or sled' (jfr SAOB 2) allm. stö'irskalrm 
Soll. stö`kkar(r)m Rättv. stö'gkarrm Mal. 'över-
stycke av ryggstöd till stol'. 4. (pl.:) 'av sido-
och gavelbräden bestående överrede till gödsel-
fordon / upper framework of manure cart' Ve. 
dy`nndiflåkokarrmär Ore 'överrede till gödsel-
flakvagn'; dysnndj,2lidokarrmär Ore 'överrede 
till gödselsläde'. Syn.: se dyngkarm, bet. 2; 
kärma, bet. 2. 5. 'sidostöd i vävstol / side 
support of kom' Ga. vå'v(stoks)kafrrm Leks. 
`(sido)slå i vävstol'. Jfr rota f.; sidostycke. 
Syn.: sida, bet. 4; skängla, bet. 6; stol. 6. 
<bokpärm / book cover' Ors. Ore Rättv. Nås 
bii'vkkarrm Älvd. bo'kkarrm Ors. `dets.'. Syn.: 
pärm; pärma. 

karm-räka f.V ka'rrmröku Mal. (jfr karm, 
bet. 2) 'träskovel med upphöjda kanter på 
sidorna, snöskovel / wooden shovel with raised 
side edges, snow shovel'. 

karm-släde m. IV 	 ka'rrv.2liöi' Älvd. 
vMor. Ors. kä`rilidå Ve. ka`r(r)m-

slädi sRättv. ka'rrmsldds Mal. ka'rrmille Li. 
'med ett högt bakstycke (karm) försedd åk-
släde, avsmalnande framtill och med sittplatser 
på bottnen / sleigh, with a high back, narrow 
at the front and with seats in the base' (se ill.; 
jfr SAOB). Syn.: palmsöndag, bet. 2; slev 
bet. 7; åksläde. 

karm-stol m. I a ka'rrmstök Leks. Bju. Nås 
ka'rrmstök Mal. (jfr karm, bet. 3). 1. 'stol med 
arm- och ryggstöd, gjord (utom sitsen) i ett 
enda stycke gm urholkning av en grov torrfura / 
chair with back and arms made out of large 
hollowed-out long-boled pine' (SAOB 1; jfr 
ÖDB III 213) Leks. Bju. Nås. Syn.: gubb-, 
kabb-, storfaders-stol. 2. 'stol med ben, 
arm- och ryggstöd (vars bakre ben och rygg-
stöd voro gjorda i ett stycke) / arm-chair with 
legs and back' Bju. Mal. Syn.: sitt-, styr-
s t ol. 

karm-säta f. IV a n. IV ka'rrmsäta Ors. `säte 
med ryggstöd / seat with back'. Syn.: karm-, 
rygg-säte. 

karm-säte n. Illa ka'rrmsätä Våmh. Mor. =föreg. 
(ÖDB III 213). 

karna f.IVa la'rna Ore (jfr 1 Rz 306 b kana; 
V11 karna) 'en tiondel av den vid jordmätning 
anv. mätstångens längd / a tenth of the yard-
stick used when measuring land'; jö'no sts'uvg 
s tri' larnur (rop vid jordmätning:) `en stång 
och tre karnor!'. Syn.: karne, bet. 1; kavle, 
bet. 6 a. 

karne m.IIIa kä'rns Rättv. 1. =föreg. 2. <trä-
pinne med 4-8 sidor, varpå ristades antalet 
huggna stockar av resp. grovlek etc. / wooden 
peg with 4-8 sides, on which was scratched the 
number of hewn logs of different sizes etc'. 

karnyffel m. Id karny' f f el ••••• karni' f f el Mor. `slyng-
el, elak karl / young rascal, mean man' (Rietz 
karnobel; jfr SAOB); denn karni'ffel 'din 
slyngel!'. Syn.: se kanis, bet. 1. 

karpa sv.v.l. karrp- Ve. karrp- Nås Äpp. Mal. 
Li.; endast i särsk. förb. (till:) karrp-t4' sä 
Äpp. karrp-t' så Mal. 1. 'genom gott arbete 
förbättra sin ställning, arbeta sig fram / work 
oneself up, gain promotion' Äpp. Mal. Syn.: 
karpa upp, bet. 1. 2. 'friska i, blåsa upp /rise 
(about wind)' Äpp. Syn.: se friskna i. 3. 
'krya på sig, piggna till / get better, recover' 
Mal. du le full karrp-t4' dä `du lär väl krya på 
dig'. Syn.: se friskna; karpa upp, bet. 2; 
(upp:) karrp-u'pp si Ve. karrp-s'pp se Nås 
karrp-s'pp så Äpp. Mal. kasrrp-spp se Li. 1. 
'arbeta sig fram till en bättre ställning, komma 
sig upp' (jfr SAOB karpa"; Rietz karpa opp 
sej; Gotl. Ordb. karpa; V11 karpa sig) allm. 
Syn.: karpa till, bet. 1. 2. <krya på sig, 
piggna till' Li. Syn.: se karpa till, bet. 3. 

karsk adj. I lcaugk Li. `(själv)säker / confident' 
(SAOB 3 b); an e ka'ffk å deskkts <han är säker 
och duktig'. 

kars-ring m.Ib kä'(r)srivng Ve. 'uppsättning 
av inuti varandra placerade laggkärl av olika 
storlekar / set of casks of different sizes placed 
one inside the other' (ÖDB II 359). Jfr kar-
kippa. Syn.: ring, bet. 4. 

kart m.Ia kärt Älvd. Våmh. Soll. Ors. Ore Bju. 
Ål Ga. Nås kät Ve. karrt Leks. katt Dju. 

Tra. 1. 'något som är skrovligt el. 
ojämnt / sthg rough or uneven' (SAOB kart' 1) 
Ål. Jfr k art-b ar k, -n ä v er. 2. 'omogen frukt / 
unripe fruit' (SAOB kart' 2) allm. ed i bä' 
käsrtär Älvd. ä e Vero ka'tt Tra. `det är bara 
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kart'; epelkärt Soll. `äppelkart'; u‘nndbeskärt 
Ors. <kart av odon (eg. hundbär)'. Jfr päron-. 

(bildi.:) `barn, som börjar bli vuxet / child, 
beginning to grow up'; ä i ä' rk i lartem Våmh. 
(Bon.) 'han (hon) visar redan sina anlag (eg. det 
är arten i karten)'; ä i bö'rrga kekklartn,, 
Våmh. (Bon.) 'hon är redan början till kvinna'; 
kelt/art Ors. 'duktig (försigkommen) flicka'. 

'litet garnnystan / small ball of wool' Ve. 
ni'astkät, spu"näkät klets.'. 5. 'liten (dålig) 
slipsten / small (inferior) grindstone' Äpp. Mal. 
Jfr myrslipsten. 

karta sv.v.l. k -ärta Älvd. Soll. Ors. ka`r(r)ta 
Rättv. /arta Bju. Ga. 	ta Äpp. 1. 'riva, 
ldösa / scratch, claw' (SAOB kartan  1) Älvd. 
Ors. sn kärter å ra:iv å ska å' så mi"tji Ors. 
'han klöser och river och skall ha så mycket'. 
2. 'sträva, streta, knoga / strive, toil, keep on' 
(äv. om  intensivt, itererat utförande av en 
handling) allm. an  'artär å spjä'nn Soll. 'han 
sparkar i ett kör'; jä a hidi å ka`r(r)ta ma stå'n 
Rättv. (Bo.) `jag har hållit på och knogat med 
sten'; an ka`tt o vä'llt Tra. 'han trillar omkull 
oupphörligt'. Syn.: karva, bet. 2; kåta, bet. 4. 
— Pass.: kärtas Soll. 'klösas'. — Särsk. förb. 
(av:) kä,`rt-4v mi kitä min i"sum bd'astim Soll. 
'borsta av mig litet med den här borsten!'; 
(ihop:) 4n larte-jä'sp 	Älvd. 'han räfsar 
strävsamt ihop höet'; (mot:) kärt-mö't Bju. 
'spjärna mot (med benen)'; (äv. bildl.:) an 
sätt å kärta-mö't lännji isnna ja fekk an må' 
he'mm <han satt och var envis länge, innan jag 
fick honom med mig hem'. 

kart-abborre m.IIIa lartabePurr Älvd. Våmh. 
(Bon.) lartabeerr Mor. Soll. kätaboir Ve. kärt-
abbsrr Ors. kä,`rtabsirr Jä. ka` ftabsrr Äpp. 
ka'tta'bber Mal. ÖVd. 'ovanligt stor abborre / 
unusually large perch' (jfr SAOB kartmört; 
ordb. kart, bet. 1). Jfr flagmört. Syn.: kartel, 
bet. 1. 

kart-bark nn.Ib lartbarrk Älvd. vSoll. Lä' (r)t-
barrk Ve. Oro ka`ttbcurrk Tra. `grov, ojämn, 
skrovlig bark / coarse, uneven, rough bark' 
(SAOB). Jfr glad-, hård-bark. Syn.: skrovel-
bark. — Avi.: latbarrkun Ve. lartbarrkug Oro 
ka`itbarrk8 Tra. adj. (om träd el. stock:) 'som 
har skrovlig bark / with rough, coarse bark'. 
Jfr kartig, bet. 1. 

kartel (?) m.Id kärat svMor. 1. kartabb orre. 
2. (om person:) 'odugling / good-for-nothing'. 

kartig adj.I lartug nÄlvd. kärtun Ors. Tartu 
Bju. Ga. ka'ttu Dju. Äpp. Mal. ka'its ÖVd. 1. 
(om bark el. näver:) 'ojämn, skrovlig / uneven, 

rough' (SAOB 1) allm. Jfr kartbark. 2. (om 
frukt:) 'omogen / unripe' (SAOB 2) allm. Jfr 
kart, bet. 2. 3. `taggig, vass / prickly, sharp' 
Ga. 4. (om människa:) 'knubbig / (about 
people:) chubby' Tra. 

kart-nagel m. Id lartnågält Bju. 'missbildad 
nagel / deformed 	(SAOB). 

kart-nagle m. III ka' ttriaggkaMal. = föreg. (SAOB). 
kart-näver f. 	kärtnkver Älvd. lartnåvär 
Ål Ga. ka‘ttnämää  Mal. ka`ttnäver Tra. `grov, 
skrovlig näver / coarse, rough birch-bark' 
(SAOB). 

karva sv.v.l. karrv- Våmh. (Bon.) Ors. ka`r(r)va 
Rättv. Bju. Nås Mal. ÖVd. karrv- Flo. 1. 
skära (smått), tälja / cut, carve' (SAOB 1-2) 
NeSi. Vd. ka`rry többak ti pi'pa Tra. 'skära 
sönder tobak och lägga i pipan'. Syn.: kåta, 
bet. 1. 2. 'knoga, sträva / toil, strive' (jfr Rz 
karvau) Rättv. du ka`r(r)vsr å hall-å' du 'du 
knogar och står i, du'. Syn.: karta, bet. 2; 
kåta, bet. 4. — Särsk. förb. (sönder:) ka'rrv-
sonn,d bö'ke Tra. <tälja sönder bordet'; (ur:) 
karrv-i'r Ors. 'tälja ur'; (utav:) karrv-t' Flo. 
'skära av småbitar (av ex. tobak)'; (utur:) 
ka'rrv-tä hå`ki Tra. 'tälj ur hålet!'; (ä:) karrv-4' 
Våmh. (Bon.) karrv-ö' vOrs. <knoga på' (med 
arbete, gående etc.); (åt:) a,n karrver-ä si 
öOrs. 1. 'han äter duktigt'. 2. 'han förser sig 
ordentligt (mer el. mindre rättmätigt)'. 

karva m.IIIa ka`rrve ÖVd. 1. 'kummin, Carum 
carvi / caraway' (SAOB under karvu). Jfr 
anis, bet. 2. 2. (senare ssgsled:) 'hundloka / 
wild chervll' ÖVd.; se hund-. 

karv-stock m. Ib ka'rrystukk öMor. 'träspjäla, 
varpå man med ett ristat streck markerade 
antalet utförda dagsverken o. dyl. / wooden 
lath on which was marked the number of days' 
work done' (SAOB). Jfr kvarn-sticka, -stock. 

karv-tobak m. ka'rrotobbak Nås 'tobak, avsedd 
att skäras i pipan / tobacco intended to be cut 
in the pipa' (jfr SAOB). 

kas' m.Ia, se kas(e). 
kas" m.Ia käs Rättv. Ål. 1. 'kolt av skinn / 
child's frock made of fur' (se ill.; ÖDB IV 493, 
494; jfr kasung). Jfr koft. Syn.: kasung, 
bet. 4; päls, bet. 5; skinnkas, bet. 2; ärm-
päls. 2. (senare ssgsled:) `säck av skinn  i 
leather bag'; se skinn-. 

kasin  m.Ia kä,8 Ors. 'liten näverkorg / small 
birch-bark basket' (jfr? Torp kas n.). 

kas interj. käs Våmh. •-las Ve. las Soll. (särsk. 
till katt:) 'schas! / shoor (SAOB I; Ideforss 
333). Syn.: kyss, bet. 2. 
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kasa' sv.v. 1. kå"så Ors. 'samla (ngt, särsk. ris) 
i en hög / collect (especially twigs) in a pile' 
(SAOB kasa' 1). 

kasa' sv.v. 1. ka"så Våmh. kå"eå Ve. kissa Flo. 
<värma, hetta / warm, heat' (SAOB kasa"); 
e kå"stid å'da Våmh. 'det värmde, det där!'; 
ä kå"sår ini så i bi så swettun så Ve. 'det hettar 
inuti (kroppen på mig), så jag blir så svettig så'. 
— Refl.: et, kIrsä si flest jä'lldem Våmh. (Bon.) 
'han värmer sig vid elden'. — Särsk. förb. (i:) 
kåså-i' si no wa'rrmt Våmh. (Bon.) 'intaga ngt 
varmt för att hetta upp sig'; (upp:) du ska 
kåså-u'pp di min nogu wa`rrmu Våmh. (Bon.) 
`du skall hetta upp dig med ngt varmt'. —Avi.: 
lei`sut adj. n. Rättv. Leks. Bju. Dju. Ga. Mock. 
Nås Jä. Äpp. `hett, gassigt / hot, broiling (hot)'; 
en kässug pä'lls Leks. `en varm päls'. 

kasa"sv.v. 1. käs- Älvd. Ve. Soll. Ors. /asa 
Våmh. Mor. käsa Rättv. Bju. Ga. ici`ss Jä. 
Äpp. Mal. 1. 'driva, fösa / drive, push' (SAOB 
kasa" 2) öMor. Soll. Mal. an 145.`ss kfen Mal. 
'han föste iväg korna'. 2. 'slå i vattnet för att 
skrämma fisk / splash about in the water to 
frighten fish' Äpp. Syn.: fösa, bet. 2; pulsa 
m. fl. 3. 'utföra ngt (t. ex. gående el. arbete) 
med intensitet / do sonnething with great in-
tensity' allm. du old-4 o kä.'sär men dOiba e'nn 
Våmh. `du håller på och strävar med det där 
ännu': an ki`ss s a'rrbet Mal. <han står i och 
arbetar'. — Refl.: mi' ss kä's di Ve. <misse, 
flytta (maka) dig (åt sidan)!'. —Särsk. förb. (av:) 
1. käs-å'v öMor. Ors. 'köra (schasa) bort'. 2. 

Våmh. `gå fort; hastigt giva sig i väg'; 
(bort:) käs-bå' tt o'nq Våmh. 'schasa bort 
henne!'; (in:) käs-i'nn on öMor. 'schasa (driv) 
in henne (om ett barn)'; (iväg:) 1. kii,s-ivå'g Soll. 
'schasa, köra iväg'. 2. käs-ivå'g Ga. 'knoga iväg': 
(på:) käss-på' ku'nn Mal. 'fösa på korna': (ut:) 
käs-ö'jt flrugier öMor. 'schasa (fös) ut flugorna!'; 
(å:) kä8-4' Älvd. Våmh. 'utföra ngt på ett bråd- 
skande sätt, skynda på'. — Avi.: 	adj. Jä. 
'arbetsam, ansträngande / laborious, tiring'. 

kasalv  sv.v. 1. käs- Mal. ÖVd. (i förb. med adv.:) 
<svepa om, breda över / wrap round, cover'. 
— Särsk. förb. (på:) käs-på' mä litä bä'ttär Mal. 
`svep omkring mig litet bättre. Syn.: bussalv  
om; (över:) käs-'vy o Mal. 'bred över henne 
(täcket)!'; an add käst-'vy sä Mal. 'han hade 
svept (sängkläderna) över sig'. Jfr f otkas e; 
ludenkas. 

kasar° m.IIIc kä".sär Ors. (jfr kasa", bet. 3) 
'person, som alltid har bråttom / person who is 
always in a hurry'. 

kas(e) 	 kis I Älvd. Ve. Rättv. 
Leks. Bju. Ål Dju. 	 III Mor. kii`s(ä) 
III Soll. kesi IV (ack. kå"så) ,,,kä,'sä III Ors. 
1. a. 'hög av löst på varandra liggande föremål / 
loosely piled objects' (SAOB I; ÖDB I 212, 357) 
Älvd. Mor. Ve. Soll. Ors. ra' jskäs Älvd..,raVs-
kasi Ors. räiskä's öMor. resiskäs svMor. 'rishög': 
wrååkäs Älvd. (jfr bet. 3 b) wi'dåkäs Ve. 'ved-
hög'. Syn.: kast'. b. 'hög av (småsten) kvistar 
och pinnar, småningom uppkastad på en plats, 
där någon olycka inträffat, offerkast / heap of 
(small stones) twigs and sticks, gradually piled 
up at a place where some accident had occurred' 
öMor. asllvvegstkäsn, 'offerkast på halva vägen 
(mellan två platser)'. Jfr kaststomne; offer-
hög etc. Syn.: se blecksjäppa. 2. 'vedtrave, 
3 alnar bred och 2 alnar hög (2/3 stavrum) / 
woodpile, 3 ells broad and 2 ells high' (SAOB 
I 2) NeSi. virdetkäs Rättv. vä'dkäs Leks. verkäs 
Bju. vå'kas Ga. `dets.'. Jfr vedrad. 3.a. 'eld av 
sammandragna bränder på svedjefall / fire on 
burn-beaten land, consisting of piled up fire-
brands' (SAOB I 3; ÖDB I 339) nvMor. b. 'val-
borgsmässoeld / bonfire on Walpurgis night' 
Mor. werligumeskäs —wällbumeskäs n.Mor. 
bårmäskäs Soll. 'dots?: wröåkäs Älvd. (jfr bet. 
1 a) `dets.'. 4. (senare ssgsled:) 'nedre del av 
täcke, lindad om fötterna på den liggande / 
lower part of coverlet, wrapped round feet of 
person in bed' Dju. Mal.; se fot-, luden-. 

kasing m.Ib ka"sivg Mor. ka"siy Leks. (Silj.) 
(biform till kasung) `skinnkjortel / fur kirtle'. 
Syn.: se kasung, bet. 3. 

kaskett m.Ia kasjä'tt Mor. Soll. Ore kä'sjätt Ors. 
kafä'tt Rättv. Bju. Ål Dju. Nås Äpp. kaskä'tt 
kafä'tt Leks. kafä'rrt Ga. kafä'tt Mal. 'mans-
mössa av läder, försedd med skärm / man's 
peaked leather cap' (SAOB 1 b; se ill.; ÖDB 
IV 50, 80, 81, 443). Jfr läder-, skinn-. Syn.: 
dikeshätta. 

kass m.Ia kass OvSi. Rättv. Leks. Bju. Ål Dju. 
Nås kass Ga. Jä. Äpp. Mal. ÖVd. kass —kass 
Flo. (SAOB under kasse"). 1.a. `(avlång, 
för spädbarn avs.) korg av näver, spånor el. 
trä; kont / rectangular basket made of birch-
bark, chips or wood (used for baby)' (se ill.; 
ÖDB III (216) 218; Gruddbo 559 ff.) allm. 
bå'nkass Äpp. `spädbarnskorg av näver'; 
kass Mor. `spädbarnskorg av spjälor'. Jfr finn-, 
näver-, kripp-, kristnings-, kristnungs-, 
spel-. Syn.: barnskäppa; kasse', bet. 1. 
b. (i förb. giva på kassen:) 	på ka'ssly, 
Li. `vid besök i gård giva en slant åt nyfött, 
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ännu icke kristnat barn, som låg i kassen / 
give coin to baby who was not yet christened 
and who was lying in kass'. 2. `täckmaterial 
(stybb etc.) på kolmila, som före utrivningen i 
olika skikt (brott) måste avlägsnas / material 
used for covering charcoal kim, which had to 
be renioved before charcoal could be taken out' 
Jä. — Ssgr: ka'ssbannd n. öMor. 'band, varmed 
handtagen fästes i kassen / band with which 
handles were fastened to kass' (jfr ill. Gruddbo 
570 f.); ka'ssdöjna f. Mor. <dyna (fylld med fågel-
dun el. glansull), som låg på bottnen av kassen! 
eushion (filled with down or wool) lying at 
bottom of kass'; ka'ssklåvå m. Mor. 'böjd vidja 
till handtag på vardera långsidan av barnkorg 
(kass) / eurved withe forming hanclle at either 
side of baby's basket (kass)'; ka'ssklrå n. Mal. 
'tunn, mot insyn och insekter skyddande duk, 
som lades över kassen / thin cloth, laid over 
kass to protect the baby from view and in-
sects'. 

kassa m. III a •-f.IVa ka'sse 	 f. Älvd. 
ka'ssa f. Ve. ka'ssä m. Ors. ka'ssa f. ÖVd. 1. 
'samling penningmedel, pengar / collection of 
money' (SAOB kassa' 3, 5) allm. 47i är ion-
a'nnd si Wskassan nÄlvd. 'han har hand om 
byns kassa'; ik 4-92,t a'ssint nid i kasssam öOrs. 
<jag har inga pengar'; skro'llkassn, nÄlvd. 
`Elfdalen-Särna Vakanskassa'; kepalskassa 
svÄlvd. 'kapellkassan vid Evertsbergs kapell'. 
2. (best.:) `(medel till) fattigvården / financial 
aid to the poor' ÖVd. fe a vEr på hissen å 
Li. 'jag har varit på el. fått understöd av fattig-
vården också'. Jfr fattig-. 

kassa f.IVa ka'ssa Li. <boett till fickur / watch-
case'; kIrs`kkassa 'clets.'. 

kassars f. IVa kä."' sera Rättv. (jfr Cannelin, San., 
s. 166; Sayån, s. 140) 'vid kärvning av löv och 
kvistning av träd anv. kniv / knife used for 
harvesting leaves for fodder or for trimrning 
branches' (se ill.; We.; ÖDB I 196, 338). Syn.: 
hack m., bet. 2; lie-, löv-kniv; löv-hack, 
-hacka. 

kass-båge m.IV ka'ssbågs Mal. keessbfii Li. 
'träbåge vilken stacks ned på båda sidorna i 
kassen och som höll fällen el. flugskyddet 
(klädet) uppe / wooden frame stuck down on 
both sides of kass, holding up skin rug or fly 
cover'. Jfr kass-pinne, -sticka. 

kasse' m.IIIa ka'sse Älvd. ka'sss Rättv. ka'ssa 
Nås ka'ssa Jä. Mal. ka'aså Äpp. 1. 'avlång, 
för spädbarn avs. korg av näver, spån el. trä' 
Älvd. Rättv. Äpp. Mal. Jfr kristnings-. Syn.: 

kass, bet. 1. 2. <översta del av kolmila (där 
man tände på) / upper part of charcoal kiln 
(which one lär Nås Jä. kå'kkassv, Nås 'kol, som 
skjuter upp i mitten av mila, då det trycker på 
från sidorna'. 

kasse" m.III a, se kassa 
kassera sv.  .v .1. kå"sir(a) Älvd. kå"siera Vånrih. 

(Bon.) kä'ser Ve. ka"ser Soll. kä'såra Ors. ka'ssera 
Leks. kä'sera Bju. kasssera Dju. Nås Jä. ka'ssära 
Mal. 'underkänna, utdöma / reject, condemn' 
(SAOB kass eran  4). — Särsk. förb. (ned:) 
ka.sierå-ni'd m wå'Ir Våmh. (Bon.) 'han under-
känner mig totalt'. 

kass-fläck m.Ib ka'ssfirekk nvMor. (jfr kass) 
`oharvat el. obesått stycke åker, så stort att en 
barnkorg fick plats därpå / unharrowed or 
unsown piece of field as big as a baby's basket'. 
Jfr bar-, död-fläck m. fl. 

kass-fäll m.Ia ka'ssfäll öMor. Dju. kasssfälld Ore 
ka'ssfål Li. (jfr kass) <för barnkorgen avs. 
mindre fäll / small skin rug for child's basket'. 
Syn.: se barn-, kripp-, 	lillskinn-fäll; 
fäll-, kass-skinn, bet. 2. 

kass-hylla f.IVa ka'sshölla Mal. 'hylla i vägg-
sängen, utgörande barnkorgens plats för natten 
/ shelf in wall-bed for child's basket' (so ill.; 
ÖDB III 215 f.). 

kass-kripp m. Ta ka'sskripp öMor. Ors. <barn, som 
var så litet, att det ännu låg i kass / baby that 
was so small that it still lay in a kass'. 

kass-pinne m. Illa ka'sspinn Soll. ka'sspinna Jä. 
Mal. ka'sspinne ÖVd. 'träpinne el. träspjäla, 
medelst vilken fällen el. flugskyddet i kassen 
hölls uppe över barnets huvud / wooden stick 
to support skin rug or fly cover above child's 
head in kass' (SAOB). Jfr kassbåge. Syn.: 
kassticka. 

kass-skinn n.Ia ka'sst4inn Ore =kassfäll. — 
Ssg: ka'sstfinnsfälld m. Ore 

kass-sticka n. 	ka'sstikk n. Älvd. ka'ss- 
stik(k)a f. Vånah. Mor. Ve. Ors. Ore Leks. 
ka'sstikka Rättv. ka'sstikka Mal. ka'sstekka 
Tra. =kasspinne (se ill.; SAOB; Gruddbo 
576 ff.). 

kast' m. I a kasst Ve. Dju. Flo. Nås Jä. Äpp. ÖVd. 
kasst Mal. 'hög el. stapel av löst på varandra lig-
gande föremål / loosely piled objects' (jfr SAOB 
kast'; ÖDB I 346, 347, 432); stö'ä ka'sstää må 
vernnmålr Mal. 'stora travar med vadmal'; 
brå`kasst Dju. brå'kasst Nås Jä. brå`kasst Tra. 
'brädstapel'; brå`kasst Tra. 'hög av tunnbröd'; 
mi'värkasst Dju. 'hög av i förlag upplagd näver'; 
wi"dåkasst Ve. vå'kasst Mal. vå`åkasst Tra. 
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`vedtrave'. Jfr hop, bet. 1; hög, bet. 1; stöda; 
trave; bark-. Syn.: kas(e), bet. 1 a. 

kast" m.Ia kasst Älvd. Soll. Mock. 1. 'omgång 
kastad säd (vid tröskning) / one throwing of 
grain (during threshing)' Mock. Syn.: kasta f., 
bet. 1; kastning, bet. 2. 2. `kastmaskin (för 
säd) anv. vid tröskning / winnowing-machine' 
Älvd. Soll. drå' ka'sstv, Son. `draga kastmaski-
nen'. Syn.: kastmaskin. 

kast n.Ia kasst Våmh. Ve. Soll. Ors. Bju. Dju. 
Näs ÖVd. kasst Mal. 1. `handlingen att kasta 
ngt / throw' (SAOB kastiv  I 1) allm. 2. `tid, 
lag / time' (jfr SAOB kastiv  I 1 c 8) Ve. Soll. 
i dö' ka'ssti Soll. `vid det laget; å bi vå i ka'ssti a 
da' 	Soll. `det börjar bli vid tiden därför nu'; 
i hö'ggst ka'sstum Ve. i bässt ka'ssti Soll. `i sina 
bästa år' (el. i Ve. om gryta: `i högsta värme 
och nära att koka över'). Syn.: skede, bet. 1. 

'en utläggning och inhalning av dragnät, 
varp / one tum of casting out and bringing in 
drag-net' (jfr SAOB kastiv  I 1 d p) Ve. Tra.- 

(senare ssgsled:) `viss kvalitet (hög) av 
kastad säd / certain quality of thrown grain' 
(jfr SAOB kas-bly  I 3); se medel-, mellan-. 

(vid räkning av sill el. strömming:) `antal av 
fyra stycken / (of herring:) four in number' 
(SAOB kastiv  I 4 a) allm. fet ka'sst stre"mivg 
Ors. `fyra strömmingar'. 6. (senare ssgsled; 
vid brottning:) `handlingen att kasta ngn / a 
throw (in wrestling)' (SAOB kast" III 1); se 
bak-, lapp-. 7. 'hopp; luftsprång, volt / 
jump; somersault' (jfr SAOB kase-57  IV 1) allm. 
Cesstv, dfrird je ka'sst Soll. `hä,sten kastade sig 
åt sidan'; 214 (jät) ka'sst Ve. Soll. ile ka'sst Nås 
214 ka'sst Mal. dfår ka'sst ÖVd. `slå volt'; 214 
a"vukasst Ve. `göra baklängesvolt'. Jfr rund-, 
sprätt-. 8. (senare ssgsled:) `helomvändning 
på skidor / right-about tum of skis'; se lapp-. 
9. (vid upplindning av tråd:) `ett varv omkring 
tumgreppet och armbågen / (in making a skein 
of thread:) one winding round thumb and elbow' 
(ÖDB II 265) Dju. 

kasta f.IVa ka'ssta Älvd. Mor. ka'ssta Mal. 1. 
`så stor kvantitet säd som på en gång kastades 
efter tröskning / the amount of grain thrown 
at one time after threshing' Mor. Mal. mi'tt i 
ka'sstun Mor. `mitt i den avlånga högen av 
kastad säd'. Syn.: kast" m., bet. 1; kastning, 
bet. 2. 2. `gm kastning åstadkommen kvantitet 
fullmatad säd (stridsäd) / quantity of full-eared 
graM obtained by throwing it after threshing' 
(ÖDB I 466) Älvd. mileg ka'sstign og 4`uvntim 
'mellan stridsäden och agnarna'. Syn.: fin-, 

strid-säd; säd. 3. `(samling av) sorgmygge-
larver, Sciara militaris' öMor. Syn.: se drag, 
bet. 20; maskskred m. fl. 

kasta sv.v.l. ka'sst(a) OvSi. Leks. Ål ka's(s)ta 
Rättv. Bju. Dju.—Äpp. ÖVd. ka'ssta Mal. 
(LD II 233). 1. `slunga / huri, throw' (SAOB I 
1, III 1; styr dat. el. ack.) allm. ,/n, ka'ssteö 
fentgm stfene Älvd. `han kastade en sten'; 4n, 
ka'sstä stfen4 Våmh. `han kastar sten(ar)'; 
ka'sst stö'num vMor. `kasta sten(ar)'; (om kas-
tande i vissa lekar:) ka'sst ba'ssta Leks. `kasta 
borste' (dvs, på visst avstånd försöka knuffa 
ned en borste från ett långsäte gm att kasta 
ngt klädesplagg); ka'sst kna'pp Dju. `kasta 
knapp' (i lek med knappar); (abs. om  kastande 
som styrkeprov:) vi ka'sstom på hö'ggdä (lä'vvdä) 
Rättv. (Bo.) `vi tävla om att kasta så högt 
(långt) som möjligt'. 2. `med hjälp av kast-
skovel rensa (tröskad säd el. linfrö) / sort out 
graM from chaff by throwing it in shovelfuls' 
(SAOB I 1 e a; ÖDB I 465; styr ack.) allm. 
ka'sst IrOjknuppän Soll. `gm kastning rensa 
linfröet'; jå"tå ka'sstada ka"ku we'nn clå'g Ors. 
<äta bröd av kastad säd varje dag'; ka's(s)t 
körs Rättv. `gm kastning rensa kornet'; (äv. 
abs.:) ve ska te ka'ssta i då'g Tra. 'vi skola börja 
kasta säden i dag'. Jfr drosta, bet. 1. 3. (om 
fiske; SAOB I 1 j:) ka'sst nö'ti öMor. ka'sst nö'tä 
Ve. `lägga ut noten / put out seine' (ÖDB I 131). 
Syn.: lägga, bet. 3. 4. (om kolmila:) `explo-
dera, slå / explode (of charcoal kim)' (SAOB 
I 3 a) Älvd. Syn.: slå, bet. 20. 5. (om hus-
djur:) `framföda ofullgånget foster / abort (of 
domestic animal)' (SAOB I 5 b; styr dat. el. 
ack.) allm. ka'sst kävtgm (pl.) Älvd. ka'sst 
Veven Våmh. (Bon.) ka'sst kå'vum (pl.) vMor. 
Ors. ka'sst ka'llvim ,,,ka'sst(a) ka'llvum (pl.) 
öMor. ka'sst ka'Irv Ve. ka'sst kasIrvem Ore ka'sst 
da`da Leks. ka'sst ka'Irvam Äpp. ka'sst kälrvin 
Tra. `abortera' (om ko); (äv. abs.:) mä`ra a ka'ssta 
Jä. `stoet har aborterat'. Syn.: se förfara 
pass., bet. 3 b; skjuta, bet. 11, m. fl. 6.a. (om 
sömnad:) `sy med kaststygn / whip-stitch' 
(SAOB II 2) allm. b. (om stickning:) `med 
högra handen föra tråden över stickan / draw 
thread over knitting neeclle with right hand' 
öMor. ka'sst tenndan öMor. ka'sst ä'nnd Li. 
`clets.'. 7. (om vinden:) `plötsligt ändra rikt-
ning / (of wind:) change direction suddenly' 
(SAOB III 8) Bju. Ga. 8. (om häftig rörelse av 
en kroppsdel / of violent body movement; SAOB 
IV 1) allm. på'jken ka'sster o'vvd§ a'tt o 
Älvd. 'pojken kastar huvudet fram och till- 
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baka'. Jfr tvär-. 9. 'byta utan att förut ha 
granskat bytesobjektet och utan erläggande av 
mellangift / exchange without examining object 
of exchange and without paying anything 
extra' (We. 1; Multrå 3) Våmh. (Bon.) Rättv. 
vi ka's(s)tom ö"sitt Rättv. 'vi byta utan att ha 
granskat föremålen'. Syn.: hoja"; kastbyt a. 
10. 'lotta gm att växelvis taga ovanför varandras 
händer kring en käpp el. ett slagträ / draw lots 
by hand-over-hand procedure up a stick or bat' 
(jfr bet. 1; jfr SAOB I 1 f—g) Jä. 11. (i förb. 
kasta ögon ut å el. ett getöga på:) <(hastigt) 
titta på, kasta ett öga på / glance quickly at' 
(SAOB IV 1 e a); i kasstär ö`gur åja' an Ve. 
'jag tittar på honom'; ka'sst ett gi`ttög på' o 
Mal. 'titta till henne!'. — 	1. 'göra en 
häftig rörelse (häftiga rörelser)' allm. Sle Mrtbe 
ka'sst si m§ 	sa"vå Älvd. 'somliga (personer) 
göra häftiga rörelser under sömnen'; fe'sstjin 
ka'sst se Tra. 'fisken slog'. 2. (om jäst som kom 
i alltför het vört:) ä ka'ssta sti Al 'den blev för-
störd (förlorade jäskraften; eg. det kastade sig)'. 
— Särsk. förb. (av:) hå skull a täj te ka'sst-å' se 
Tra. 'det skulle just ha blivit lönande!'; (bort:) 

'göra sig av med' allm. 2. 'förkasta, under-
känna' Ore Vd. å ö'rdä e-nt by'rrikasstn,cl Ore 
<det ordet bör inte förkastas (dvs, glömmas 
bort)'; e .2li`kkänä e-tit kasston-bu'it Mal. 'en 
sådan (potatiskvarn) kan göra god nytta (eg. 
bör inte kastas bort)'; (efter:) kast-etter Älvd. 
kast-ettär Ve. 'kasta ifrån sig, så att den (det) 
blir liggande kvar'; (fast:) kasst-fa'sst strv-
ninnja Ga. `med kastsöm sy fast bakkappan 
skon (eg. styvningen)'; (fram:) i ska go uppi' 
å kast-fra'mm ba'nndi öMor. 'jag skall gå upp 
och kasta fram kärvarna (eg. banden; vid 
tröskning); (för:) ka'sst-fe hä'sstam Tra. <kasta 
till hästen en hötapp!'; (genom:) kasst-Knnsm 
fy`ttilnAl kast-ji`num sku`sspölrn, Jä. 'föra skyt-
teln genom väven'; (ihop:) 1. kast-ehö'p Ore 
'med skyffel föra ihop innehållet i en lertrave'. 

kast-ihö'p bu'llär Ve. 'lägga brödkakorna två 
och två emot varandra' (ÖDB III 419). 8. 
kast-iö'p Ors. kasst-ihö'p Mal. `sy med kastsöm'; 
(in:) kast-i'nn ä`rrmär Ors. `sy fast ärmarna'; 
(kull:) dum kasst-UR hör äsä  Mal. <man kastar 
omkull varandra'; ka'sst-kell se Tra. 'kasta sig 
omkull'; (ned:) kast-nl'ö Älvd. ka'sst-nö Tra. 
'kasta ned'; (om:) kasst-u'mm Äpp. <kasta säden 
(jfr kasta, bet. 2) för andra gången, för att den 
skulle bli riktigt ren'; (på:) 1. däm vö` som däm 
å vevri på'mäkassta Rättv. (Bo.) 'de (o: lössen) 
kommo på mig så hastigt som om jag hade fått 

dem genom trolldom'; kasst-på' pålle)? Mal. 'i en 
hast sätta på (sig) pälsen'. 2. (om sticknings. 
arbete:) 'lägga upp' Jä. ÖVd. kast-på' e su`kka 
Jä. 'lägga upp maskor till en strumpa'; ka'sst-på' 
en va'tt Li. 'lägga upp maskor till en vante'; 
ka'sst-på te ä va`ttpär Tra. 'lägga upp maskor 
till ett par vantar'. Syn.: knäppall  upp, å; 
lägga upp; snärja å. 3. (om arbete el. verk-
samhet:) 'börja, sätta i gång' Tra. je a ful ka'sst-
på ä asrrbäjt sam tälr ä tä'g 'jag har då satt igång 
ett arbete, som räcker en tid'. 4. dum lus 
kasst-på' am ä Mal. 'de började nämna det litet 
försiktigt (eg. de låts el. höras kasta på om 
det, antyda det)'; (sönder:) kasst-su'nnd Ve. 
ka"st-sunncl fi'88kär Soll. <vid uppdelning av fisk-
fångst dela särsk. stor fisk längs ryggbenet från 
huvud till stjärt och slänga en hälft i vardera 
högen'. Syn.: samka isär; (undan:)lcast-iennd4 
Älvd. kast-usnndå Jä. kasst-o'nndå Tra. 'kasta 
undan'; (upp:) 1. kasst-o'pp Leks. kasst-s'pp 
Äpp. 'påbörja, lägga upp (stickningsarbete el. 
nätbindning)' (jfr ÖDB I 107). Syn.: kasta på, 
bet. 2. 2. vi går stä å kasst-o'pp an Leks. <vi 
går (åstad) och läxar upp honom' (om pojke 
som friade i otillåten by); (ut:) 1. (eg.:) allm. 
dem wart a'jtkassta Ors. <de blevo utkastade'; 
o ha vett fi'tka,ssta Flo. `hon hade blivit utkastad'. 
2. kast-a'ut kri'ppin Älvd. 'lägga barnet å lönn'. 
8. (om magiskt förfarande, varigenom man be-
friade sig från ont, åkommet på övernaturlig 
väg) allm. kasst-a'ut fe kreppim Våmh. 'utföra 
magisk rit för barnets räkning'; kast-s'jt a 
hu"gloskam Ore 'utföra magisk rit för »håglösa» 
kors räkning'; kast-fet am an Jä. 'utföra magisk 
rit för hans räkning'. Syn.: se hälla sv.v. 3 •••• 1, 
bet. 3. 4. dem ka'sst-fet jö`ssteråln fe dem Tra. 
'de släckte ljusterelden för dem (gm att kasta 
sten el. dyl. mot elden)'; (utav:) hä vö-nt skäle 
te kast-tå' ä Jä. 'det vore ingen synd att kasta 
bort det'; (å:) i /4rn fel kasst-4' kitä mg'ök nVåmh. 
<vi få väl kasta dit litet mjöl' (o: på åkern i 
stället för säd, då, man köpt brännvin för ut-
sädet); (åter:) ä ka'sst-att jö`e Tra. 'det giver 
genljud'; (ö v e r:) 1. (eg.) allm. an kassted-Ovy 
sig yvy riesgardn Älvd. 'han (o: hästen) flöjde 
över gärdsgården'. 2. (om häst:) kast-i'vär Ve. 
kast-5'vär Al 'vid gång sätta ned bakfoten fram-
för framfoten'; (om människa:) kasst-028r Äpp. 
`gå med långa steg (kliv)'. 3. (om sömnad:) 
kast-9"vyr Älvd. Våmh. (Bon.) vMor. Soll. 
kasst-Vvir Rättv. (Bo.) kasst-g`vsr Leks. kasst-
g`vär Flo. kasst-Y-' vy Mal. 'sy kaststyng' (jfr 
ÖDB II 257). 4. (om stickning:) kast-"vy 
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ap4"n4n Våmh. 'hålla den löpande tråden i 
högra handen och kasta den över stickan' (jfr 
spåna). 5. (om lagning av nät:) kast-g"vy 

Älvd. <knyta (ny) tråd i nätmaska (som 
gått sönder)'. 6. (om häruppsättning:) kasst-
g' var Leks. 'kasta hårbandet över båda hår-
tåtarna'. — Ssg: ka'sstkaltv m. Äpp. `för tidigt 
född kalv / calf bom prematurely' (jfr kasta, 
bet. 5). 

kasta-för-tapp m.Ia ka'astfetapp öVd. (jfr kasta 
för) 'hötapp, som gavs åt hästen vid till-
fälligt uppehåll / wisp of hay given to horse at 
halt'; äjn ka'sstfetapp äll ä nerttför feskk dem 
fall Li. 'en hötapp eller ett nattfoder fingo de 
väl'. 

kast-byta sv.v.3.,.1. ka'sstbgt Älvd. vMor. Soll. 
ka'astbit öMor. Ve. ka'sstbgta Ore Leks. ka'ast-
bita Rättv. Ga. öVd. ka'sstbgta Äpp. Mal. 
'byta utan att förut ha granskat bytes-
objektet och utan erläggande av mellangift' 
(Ross kastebyta; styr dat.); ka'sstbgtigm 
ku`lektgm Älvd. 'låt oss hastigt och osett byta 
klockor!'; sum i ka'astbgt kna`jvum ä Soll. 'skola 
vi byta knivar på en slump?'. Syn.: hoja"; 
kasta, bet. 9. 

kast-båge m. IV ka'sstbugii Älvd. 'för slungande 
av pilar avsedd träpinne, i ena änden försedd 
med snöre och ögla/ bow consisting of wooden 
stick with string and bop at one end used to 
shoot arrows' (se ill.). 

kast-kanna f.IVa ka'sstkanna Leks. (jfr kasta 
v., bet. 2) `extra förplägnad, given efter kast-
ning av säd / extra refreshments offered after 
grain-throwing'. Jfr golvkanna. 

kast-klämma f.IVa ka'sstkhmm Älvd. (leksak:) 
ena änden tvekluven träpinne, anv. att slunga 

sten med / wooden stick cleft at one end for 
hurling stones with' (se ill.). Syn.: kastkäpp, 
bet. 1; sten-klypa, -slända. 

kast-korp m.Ia ka'astkårrp nvMor. 'liten sorts 
knott / small kind of black fly or stinging gnat'; 
ä a wei ka'astkårrpen bevrtå brö`deddji så tjåkkt 
lläkkså an ed wi`nndäö sa'nndn i Cegur det har 
funnits (eg. varit) så tätt med knott borta på 
Bredeggen, som om man hade kastat (eg. 
vindat) sand i ögonen'. Jfr sved; svidning. 
Syn.: knott m.; kunt-, sved-mygg; små-mye, 
-sved; svidmask. 

kast-krok m. Ib ka'sskrök Ve. ka'sstkrök vSoll. 
Jä. Äpp. ka'setkrök Mal. <ett slags ståndkrok, 
som skilde sig från den vanliga ståndkroken 
därigenom, att den var försedd med flöte / fish-
hook equipped with float' (SAOB 2; 03DB I 75). 

kast-kroke m. Illa best. sg. ack. ka'sskrökan Ve. 
`fångstkrok på fiskeredskapet kastkrok / fish-
hook of kastkrok'. Jfr kroke. 

kast-käpp m.I a kasastkäpp vSoll. ka'ssttjeipp Äpp. 
1. 'i ena änden tvekluven träpinne, anv. att 
slunga sten med' (jfr SAOB 1) Äpp. Syn.: se 
kastklämma. 2. 'mygglarv / mosquito larva' 
vSoll. 

kast-kävel m. Id ka'sstkävil Mal. ka'astkävil CoVd. 
'individ, som skickas alla möjliga ärenden / 
person who was sent on all kinds of errands' 
(jfr Rietz 313 a kastkäpp). Syn.: se drag-
fant; handkävel. 

kast-lag n.Ic ka'satläg Ve. (abstr. i förb. i kast-
lag:) 'i sällskap, tillsammans / in company, 
together'; an kumm i ka'astläg min än `han 
kommer i sällskap med henne'. Jfr följe, bet. a; 
lag, bet. 11. 

kast-mask m.Ib ka'astmakk vOrs. 'liten, stic-
kande mygga, knott / gnat'. Syn.: se knott m. 

kast-maskin m. ka'sstmasfn Älvd. ka'sstmallin 
Leks. ka'sstmafin Li. =kast m., bet. 2. 

kastning f.Ib ka'astniv Ga. Jä. Äpp. 1. `sädes-
rensning gm kastande / sorting of grain from 
chaff by throwing' (SAOB 1 b a) allm. 2. 'så 
stor kvantitet säd som på en gång kastades efter 
tröskning / the quantity of grain that was 
thrown in one go after threshing' (jfr SAOB 
1 a at) Äpp. Syn.: kast" m., bet. 1; kasta, 
bet. 1. 

kast-pil m.Ia kasastpilt Älvd. ka`&431l Leks. 
Jä. 'slungpil / catapulted arrow' (leksak). Syn.: 
se dalpil, bet. 2. 

kast-raka f.IVa ka'asträku Jä. 'vid upptagning 
av sjömalm anv. redskap, medelst vilket malmen 
kastades upp på flottan / equipment used to 
throw ore mined under water up on to raft'. 
Jfr bände'. 

kast-rev f.Ia kdasträjv Li. 'lång lina, vid vilken 
stora, hemgjorda lakkrokar äro fästa med 
tafsar på vissa avstånd / long line on which 
large home-made burbot-hooks were fastened 
with snells at certain intervals' (43DB I 75). Jfr 
långrev. 

kast-räka f.V ka'sstrekål Älvd. kassstrekå' ••••• ka'sst-
reka' Våmh. kasaatreku vMor. Ve. Soll. kalast-
rekfe öMor. kassstreka Ors. ka'sstråka Ore ka'sst-
röku Mal. ka'asträkku C/Vd.; obef. Äpp. 'kast-
skovel av trä / wooden shovel for throwing 
grain' (se ill.; SAOB; 45DB I 465). Syn.: kast-
skovel; matare, bet. 2. 

kast-skovel f.Id ka'ss(ta)kiivak Rättv. kassat-
skavvak Leks. ka'sskavväk Bju. Ga. kassstskavvä 
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Al Nås Jä. Äpp. —föreg. (se ill.; SAOB 1; ÖDB I 
465). 

kast-stomne m. III ka'sststemmne Li. 'stubbe vid 
väg, på vilken förbigående brukade kasta sten / 
tree-stump on road at which passers-by used 
to throw stones'. Jfr kase, tet. 1 b; of fer-
h ö g. 

kast-ved m. II Ta ka'astwic) Älvd. ka'sstrld 
öMor. Soll. ka'sstufekl Ve. ka's(s)tvåd Rättv. 
Leks. ka'astvå Nås Jä. ÖVd. kcesstvå Mal. 'kapad 
och grovkluven, till torkning i skogen upplagd 
ved / wood cut and roughly split, left to dry in 
forest' (ÖDB I 494; jfr SAOB). Jfr långved. 
Syn.: se famnved. — Ssg: ka'sstvetriim m. Jä. 
'vedträ av kastvedslängd' (jfr trum). 

kasung m.Ib k'å"stevng nÄlvd. ke.stivg sÄlvd. 
Våmh. kesuvg vMor. Ve. Soll. Ors. kasu'vng 
öMor. kassuvg ,,,k;i`suvg Oro kirsuv Rättv. 
kässuv ,,,ka'ssuv Leks. le,ä`8ovg (best. kä'sondjin 
—1c,i`8oin) ÖVd.; obef. Bju. Al Mal. (jfr ka sing; 
Fr. kösungr; de Vries kgsungr; jfr Setälä i 
Finn.-ugr. Forsch. XIII 379 kasukka). 1. 
'lång manspäls / long fur coat for man' (se ill.; 
ÖDB IV 416 ff.) Älvd. Våmh. öMor. Soll. Ors. 
Leks. (Silj.) wa`rrgkaaqvg Våmh. (Bon.) `varg-
skinnspäls'; su`nndaskäsuvg Soll. 'söndagspäls'; 
vtenndaskäsuvg Soll. wenndaskäsuvg Ors. 'var-
dagspäls'. Jfr karl-, kyrk-, kyt-, luden-, 
lång-, bet. 1, mäss-, rackskinns-, stor-, 
svart-. Syn.: midjepäls, bet. 2; päls, bet. 2. 
2. <kort kvinnopäls / short fur coat for woman' 
(se ill.; ÖDB IV 138, 316 f.) OvSi. (utom Älvd.) 
Rättv. Leks. Jfr kvinnfolks-, kyrk-, kyt-, 
midje-. Syn.: se båd, bet. 4; päls, bet. 3; 
skinntröja m. fl. 3. `skinnkjortel / fur kirtle' 
(se ill.; ÖDB IV 176) OvSi. Rättv. Leks. ÖVd. 
Jfr furre m. Syn.: kasing; lång-, bet. 2, 
nedan-kasung; midje-, bet. 1, nedan-, 
skinn-päls, bet. 2; päls, bet. 4. 4. <skinnkolt / 
child's fur frock' (se ill.; ÖDB IV 484, 490, 494) 
Rättv. Syn.: se kasn, bet. 1. 5. (om havre:) 
'skärmfjäll / husk' (jfr ÖDB I 466) Våmh. 
(Bon.) vMor. Ve. tfeemkasiovg Älvd. 'lätt säd, 
som vid kastning blev liggande närmast den 
kastande (eg. tomkasung)'. Jfr havre-. Syn.: 
se agn, bet. 1. 6. (om fågel:) `vinterfjäderdräkt 
/ (about bird:) winter feathers' Våmh. (Bon.) 
tjg"Bdurn add fa'jd rikktigqn wi`ttärkäsqvg 
'tjädern hade fått en riktigt tjock vinterfjäder-
dräkt'. 7. (senare ssgsled:) `nattsländelarvens 
hus / house of caddis-fly larva' Älvd.; se hack-
häll, ssg. 8. (best. i senare ssgsled; bild.:) 
'rädsla / fear' Våmh. (Bon.) vOrs.; se har-. 

kasung(s)-båd m.II krale(g).sbaså Älvd. Våmh. 
kesuvgböd Ve. vSoll. 1. 'kort kvinnopäls / 
short fur for woman' (se ill.; ÖDB IV 74 f., 
78, 318, 322) Älvd. Ve. Syn.: se kasung, 
bet. 2. 2. 'livstycke, fastsytt vid skinnkjortel / 
bodice sewn to fur kirtle' Våmh. vSoll. Jfr 
båd, bet. 2 a. — Ssg: ka"suvgbödsäirrm f. Ve. 
'ärm på kort kvinnopäls / arm of short fur for 
woman'. 

kasungs-lakan n. Ta k,a"suvgskåkån vMor. 'axel-
kläde av vit linnevävnad, vilket av kvinnorna 
bars över kasungen vid kyrkfärd / white linen 
shawl worn over kasung by women when 
going to church' (ÖDB IV 146, 368). Syn.: 
krus-, kyrk-lakan; lakan, bet. 1 c. 

kasungs-skräddare m. III c ka"suvsskrädär Soll. 
'pälsskräddare / furrier'. Syn.: päls-, skinn-
skräddare; skinnare; skinntygare. 

kas-ved m.Ia käsvei Bju. Ic:i`svå Ga. (jfr kas', 
bet. 1) =kastved. 

Katarina f.; n.pr. kä,"tr4j (dat. kå"tr4jn) Älvd. 
katri'na ,,,katå'r (dat. katå'rn) öMor. kä`tra 
Ors. (gen. käYraner öOrs.; Jfr B. Lindén i NoB 
1976, s. 88 f., 98 f.); obef. Våmh. 1. `kvinno-
namnet Katarina / the woman's name K.' 
allm. ä kätiraner stu"ga Ors. 'det är Kata- 
rinas stuga'; (ss. gårdsnamn:) bårti katri'ns 
öMor. 'borta i Katarina-gården'; sucli katän? 
öMor. <söderut i Katarina-gården'. 2. 'Katarina-
dagen, 25/11 / the name-day of K. (Nov. 25th) 
öMor. knärnmässa `dets.'; bliskkta gor ätt la'nns 
på katri'na 'siklöjan (blikta f.) går in mot land 
på Katarinadagen'. 

katekes ni.Ia ka`ttjies Älvd. ka"tjes vMor. Ve. 
kasttjes Soll. Bju. leä`tiEs ,,,kästjås Ors. kä,"tjes 
Rättv. (Bi.) ka(t)tjä's Leks. Al Dju. Nås katjg's 
Mal. 1. 'lärobok i kristendomens huvudstycken 
/ catechism' (SAOB 1); frå"katrösn, Ve. 'Luthers 
lilla katekes (eg. frågekatekesen)'. Jfr fråg-. 
Syn.: frågboken. 2. (senare ssgsled:) `(i sär-
skild bok upptecknad samling) frågor, som ung 
man ställde till ogift kvinna, då han på nattligt 
frieribesök ej blev insläppt av henne / number of 
questions put by young man to unmarried 
woman when she would not let him in to court 
her at night' öMor; se friar-. 

katekes-fodral n.Ia kå,'"tjesloträ,1 Rättv. kattjö`s-
fodräl Dju. 'av trä förfärdigat, rikt utsirat 
skydd för katekesen / wooden cover, richly 
decorated, for catechism' (se ill.). 

kateku oböjl. sbst. 	kastteku (best. =obest. 
—ka`ttekut) Älvd. 'färgämne, varmed nät färga-
des / dye for nets' (SAOB). 
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katig adj.I kå"tug ,,,kä"tun Älvd. kä,"tign •-.144,"tgn 
Våmh. ka"tun vMor. Ve. Soll. katu'nn öMor. 
la,' tun ka"tun Ors. kä"tu Rättv. kertug Leks. 
kårtu Bju. la`tu Ga.; n. la`tut Ore. 1. (om 
person:) 'morsk, djärv, framfusig / perky, bold, 
forward' (SAOB 1) Älvd. Mor. Oro Ga. Jfr bäg; 
duktig, bet. 2. 2. (om person el. sak:) 'be-
svärlig, kinkig, elak, som frestar på tålamodet / 
annoying, fretful, mean' allm. 4n a we så kä"tun 
isv wi'ttärv, så Våmh. 'den har varit så besvärlig, 
den här vintern'; å två en kå"tgn, Pen" Våmh. 
(Bon.) 'det var en svår man att ha att göra med'; 
du wa ka"tun dä Ve. 'du var (allt) elak du'; an er 
ka"tun te je"tå vSoll. 'den är svår att äta'; å 88 
ka"tut le"så öOrs. 'det är så mödosamt att läsa'. 
Syn.: katlig. 3. (i förb. katig i livet:) ka"tun 
i la`jvi Ors. <svårmodig / gloomy, sad'. — Adv.: 
å mått a gä'nndji ka"tut nfilg å vSoll. 'det måtte 
hava gått (varit) besvärligt nog, det / that must 
have been pretty difficult'; 	1 kå"tut Zrl"vå 
Älvd. e kå'tut te li"vå Ors. 'det är besvärligt att 
leva'. 

katlig adj.I knulä Mal. b-etuien Li. (om person 
el. sak:) 'svår, besvärlig, kinkig / difficult, 
annoying, fretful'; (äv. om  tillstånd:) fial va 
då hå' Wetulä Mal. <nog var då det fattigt och 
eländigt (hos den familjen)'. —Avl.: knulähät f. 
Mal. 'armod, torftighet / poverty'. 

katolskan f.IVa best. dat. katfaskun Älvd. 
'den katolska tiden / the Catholic period (i.e. 
a long time ago)'; atr i katfaskun 'på den ka-
tolska tiden (dvs. i en avlägsen forntid)'; 
trit's sakt eå i fr4 katfilskun <jag tror rentav, att 
det (gamla härbret) är från den katolska tiden'. 
Jfr gammelvärlden. 

katsa f.IVa ka"tjyast(a) vMor. kastt(h)ysstja Oro 
ka`ttsa Mal. (jfr Rz 313 b) `fiskeanordning, ut-
görande del av verke / fishing equipment, 
part of verke' (ÖDB I 82; jfr SAOB katsa", 
Gruddbo 321); .214-fit e ka`ttsa Mal. <sätta ut 
näten i njurform för fiske (eg. slå ut en katsa)'. 

katt m.Ia katt OvSi. NeSi. Mock.-Äpp. katt 
Mal. 1. 'Felis domestica, vare sig hane el. 
hona / cat' (SAOB I 1) allra. 4m trjef's ka`tta 
Älvd. <vi hava tre katter' (vare sig hanar el. 
honor); e Iru'fftä swi"din ka'tt Våmh. 'det luktar 
svedd katt' (om ngt som luktar illa); o e ful 
lräså där an ka'sstär ka'tt v nMor. 'hon är (väl) 
som då man kastar (ut) katten' (om efter-
hängsen kvinna); flå ka'tt Ors. flrå ka'tt Rättv. 
(lek, se flå v., bet. 2); spi'skatt Soll. 'katt, som 
helst vill ligga i spisen'. Jfr rymmar-. Syn.: 
katta, bet. 2. 2. 'hankatt / tomcat' (SAOB 1 

1 a) öMor. Nås. Syn.: karlkatt; katt-gubbe, 
-karl. 3.a. (i förb. få katt(en); SAOB I 8) 
allm. 14 ka'tt Älvd. få ka'tt v Ve. <bli avskedad / 
be dismissed'; få ka'tt Mal. 'bliva avskedad; 
bliva avspisad som friare av en flicka'. Jfr 
katta v. Syn.: misse, bet. 2. b. (i förb. full i 
katt; SAOB II) Våmh. (Bon.) fu'll i ka'tt 
'illistig, full i f-n / (be) a bit of a devil'. Jfr full 
adj., bet. 1. 4. `liten träkloss / small block of 
wood' (jfr SAOB VII b) Ors. NeSi. (t. ex. om  
mellanlägg, anv. vid sidan av kilen, då man 
klöv gärdsle; om mellanlägg vid knutning (ÖDB 
III 150); om träkloss på skida, hindrande foten 
att glida bakåt; om mellanlägg mellan de olika 
varven av kolved i en mila (ÖDB I 519); om 
vid ekrarna fästa träklossar på sj ökärra (ÖDB 
I 250) o. s. v.). Jfr varp-. Syn.: se beta f. V. 
5. 'rund pinne av råved, utgörande mellanlägg 
mellan de två stockarna i en nying / round 
stick of new wood separating the two logs in an 
open wood fire' (ÖDB III 285) Våmh. Syn.: se 
betkol; kapitel", bet. 3, m. fl. 6. `tvärstycke 
till det övre handtaget (kvisten) på ett lieorv / 
transverse piece of upper hanclle of seythe' 
Våmh. (Bon.) Mor. li'katt vMor. 'dots?. 7. 
kringla på skidstav / dis° on ski stick' Bju. 
Syn.: kringla, bet. 2; löpa f., bet. 6; skid-
kringla. 8. (i vävstol:) 'solvhäst / hedclle-
lever of boom' Leks. (Silj.). Syn.: se bock', 
bet. 5. 9. 'av fastnitad järnbit bestående för-
stärkning på lie, vars blad brutits av' / rein-
forcement of scythe whose blade had been 
broken' Rättv. 10. 'hak i överknut, passande 
in i en motsvarande urtagning i understocken / 
notch in upper part of log fitting into correspond-
ing indentation in next log' (ÖDB III 118) 
öMor. Jfr halvknäpp; katt-knut, -skåra. 
Syn.: bete m., bet. 7. 11. 'mindre hässja, ut-
byggd som skarv el. utökning av normalstor 
vinterhässja / small hurdle built out from 
winter hurdle' (se ill.; ÖDB I 235) Älvd. nvMor. 
i fikk ess å ka'tt nvMor. 'jag måste göra en 
mindre utökning av hässjan (eg. jag fick hässja 
å katt)'. Syn.: se fåle, bet. 3; ände m. fl. — 
Ssg: ka`ttglrilma f. Ve. 'person, som ej vill äta / 
person who will not eat'; ka`ttlåke n. Flo. 'leksak 
(snöre el. dyl.) åt katt / toy for eat'; ka`ttlöt 
Ve. kasttlott Li. m. 'exkrementer av katt / 
excrement of cat'. 

katta f.IVa ka`tta OvSi. Leks. Al ka`tta Rättv. 
Bju. Dju.-Äpp. kastta Mal. ÖVd. 1. 'katt-
hona / female cat' (jfr SAOB I 1) nOvSi. Nås 
Jä. Syn.: katt-käring, -lo, bet. 2. 2. 'Felis 
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domestica, vare sig hane el. hona / domesticated 
cat, either mak or female' (jfr SAOB I 1) NeSi. 
Vd. (utom Nås Jä.) ga`m,msk ka`ttar åt sö't mja'kk 
ds'mm å' Leks. <gamla katter äta söt mjölk, de 
också' (ordspråk); ka'tta ä ti 8p' san Dju. 
'katten är i spisen' (sades, då det ej ville brinna 
i ugnen); (bildl.) strök ka'tta på ru`mmpa, Ve. 
`hålla med (om ngt; eg. stryka katten på rum- 
pan)'; 	ka`ttlf Våmh. fkå ka'tta Rättv. 'flå 
katt' (lek); lök ka'tta Rättv. 'leka katt' (lek). 
Jfr flå, bet. 2; leka. Syn.: katt, bet. 1. 3. 
(senare ssgsled:) 'övernaturligt väsen i katt-
gestalt / supematural creature in the form of a 
cat'; bg'råskatta Mal. 'övernaturlig kattgestalt, 
som sades hålla till i Byråsens kvarnstens-
gruvor'. Jfr gruv-, malm-. 4. (senare ssgsled:) 
`besvärlig, ynklig el. illa vårdad människa / 
annoying, pitiable or ragged person'; se frusen-, 
klåfingers-. 5. (jfr SAOB katt IL) tjyss 
ka'tta Leks. (utrop av förargelse / exclamation 
of anger). 6. (senare ssgsled:) `(skid)löpare / 
skier' Ål; se löpar-. 7. (pl. i senare ssgsled:) 
'blomställning el. hanhängen på sälg / inflores-
cence or eatkin of sallow' Äpp.; se sälg-. — 
Avla ka`ttu adj. Ål 'smårutig / small-checked' 
(t. ex. om  tyg i kjol). 

katta sv.  .v.l. ka'tta Älvd. Leks. ka'tta Mal. (jfr 
katt, bet. 3) 'avskeda / dismiss'; 02, wart ka`ttad 
Älvd. <han blev avskedad'; dam a. ka'tt an Mal. 
'de ha avskedat honom'. 

kattans-borg sbst. ka`ttansbå'rry Son. 'plats på 
övre del av spismuren, där katten brukade 
sitta / place on upper part of fireplace where 
the cat sat'. Syn.: katt-hälla, -skär, -slott; 
klack', bet. 1. 

katt-döden m.Ia best. ka`ttdödn Ore 'platsen 
längst bort på bakugnsvalvet / place at the 
back of the oven'. 

katt-eden m.Ia best. ka`ttö'n Mal. (i förb. med 
läsa v.:) lå`s ka`ttö'n 'på skämt förestava katten 
ett löfte och sedan nypa den i svansen, varvid 
den skrek el. svarade ja / jokingly dictate a 
promise to the cat and then pinch its tall so that 
it answers yes'. 

katt-fjas n.Ia ka`ttfjås Mock. Flo. 'lummer, 
Lycopodium'. Syn.: se fjussgräs; katt-fjuss, 
bet. 1, -fluster, -fras, bet. 2, -fös, -krut, bet. 2, 
m. fl. 

katt-fjuss n.Ia ka`ttfjuss Al. 	1. =föreg. 2. 
'sporer av Lyeopoclium, nikt / lycopoclium 
spores'. Syn.: se brusmjöl, bet. 1; kattfras, 
bet. 1, m. fl. 

katt-fjät n.Ia ka`ttfjät Ors. 1. 'fotspår av katt / 

track(s) of cat' (SAOB). Syn.: katt-färd, 
-steg, bet. 1. 2. 'kattfot, Antennaria dioeca'. 
Syn.: se harfot, bet. 3. 

katt-flinta f. IVa ka‘ttfkinnta Mal. 'kvarts / 
quartz' (SAOB). 

katt-fluster n. Id ka‘ttfkusstär Ore 'lummer, 
Lycopodium'. Syn.: se fjussgräs; kattfjas 
m. fl. 

katt-fiåare m.IIIc ka`ttflråar Äpp. 'person (särsk. 
barn), som far illa med katter / person (espe-
cially child) who ill-treats cats'; ä då e en ri`kkte 
ka`ttfgar sam a'llär lätt vå'r ka'tta 'det där är 
en riktig kattplågare, som aldrig kan låta bli 
katten'. 

katt-fot m.Ia VI ka‘ttfilst Älvd. ka`ttföt Mor. 
Soll. Ors. Rättv. Bju. kasttföt Mal. öVd. 1. 
<fot på katt / cat's paw' (SAOB 1). 2. 'växten 
kattfot, Antennaria dioeca' (SAOB 2). Syn.: 
se harfot, bet. 3. 

katt-fras n.Ia ka'ttfrås Dju. Ga. Flo. 1. 'sporer 
av Lycopodium, nikt / lycopodium spores'. 
Syn.: se brusmjöl, bet. 1; kattfjuss, bet. 1, 
m. fl. 2. 'lummer, Lycopodium'. Jfr f yrt, 
bet. 2; jämna f. Syn.: se fjussgräs; kattfjas 
m. fl. — Ssg: ka`ttfrasåll m. Flo. 'eld av nikt / 
fire from lycopodium spores'. 

katt-färd f. I a n.. I a kasttfäk Leks. 'fotspår av 
katt / track of cat'; ~ms ti ett ka`ttfälr män 
i'nnt ti ett o'kksbås Leks. (gåta) `rymms i ett 
kattspår men inte i ett oxbås' (svar: humlestör). 
Syn.: se kattfjät, bet. 1. 

katt-fös n.Ia ka`ttf8s Rättv. (Bo.) lummer, 
Lycopodium'. Jfr fuss. Syn.: se fjussgräs; 
kattfjas m. fl. 

katt-glugg m.Ib ka`ttglrugg Våmh. ka`ttgleygg Leks. 
(Silj.) Bju. Ga. Jä. 'hål, som för kattens räkning 
anbragts i vägg el. dörr / opening for cat in 
wall or door' (ÖDB III 339). Syn.: katthål. 

katt-gubbe m.IIIa ka`ttgubb Ve. ka`ttgubbä Nås 
Jä. Äpp. 'hankatt / tomcat'. Syn.: se katt, 
bet. 2. 

katt-guld n.Ia ka`ttgull Våmh. Nås Jä. 1. 
'guldglänsande varietet av glimmer / golden 
variety of mica' (SAOB) allm. Syn.: katt-, bet. 
1, sparv-silver. 2. '(föremål av) mässing / 
(object of) brass' Våmh. Syn.: kattsilver, 
bet. 2. 3. 'fosforescerande ljus i kattens ögon / 
phosphorescent light in cat's eyes' allm. 

katt-huvud n.Ia ka`tthavvu Tra. 'huvud på katt / 
cat's head' (SAOB); kö`k ka`tthavvue `lek, varvid 
man skulle passa sin stol och samtidigt gå och 
söka efter var det kokade (eg. koka katthuvu-
det)'. Syn.: kattskalle, bet. 1. 
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katt-hylla f.IVa ka`tthölla Mal. 'en av de båda 
mellan gavlarna gående inre stockarna el. 
åsarna i fähus, bestående av kluvet virke med 
den flata sidan vänd uppåt och avsedd dels att 
hålla båsbalkstolparna i läge, dels att tjänstgöra 
som hylla / one of the two ridges running along 
length of cowshed, eonsisting of split logs with 
the flat side turned upwards and intended partly 
to keep the partition poles in place, partly to 
serve as a shelf'. Syn.: se b y t t-, katt-ås; 
fähushylla m. fl. 

katt-hål n. Ta ka`ttök vMor. ka`tthåk Ål 'hål, som 
för kattens räkning anbragts i vägg el. dörr' 
(SAOB; ÖDB III 339). Syn.: kattglugg. 

katt-hälla f.IV a ka`tthälla Li. 'plats på det översta 
partiet av spismuren, där katten brukade sitta'. 
Syn.: se kattansborg. 

katt-kapp m.Ia ka`ttkapp Mor. Ve. Soll. Rättv. 
(Bo.) 'mindre träskål, avs. för kattmat / small 
wooden bowl used for catfood' (se ill.). Syn.: 
katt-kappe, -kopp, -koppa, -skål. 

katt-kappe m. Illa ka`ttkappa Al =föreg. 
katt-karl m.Ia ka`ttkall OvSi. (utom Ors.) ka`ttkål 
Ors. NeSi. ka`ttkål Mal. ÖVd. 'hankatt / tomcat'. 
Syn.: se katt, bet. 2. 

katt-klo LIM b ka`ttkkö (pl. kasttkköner) Soll. 
1. 'klo på katt / cat's claw'. 2. (pl.:) 'kattfot, 
Antennaria dioeca'. Syn.: se harfot, bet. 3. 

katt-knut m.Ia ka`ttknöjt öMor. ka`ttknajt vOrs. 
'tålamodsspel (leksak) av trä el. bark / game 
(toy) of patience made of wood or bark' (jfr 
katt, bet. 10). Syn.: kattost, bet. 2; stor-
faders-, troll-knut, bet. 2. 

katt-kopp m.Ia ka`ttkupp Jä. 'mindre träskål, 
avs. för kattens mat'. Syn.: se kattkapp. 

katt-koppa f.IVa ka`ttkuppa Jä. =föreg. 
katt-krig n. lo ka'ttkrig Våmh. (Bon.) 'obetydligt 
slagsmål / fight of trivial nature' (SAOB). 

katt-krok m.Ib (endast i förb. med draga:) dra 
ka`ttkrök Mal. <lek, varvid motståndarna fattade 
varandras högra hand, så att handens naglar 
grep in i motståndarens handlov, varefter man 
försökte draga händerna till sig / game in which 
opponents gripped each other's right hand, so 
that måls went into opponent's wrist and they 
then tried to pull opponent's hand towards 
them'. Jfr draga v., bet. 62 b. 

katt-krut n.Ia ka'ttkrat Ore Ga. Jä. Äpp. kasttkråt 
Mal. ÖVd. 1. `spormjöl av lummer, nikt / 
lycopodium spores' Ore Jä. pkvkk ka`ttkrät Jä. 
'samla lummermjör. Syn.: se brusmjöl, 
bet. 1; kattfras, bet. 1, m. fl. 2. `lummer, 
Lycopodium' (Färje, Transtr. flora) Ga. Jä. 

Äpp. Mal. ÖVd. Syn.: se fjussgräs; kattfj as 
m. fl. — Ssg: ka`ttkrätliiir m. Jä. 'hastigt upp-
blossande eld av niktmjöl / sudden flame from 
lit lyeopodium spores' (jfr lur"). 

katt-kucken m. I b best. ka`ttkuttjin Våmh. 'knypp-
lat stycke människohår, ingående som del i 
armband el. klockkedja / bobbin-lace made of 
human hair, part of bracelet or wateh-chain'. 

katt-käring f. Ib ka`ttkeli'vvg Älvd. 
Våmh. ka'ttkelivg Ve. ka'ttkölivg Soll. `katthona 
/ female cat'. Jfr katt-gubbe, -karl. Syn.: 
se katta f., bet. 1. 

katt-land (1) oböjl. sbst. ka`ttlrannd Soll. (lindrig 
svordom / mild oath:) nag ka`ttlrannd va ä då 
nå'nn 'nog tusan var det (då) någon!'. 

katt-lo f.VIIa .-Ta ka`tarfts Älvd. ka`ttlö öMor. 
Ors. Bju. ka`terön Soll. ka`ttlö Tra. 1. 'en varietet 
av lodjuret / a variety of lynx' (SAOB). 2. 
`katthona / fennale cat' Ors. Jfr b j örn-, varg-lo; 
lo, bet. 2. Syn.: se katta, bet. 1. 

katt-ost m.Ia kasttOsst Älvd. ka`ttwssst Ors. 
kasttusst Ore Leks. Jä. ka`ttosst Bju. Al. 1. 'art 
av malva / variety of mallow' Bju. 2. 'tålamods- 
spel (leksak) av trä, näver el. bark' (se ill.) 
Älvd. Ors. Ore Leks. Jä. Syn.: se kattknut. 

katt-rev n.Ia ka`ttrEv Li. 'rispa i huden efter 
katts klösande / scratch from cat'. Syn.: 
kattreva. 

katt-reva f. V ka`ttrivu Mal. =föreg. 
katt-silver n. Id ka`ttsillver Älvd. ka`ttkillvär Våmh. 
1. 'silverglänsande varietet av glimmer (el. 
stanniol) / silvery variety of miea (or tinfoil)' 
(SAOB) Älvd. Våmh. Syn.: se kattguld, 
bet. 1. 2. <(föremål av) mässing' Våmh. Syn.: 
kattguld, bet. 2. 3. 'elektriska gnistor, som 
uppstå, då man stryker en katt över ryggen / 
electric sparks that are eaused by stroking a cat' 
Våmh. 

katt-sim n.Ia ka`ttaimna Al Nås 'simning, som 
liknar kattens sätt att simma / way of swimming 
similar to that of a cat' (SAOB). Syn.: hund-
sim. — Avi.: ka`ttsimma sv. v. Våmh. 'simma på, 
katters sätt / swim like a cat'. 

katt-sjuk adj.I kasttfak Ga. 'väderspänd (i 
buken) / flatulent'. Syn.: se f esf ull; vädrig 
m. fl. 

katt-skalle m. Illa ka`ttskollä Våmh. ka`ttskalla 
Leks. Al ka`ttskallä Flo. ka`ttskallä Äpp. 1. 
'huvud på katt / cat's head' allm. Syn.: katt-
huvud. 2. 'kluns på ojämnt spunnet garn / 
/ lump in unevenly spun yarn' Våmh. Ål. 3. 
'klump (av mjöl i gröt) / dump (of flour in 
porridge)' Leks. ä varrt jussm kasttekallar ti 
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gr5'tzb Leks. 'det blev som hårda mjölklimpar i 
gröten'. Syn.: se kampu, bet. 1. 4. (jfr katt, 
bet 10:) 'dåligt gjord, ful och gles (hus)knut / 
badly made, ugly corner of building with gaps 
between logs' Våmh. (Bon.) 5. 'särskild slags 
knut på rep el. snöre / special knot in rope or 
string' Flo. 

katt-skål f.Ia ka`ttskåk vMor. 'mindre (trä-) 
skål, avs. för kattmat'. Syn.: se kattkapp. 

kattskjuts-resa f.IVa kcettstjussrå.sa Mal. <onödig 
resa, fåfängt besök (utan avsett resultat) / 
journey in vain, fruitless visit'. Syn.: se blind-
vända; hanlopp; pikolovresa m. fl. 

katt-skåra f.V kaittskurfe öMor. (jfr katt, bet. 
10) 'hak i överknut / notch in upper part of 
log'. Syn.: knut-, timmer-skåra. 

katt-skär n. oböjl. ka`ttskår ,,,ka`ttekår Våmh. 
ka`ttskår —ka'ttekår vMor. ka`ttekår Li. 'det 
översta partiet av spismurspelaren / upper part 
of fireplace pillar' (se ill.; ÖDB III 298). Syn.: 
se kattansborg. 

katt-slott n.Ia ka`ttllått 	 vMor. ka`tt- 
slått öMor. ka'ttllatt Ors. <det översta partiet 
av spismurspelaren'. Syn.: se katt ans b o r g. 

katt-steg n.II ka`ttstig Våmh. (Bon.) 1. 'en katts 
fotspår / track of a cat' (jfr SAOB). Syn.: se 
ka tt f j ät, bet. 1. 2. 'mönster på vante, be-
stående av fyrkanter i två färger / pattern of 
glove, consisting of squares in two colours'. 

katt-svenska f. IVa ka`ttsvännska Mal. 'dialektalt 
färgat riksspråk / standard Swedish, spoken 
with dialectal accent'. Syn.: b o c k-, d o 1 k-, 
margareta-, tackås-, trä-svenska. 

katt-uggla f.IVa ka`ttägka Våmh. ka`ttuggtik vMor. 
kattu'ggla öMor. ka`ttuggka vSoll. Leks. ka`ttägla 
Ors. ka`ttikka Rättv. kdttuggka Bju. kastteggka 
Mal. ÖVd. 'ugglearten Strix aluco' (SAOB). 
Syn.: harfånge. 

kattun oböjl. sbst. krtfin Älvd. ka`rrtfin Våmh. 
kartfen öMor. ka"rtfin Soll. ka`r(r)tun Ore Rättv. 
ka'ttun Bju. katit'n Äpp. <tunt tvåskaftat bom-
ullstyg med tryckt mönster / thin cotton material 
with printed pattern on it' (SAOB 2; ÖDB IV 
304, 464). Jfr hätt-. 

katt-unge m.IIIa ka`ttuvug Ve. kasttuvva Leks. 
ka`ttunnjä Bju. Nås. 1. 'unge av katt / kitten' 
(SAOB) allm. 2. `blomhänge (luden knopp) 
av sälg / pussy willow' (SAOB 2 c) Nås. Syn.: 
masse, bet. 2; Mats, bet. 7; misse, bet. 3; 
mus, bet. 3; små-, säld(er)-massar; sälg-
katter; sälk-, säll-mats; sälkmus. 

kattuns-förkläde n. III kä"rtpnsförrkkä Våmh. 
(Bon.). ka`r(r)tunsfår(r)kke Rättv. (Bo.) kartfens- 

!vridit Flo. <högtidsförkläde av kattun i olika 
bottenfärger och med tryckta mönster / apron 
for special occasions made of cotton (calico) 
of various basic colours and printed patterns' 
(ÖDB IV 138, 214, 218 f., 225). Jfr sporrmagd. 
Syn.: kattuns-, krus-magd. 

kattuns-hätta f.IVa kä,"tifnsett Älvd. kartfinsätta 
öMor. ka"rtftnettitt Soll. ka`rrtunsh,titta ,,,kä`r- 
tunshätta Ore kartfinshätta Leks. kaSunehätta 
Ga. 1. 'kvinnohätta av kattun / woman's 
bonnet made of calico' (se ill.; ÖDB IV 28, 153, 
248 ff.). Jfr hätta, bet. 2. 2. 'barnhätta av 
kattun / child's bonnet made of calico' (ÖDB 
IV 475, 489 f.). Jfr hätta, bet. 3. 

kattuns-kläde n. III ka"rtäneklråd Soll. katu'uns-
klrå Mal. `halsIdäde av kattun / scarf of calico' 
(ÖDB IV 298). Jfr gulkrokig(t)kläde. 

kattuns-magd f. Ta kartfensmaggd vMor. öMor. 
(Färnäs) kartienamajjd öMor. (Nusnäs) ka"r- 
tängmaggd Soll. 'förkläde av kattun' (ÖDB IV 
91, 123 ff., 138). Syn.: kattunsförkläde. 

kattuns-trasa f.V kä'rtuneträea Ore = k at t uns-
kläde (ÖDB IV 296, 308). 

katt-vält m. kcatvällt Li. (endast i förb. med 
kultra v.:) &liter kcittvällt 'leka en lek, som 
bestod däri, att en yngling och en flicka lade 
sig på marken, hårt omfamnande varandra, och 
i denna ställning rullade utför en backe / a game 
in which a boy and a girl rolled down a hill 
huggind each other tight'. Syn.: se diger-
kultas. 

katt-ås m.Ia ka`ttils Jä. Äpp. ka`ttås Mal.; obef. 
ÖVd. 'en av de båda mellan gavlarna gående 
inre stockarna el. åsarna i fähus, bestående av 
kluvet virke med den flata sidan vänd uppåt 
och avsedd dels att hålla båsbalkstolparna i 
läge, dels att tjänstgöra som hylla' (ÖDB 
III 233). Syn.: se byttås; fähushyll(a); 
katthylla m. fl. 

katt-ögd adj. ka`ttöggd Jä. (om person:) 'som har 
gulgröna ögon / with yellow-green eyes' (SAOB). 

kaution m.Ia kä"visjä'vn (jfr kaverat) Älvd. 
ka`lckfön Bju. 'borgen / security, credit' (SAOB 
2 	a); qn, a gaj ö i kä"visjn fö spri`tt-j.Innes 
Älvd. 'han har gått i borgen för Spritt-Jannes'. 
Syn.: borgen. 

kav n.II käv Älvd. Våmh. Ve. Soll. Leks. 
Flo.—ÖVd.; dat. kavi' öMor. ka"vi —käsvi Ors. 
1. 'vatten under vattenytan / water under 
surface' (SAOB I) allm. g'ölräö gör i kä'v Våmh. 
jö'k(ä) gö i ka"ve Ve. `(vatten)hjulet går i vattnet 
(i bakvatten, som på grund av is stigit för 
högt)'; kvä'nni gikk i kavil öMor. kwe'nni går i 
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ka"vi Ors. 'kvarnen gick (går) i bakvatten'; 
an får i kå'v Ve. 'han sjunker under vattenytan'; 
dra kå'v Nås (om fisk:) 'draga flötet under vatt-
net'; gå, i kå'v Mal. 'täckas av vatten'; an gak 

kå,'v Li. 'han sjönk under; vattenytan'. Jfr 
bakvatten, bet. 1. 2. <skum på kokande 
vassla, ostskum / froth on boiling whey' (ÖDB 
III 378) Älvd.; obef. Våmh. Syn.: kåt-frödor, 
-skum; mesa, bet. 2; mesfröda; ost-, vit-
mesa. 8. <vätska, i vilken gröt lades, då den 
åts / liquid in which porridge was eaten' Mal. 
Li. Syn.: gröt(i)kav, bet. 1. 4. <täckande, 
övergroende, begravande / covering, over-
grovving, burying' Ve. Jä. Mal. Tra. te'nnår 
swell i kå'v Ve. 'tänderna bli täckta av det 
svällande tandköttet'; pynnt-kå'v Flo. 'smutsa 
ner fullständigt, täcka med smuts'; an kam 
kå'v a'lldelås Jä. 'han blev alldeles begravd'; 
dum reffs i kå'v me'll tf få'ra Mal. 'de föste ned 
mull i fåran (över potatisarna)'; vän va a'lldeles 
i-kå'v-höv (—i-hö'v-kö,v) Tra. 'veden var alldeles 
övertäckt' (jfr häva v.). 5. (i förb. göra kav 
sig:) jör-kå'v så Jä. 'skita på sig / do it in one's 
pants'. 6. (om förstörelse el. förintelse / about 
destruction or ruin:) e djikk i k'å"vi för (48  8 Älvd. 
'det gick förlorat för oss' (om ett hölass); ä gör i 
krvi 	std6"re Våmh. (Bon.) 'smöret tar 
slut (innan vi kunna kärna igen)'; du a'rrbetsr 
i k,å`vi vOrs. 'du arbetar utan att komma till 
ngt resultat'; å dji'kk wå'l i ka"vi får dem öOrs. 
'det gick alldeles i botten för dem (dvs, de fingo 
lämna sin gård)'. Syn.: kvav, bet. 1. 7. (om 
avstannad rörelse el. mättnad / about ceased 
motion or saturation:) gå i kavi' öMor. 'gå bet, 
ej orka mera'; ä go i ka"ve Ve. <det tar emot (att 
äta, då man är mätt)'; an tjard kå'v Leks. 'han 
gick bet (på uppgiften)'; kvCenna gik i kå'v Mal. 
'kvarnen stannade upp (p. g. a. för mycket 
mjöl i kvarnstenarna)'. 

kav adv. kåv 	 NeSi. Vd. 1. 'rätt, 
rakt / straight' (jfr SAOB II 1) Leks. Bju. Ga. 
Nås Jä. kå'v i vå'ddja Leks. Bju. Ga. <rakt i 
väggen'; (han ko'lckst me) kav i 3`go Nås kå'v i 
6`gor Jä. `(han såg mig) rakt i ansiktet'. 2. 
(förstärkande vid vissa adj. och adv.) 'alldeles, 
helt / quite, entirely' (SAOB II 3) allm. ke'lldur 
e alldeles kå'v u"pin Ve. 'källorna äro alldeles 
otillfrusna'; å kå,'v y`ppi Soll. 'det är alldeles 
öppet' (om råk i isen på sjö); kä'v å'sint Rättv. 
kåv a'ssint Bju. 'ingenting alls'; käsv lu'vvt Leks. 
kå'vluvut Nås 'alldeles lugnt'; 	slf,c't Leks. 
kå'v slå't Mal. 'alldeles slut (omöjligt, utmattad)'; 
kå'v ennsamsn Leks. 'alldeles ensam'; ä e kå,'v 

u`ppi Li. 'det är ej tillfruset'. Jfr kavi prep. 
— Avi.: kå'vandå adv. Flo. 'alldeles / entirely'; 
la`vandå bå't 'alldeles urståndsatt'. 

kava sv. v. 1. 3. kå"vå vMor. leåvet' öMor. kå'va 
Rättv. (Bo.) Bju. kä`vs Nås Mal. kå,' vå —kåsvo 
ÖVd. (prat. kavvd 3. Li.). 1. 'röra armarna som 
vid simning / move one's arms as in swimming' 
(jfr SAOB 2) NeSi. Vd. Syn.: kaveran, bet. 1; 
kavra. 2. 'streta, knoga / strive, toil' OvSi. 
Syn.: kaveran, bet. 2. — Refl.: 'dyka / dive' 
(jfr SAOB 1) ÖVd. an  ka'vvd 86 Li. <han dök'; 
nö' 	ae Tra. 'nu dök han'. Syn.: dyka. 
— Särsk. förb. (på:) an kä,v8-p' branö'g Rättv. 
(Bo.) 'han stretade riktigt ordentligt'; (uppå:) i 
ketvår-up!' å'llt i dfi'g vMor. 'jag stretar så 
mycket jag orkar'; kåvå-u"på Soll. 'skynda sig'. 

kavande m. kå'von (pl. kävoner) ÖVd. 'dykand, 
Fuligula / sea duck' (SAOB under kava v., 
ssg.; Aasen Ross kavand). Syn.: doppknip, 
bet. 1; kavknip. — Ssgr: kå'vonkål m. ÖVd. 
'hane av dykand / mab e sea duck' (Aasen 
kavandkall); kå'vonkållivg f. Tra. 'hona av 
dykand / female sea duck'. 

kavat adj.I kavå't Nås 'morsk, hurtig / perky, 
hearty' (SAOB). Jfr vat, bet. 1. 

kavel 	kevil (pl. ka"vilår) vMor. Soll. 
kå'vål (pl. kå'vlar) Bju. kä'vålr Ga. kå'vål 
ka`vvtilr Äpp. (SAOB under kavle; Fr. kafl). 
1. 'kortare, cylindriskt trästycke / short cyl-
inder of wood' (SAOB kavle 1) allm. Jfr 
hand-. Syn.: kavle, bet. 1; kullring, bet. 2; 
kävel, bet. 1; kävling, bet. 1. 2. 'tygvalk / 
roll of material' Soll. 

kavel-bro f.VIIa kå'"velrbrå Älvd. Våmh. (Bon.) 
kå'vålbrfi öMor. ka,"våkbrii(n) Soll. kävslbrfi 
ka"vslbrå vOrs. kå"vålrbrö Oro krvslrbrö ,, 
kå'vslrbrö ,,,kå'vålrbrö Rättv. kå'vslrbrö Leks. 
kå'vålrbrö Bju. Ga. Jä. käsvålrbrön Nås kå,'vålrbrii 

ka`vvålrbrii Mal. kå,'velrbrf,c ,-,kå,'våLbrfi ÖVd. 
'bro över sankmark, bestående av runt el. 
kluvet virke, placerat vinkelrätt mot brons 
längdriktning / bridge over swampy ground 
consisting of round or split wood placed at 
right angles to length of bridge' (se ill.; SAOB 
1). Jfr kabb-, klapp-, klövje-, sink-bro. 

kavel-bräde n. III (Ta) kå"velrbråd Älvd. kå"vetb•-
brååå Våmh. kå'vellbråd öMor. ka"vålrbråd Soll. 
kå'vålrbrådå Ore Leks. kå'vålrbrå' Ål kå'vålrbrå 
Ga. Flo. sMal. 'mangelbräde / carved mangle-
board' (se ill.; SAOB). Syn.: k av e 1-f j öl, 
-trä; vilbräde. 

kavel-bröd n. V ka`vvålrbra Mal. `halvtjockt, något 
jäst bröd av sammalet rågmjöl, försett med 
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hål i mitten (för upphängning på takstång) / 
semi-risen rye-bread with hole in middle' (jfr 
SAOB under kavla v., ssgr). Jfr hålbröd. 

kavel-bulle m. Illa kä'vskbulls Rättv. <halv-
tjockt, lätt jäst bröd, innehållande något bättre 
ingredienser än tunnbröd / semi-risen bread 
with slightly superior ingredients to clapbread'. 
Jfr hasse, bet. 1; hålbröd; kavelgris. 

kavel-bult m.Ia faväkbullt Mal. 'vals av trä, 
omkring vilken kläderna lindades vid mangling / 
wooden cylinder round which clothes were 
wound for mangling'. Syn.: kavel-kuller, -r ull; 
kavle, bet. 2; mangelbult; kläd-, vil-kavle. 

kavel-don n. -m.Ia kä"vekden Våmh. (Bon.) 
kavä'lldön kä'väldön öMor. ka"väkdön Ve. Soll. 
ka"väkdön ,,,laväkdön Oro käsvskdön Rättv. 
Leks. kä'väkcjön Al kä'vakdön Dju. Ga. 
ciön, Jä. kä'vählön -ka"väk4ön Flo. ka`vväkelön 
Äpp. lavklön Mal. lffi'veirclön ÖVd. 'redskap för 
mangling, bestående av en vals och ett bräde / 
mangling equipment' (se ill.; SAOB under 
kavla v., ssgr). Syn.: kavelställning; 
mangel, bet. 1; vildon. 

kavel-fjöl f . I a ka' väk flak Nås Jä. Mal. kas vvairfjåk 
Äpp. kä'velrfjåk ÖVd. `mangelbräde' (se ill.). 
Syn.: kavel-bräde, -trä. 

kavel-gris m.Ia kä'väkgrejs Ve. kä'vekgris ÖVd. 
'halvtjockt, lätt jäst bröd av rågmjöl / semi-
risen bread of rye meal' (ÖDB III 389). Jfr 
kavel-bröd, -bulle. 

kavel-kaka f.V kä'väkkäku Bju. 'mjukt tunn-
bröd / soft clap-bread'. Jfr blötbröd, bet. 2. 

kavel-klabb m. Ta ka`vväkkkabb Mal. 'utkavlad 
kokt kaka av deg bestående av mjöl, salt och 
vatten / rolled-out, boiled loaf made from 
dough consisting of flour, salt and water'. Jfr 
klabb, bet. 3. 

kavel-kuller m.Id kä'väkkullär Ga. `vals av trä, 
omkring vilken kläderna lindades vid mang-
ling'. Syn.: se kavelbult. 

kavel-rull m.Ia ka`vväkrull Äpp. =föreg. 
kavel-stång f. Ib ka`vväknavv Mal. kä'vekgtavvg 
Li. <sex alnar lång stång, anv. vid uppmätning 
av jordytor / rod, six ells long, used for measuring 
ground surfaces'. Jfr kavle, bet. 6 a. Syn.: 
mäl-, mät-, rev-stång. 

kavel-ställning f. Ib ka"väkställnivg Soll. kä'vsk-
ställniv Rättv. (Bo.) `redskap för mangling, 
bestående av en vals och ett bräde'. Syn.: se 
kaveldon. 

kavel-tasse m. Illa ka"väktass vMor. 'halvtjockt, 
mjukt bröd / semi-risen soft bread.'. Jfr kavel-
bulle, -gris. 

kavel-trä n.V ka"väktröjd Son. kä'vältraj Ors. 
lavsktrå Rättv. kä'väktrci Bju. Al Ga. 'mangel-
bräde' (SAOB under kavla v., ssgr). Syn.: se 
kavelbräde. 

kaverai  sv. v.l. kå."vira Älvd. (jfr kaution). 1. 
`gå i borgen / stand surety, guarantee' (SAOB 
kaverai  1 b); ./n a krviraö fö spristt-jannes 
'han har gått i borgen för Spritt-Jannes'. 2. 
`gå överstyr (ekonomiskt) / go to rack and ruin 
(financially)'; eå a kä"vira6 o'llt ler 4mm 'allting 
har gått omkull för honom'. Jfr kav n., bet. 6. 

kaveran  sv.v.1. ka"vår(a) vMor. Soll. kavå'r(a) 
öMor. krvåra Rättv. käsv(g)ra Leks. kavä`ra 
Mal. kä'vira Li. (jfr kavra). 1. 'fäkta med 
armarna / wave one's arms about' (SAOB ka-
verau  1) Soll. Rättv. Syn.: fäkta, bet. 2; 
kava, bet. 1; kavra. 2. 'arbeta ivrigt, gno, 
knoga / work hard, ta.' allm. i a då sa`lckt 
ka"vära i-dä'g så Soll. lag har då verkligen 
gnott idag så'. Syn.: kava, bet. 2. — Särsk. 
förb. (åt:) kävera-ät sä Leks. 'roffa åt sig, 
samla'. 

kav-i prep. kavi' Rättv. Leks. Al (jfr kav adv., 
bet. 1) 'mot / against'. 1. (lokalt:) ä drä'r 
kavi' mä ss Leks. 'det drar (blåser) emot mig så'; 
jä kam karl' kä`ri Leks. 'jag råkade träffa 
(stötte på) Karin'; an kåta kavi  mä Al 'han 
sprang rakt på mig'. 2. (temporalt:) innt ska 
du gra kavi' ss'undajsn int Leks. <inte skall du 
fara just då det strax är söndag you are not 
going just when it will soon. be  Sunday'. 

kav-i adv. kavi' Leks. 'emot, rakt på / against'; 
an stutta-kavi"han törnade emot'. 

kav-knip m.Ia kä'våknip Li. (jfr SAOB kava 1) 
'dykand, Fuligula'. Syn.: doppknip, bet. 1; 
kavande. 

kavla sv.v. 1. krvek Älvd. kä'vtik Våmh. kä'väl 
öMor. ka"väk Ve. Soll. kä'vla Ors. kä'vka Ore 
Leks. Al kä'vka Rättv. Bju.-Jä. sMal. ÖVd. 
kasvvira Äpp. nMal. 1. 'mangla / mangle' 
(SAOB 4) allm. (styr ack.); kä'väl 	öMor. 
ka"väk kkEdi vSoll. kä'vsl klerdi vOrs. kä'vek 
kkäser Li. 'mangla (kläder)'. Syn.: mangla, 
bet. 1; vila sv.v. 1. 2. 'behandla med kavle / 
roll out' (jfr SAOB 5) allm. (styr ack.:) ka"väk 
ka"kur Ve. 'kavla ut ämnen till tunnbröds-
kakor'; kä'väl bö'ri öMor. `med brödkavle krossa 
enbär'; kä'väl li`nvvopp Mock. 'med tunnbröds-
kavle tröska av linknopp'. 3.a. (tr.) 'rulla / 
roll' (jfr SAOB 6-7) Älvd. Våmh. (styr dat. el. 
ack.:) ig i tendjin Ic"vå no kä"vek (19°  i' Älvd. 
lag är tvungen att hava ngt (mjöl) att rulla 
det i'; n kä'vktid n mil g nrvgm Våmh. (Bon.) 
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'han rullade den (a: kattungen) mellan hän-
derna'. b. (intr.) 'rulla runt (på ngt) / roll 
around' Ve. anlåg å k,a"vlretl 'han låg och rullade 
runt (på en timmerstock)'. — Pass.: 'vältra sig, 
klänga; rulla / lounge, roll about' OvSi. go'kk 
atr 4 so'fflpatjed o kå"vires Älvd. <gå till sofflocket 
och kläng!' (till ett barn); ed ad kävlast irivg 
fö`ta ä' -num Ors. 'det hade rullat omkring 
fötterna på honom'. — Särsk. förb. (omring:) 
kOvkes umri'vvg Älvd. 'vältra sig'; (till:) kava.-
Wirdlen Älvd. `kavla ut degen'; (ut:) 'kavla ut' 
allm. jä ska kävek-ft't mä nå ka"kur Rättv. 
'jag skall kavla ut några (bröd)kakor åt mig'. 
Syn.: kävlan  ut; (åt:) nä a du kä'velt-ät Li. `nu 
har du kavlat så, att degen klibbar vid bak-
bordet'. 

kavle m.IIIb a kä"vek Älvd. kevälr 
Våmh. ka"väk vMor. Ve. Soll. kä'väl öMor. 

-kä'vel Ors. kä'vkä Ore Flo. kävlre vRättv. 
kä'vlra Rättv. (Bi.) Bju. Dju.-Nås (utom Flo.) 
kä'vlra Leks. Al (best. kävän Al) ka`vvkä Äpp. 
kävlra ,--kasvvZra Mal. lavar ÖVd. 1. 'kortare, 
mer el. mindre cylindrisk(t) trästycke el. trä-
stång / short cylinder of wood' (äv. om  puts-
holst el. fummel i skomakeri; om slå mellan 
främre medpar på kälke; SAOB 1; ÖDB III 
162) allm. dra lavke Rättv. dra kä'veZr Tra. 
'en idrottslek, varvid deltagarna sitta med 
fötterna mot varandra, hållande en käpp 
mellan sig och tävla om att lyfta varandra'; 
brtt`ttkavält Ve. 'slå mellan främre medpar på 
timmerkälke'; garvikävlrar Rättv. <låga gran-
buskar, lämpliga till gärdsgårdsvidjor'; jä`2.2-
kavvIrä Äpp. 'okluven gärdselstång'; (bildl.:) 
li'mkävkär vMor. 'grova halmstrån'. Jfr båt-, 
bänd-, löp-, medel-, mitti-, nät-, rå-, sul-, 
år-. Syn.: se kavel, bet. 1. 2. 'vals av trä, 
omkring vilken kläderna lindades vid mangling 
/ roller of mangle' (SAOB 1 c) Våmh. öMor. 
Soll. Nås Äpp. Jfr kläd-. Syn.: se kavelbult. 
3. 'med handtag i båda ändarna försedd cy-
lindrisk rulle, anv. vid bakning / rolling pin 
used in baking' (jfr SAOB 1 d) allm. Jfr bak-, 
bröd-, bull-, deg-, kak-, krus-, skår-, slät-, 
tunnbröds-, ämnes-, ärtsugg-. 4.a. 'klubb-
el. skivformigt trästycke, försett med bomärken 
och knivstyng, utgörande kvitton på utförda 
prestanda / wooden club with owner's marks 
and notches showing work done' (se ill.; jfr 
SAOB 1 i) allm. gerkävZra Dju. `skivformigt 
trä med förteckning (bomärken el. initialer) 
över fårägande gårdar'. Jfr bod-, bud-, bys-, 
get-, grav-, gravstyng-, gård-, gårds-, 
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kvarn-, rod-, rote-, rotmästar-, rotstäm-
mo-, skatte-, såg-, tionde-. b. (bildl.:) 
kumå upåkasvkan (g& mmbäkgå sskavIran,. ga`mm-
bälrkullkavkan) Soll. 'komma på överblivna 
kartan / be on the shelf'. Jfr flotte', bet. 6. 
Syn.: lista, bet. 2; rulle, bet. 3. 5. 'smörgås, 
bestående av rullat tunnbröd, vari smör el. 
messmör el. strömming el. annat sovel inlindats 
/ rolled clapbread with filling of butter or soft 
whey eheese or herring' (jfr SAOB 1 j; ÖDB 
III 452) Älvd. Ål; djå"rå kå"v?r4n Älvd. 'äta 
tunnbröd med sovel i kavelform'. Syn.: betel, 
bet. 3; tulla; tult; tyta. 6.a. 'mått, utgör-
ande en tiondedel av mätstångens (revstång-
ens) längd / measurement, one tenth of length 
of yardstick' (SAOB 4) Älvd. Dju. Mal. ÖVd. 
Syn.: karna; karne. b. (senare ssgsled:) 
'måttstav, varmed de tillhamrade och rundade 
slipstensämnena mättes / yardstiek for measur-
ing the hammered and rounded grindstones' 
vOrs.; se hammar-. 7. 'våd på kjortel / 
gore of skirt' Ors. Jfr fram-, framman-. 
Syn.: se breda", bet. 1. 8. `förtjockad del av 
bindsle / thicker part of binding' öMor. Jfr 
rumpbands-. 9. (senare ssgsled:) 'vadmuskel 
/ calf muscle' Ore; se ben-. 

kavlerska f. IV a lavIräska -kevkeska Våmh. 
'kvinna, som vid tunnbrödsbak kavlade ut 
brödämnena till tunna kakor / woman who 
rolled out dough into thin rounds of elapbread' 
(ÖDB III 387). Jfr ämnerska. Syn.: se 
bakerska, bet. 2. 

kavra sv.v.l. kavö'r öMor. kä'vär Ve. ka"vär 
Soll. ka"vra Ors. krvra Rättv. (jfr kaveran). 

<kava med armarna / flounder' Soll. ka"vär 
si`mm `kava och simma'. Syn.: kava, bet. 1. 

'härmas / imitate, mimie' Ors. jä'rrk ka"vrer 
eter fö'tji 'Erik härmar folk'. Jfr apa, bet. 1. 

'arbeta utan större resultat, småknåpa / work 
without getting much done, potter' Ve. Rättv. 
— Särsk. förb. (å:) 	öMor. `arbeta ivrigt'; 
(ät:) an kvar-ä' sä Rättv. 'han förser sig ordent-
ligt (roffar åt sig)'. 

kavås m.Ia kä'vås Bju. Ga. 'trög, dålig häst / 
slow, inferior horse' (SAOB). 

kaxe m.IIIa kaVekse ÖVd. <överdängare, dryg 
och skrytsam person, pamp / bully, bigwig, 
hell of a fellow' (SAOB kaxe"). Jfr greve, 
bet. 2; grevling. Syn.: kep. 

ked 	tjåå nVåmh. vMor. tjåd Våmh. 
(Bon.) Soll. 011 öMor. Ors. Rättv. Leks. Al Dju. 
Li. tjg Bju. Ga. Nås Jä. Äpp. Mal. tjgg Mock.; 
best. sg. dat. tjå'no 	öMor. tjå'ne Ors.; 
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obest. pl. tjår Leks. Dju. tKar Bju. *När Al 
tjår Nås tjö'är Äpp.; best. pl. tjernär Rättv.; 
best. pl. dat. tjä'mtna vOrs.; obef. Älvd. 1. 
`kedja, kätting / chain' (jfr SAOB kedja 1) 
Ors. Bju. kketsicktjg Bju. `klockkedja'. Jfr slep-. 
Syn.: kedja, bet. 1; länk, bet. 4; länka, bet. 3. 
2. 'rad av bär, uppträdda på ett grässtrå / row 
of berries threaded on a straw' Våmh. Rättv. 
Mal. smu'lltubestgd Våmh. (Bon.) `rad av 
smultron, uppträdda på ett grässtrå'. Syn.: 
kn epband, bet. 2. 3. a. `halskedja av silver, 
buren av brud el. brudpigor / silver necklace 
worn by bride or bridesmaids' (se ill.; SAOB 
kedja 1 b; ÖDB IV 95 ff.) Mor. Jfr brask-
kedja; silverked. b. `halskedja av tunna, 
brokiga glaskulor, buren av brud och brud-
pigor / necklace of many-coloured glass beads, 
worn by bride and bridesmaids' (se ill.) allm. 
Syn.: pärl-band, -ked; stenband. 4. 'kedje-
liknande takprydnad (girland), bestående av 
halmstrån och olikfärgade tygbitar / ornament 
(garland) hanging from ceiling, made of straw 
and material of different colours' Våmh. öMor. 
Jfr halm-. 5. (bild.:) <rad av personer / row 
of people' (SAOB kedja 3 a) Våmh. (Bon.); fet 
ka'uvt tjå'd åv kri'ppgm `en lång rad barn'. 

ked. adj. I tjå Li. 'trött / tired' (SAOB). 
ked-ask m.Ib tKassk Äpp. <spånask, avs. för 
förvaring av mindre prydnadsföremål / chip-
box in which small ornaments were kept'. 

ked-band n.Ia tjå'bannd svLeks. tjå`bannd Leks. 
(Silj.). 1. <brokigt sidenband, fäst på ryggen 
från axel till axel och buret av brud och brud-
piga / multi-coloured silk ribbon fastened on 
back from shoulder to shoulder, worn by bride 
or bridesmaid' (ÖDB IV 114 f., 127) sv Leks. 
Jfr kedjeband. 2. `halsband / necklace' Leks. 
(Silj.). Jfr ked, bet. 3 b. 

ked-blomma m. 	pl. tjtibljö'mär öMor. (jfr 
ked, bet. 1) 'maskros, Taraxacum / dande-
lien'. Syn.: kedtoppa. 

ked-brud f.Ia tjEt`brfid Leks. tfå'briid Dju. 'brud, 
smyckad med pärlband / bride with pearl or 
glass-bead necklace'. Jfr ked, bet. 3 a-b; ked-
knöp, -sten. 

kedja f.IVa tjå"ja Älvd. tja`ja ,,,tjg`dja Våmh. 
tjä"dj a tjä"di vMor. tjtidjä,' öMor. 	de Ve. 
tjä"di Soll. tjå'clja ,,,tfri`dja vSoll. tjä"ja Ore 
tjli`ja Rättv. Dju. nMal. ÖVd. tjå`f a Leks. Al 
tjå'ja Ga. Flo. Nås Äpp. sMal. 1. `samman-
hängande rad av länkar, hophakade i varandra/ 
chain' (SAOB 1; särsk. om  finlänkig kedja 
Mor. Ve. Ore) allm. kirs`lektjgja Nås <klockkedja'; 

nö`stigja Flo. `noskedja'. Jfr hank-, mellan-, 
sandpärl-, slep-. Syn.: se ked, bet. 1. 2. 
'ett slags kedja, knypplad av människohår på 
kedjeställning / a kind of chain of human 
hair made with lace-bobbins on ke d j es t ä 1 ln i ng' 
Våmh. kku`kktjdja 'klockkedja av knypplat hår'; 
kä`kgtjäja 'rund (ej flat), knypplad hårkedja'. Jfr 
bred-, hål-, karl-, manfolks-. 3. 'halsband 
med glaskulor, pärlband/ necklace of glass bea,ds, 
pearl necklace' (SAOB 1 b) Ve. Jfr brask-. 4. 
(senare ssgsled:) 'rad av folk, uppställda för 
langning / chain of people ready to pass some-
thing from hand to hand' (SAOB 3 a fl);  se 
langnings-. 

kedje-band n.I a tjäsjbannd nLeks. 'vid högtidliga 
tillfällen anv. svart sammetsband med påsydda 
tenrtmärlor, vilket knöts om midjan så, att 
bandets ände hängde i en slinga utmed sidan / 
black velvet band with pewter staplas sewn on to 
it, tied round waist on special occasions, so that 
the end hung down the side of the body' (jfr 
SAOB 1). Jfr kedband, bet. 1. 

kedja-ställning f.Ib tjä` jstelni'vvg Våmh. <vid 
hårarbete anv. redskap för knyppling av kedjor 
etc. av människohår / implenient with lace-
bobbins used for making chains etc. of human 
hair' (se ill.; ÖDB II 298 f). 

kedja-tavla f. IV tjtejtavek Våmh. 'skivformig 
övre del av kedjeställning / disc-shaped 
upper part of kedjeställning' (ÖDB II 298). 

kedja-varv n. la tjtejjvarry Ga. Mock. Jä. 'mönster 
i konststickning, liknande mönstret o-söm 
ehuru ej uppåtgående som denna utan lig-
gande / stitch in fancy knitting, similar to the 
o-söm pattern but not raised' (ÖDB IV 525). 

ked-knöp m.Ia tjå'knöp Leks. 'glaskula, anv. 
som prydnad av brud / glass bead used as 
decoration by bride'. Jfr kedst en. 

ked-skaklar m.Id pl. tjå`skäkkar Bju. (jfr ked, 
bet. 1) 'sommartid anv. skaklar, på vilka 
skakelslån fästes med kedjor / shafts used in 
summer, to which crossbar was fastened with 
chains'. 

ked-sten m.Ia tjästå' öMor. tjå`stäjn Li. (jfr ked, 
bet. 3) `glaspärla, anv. som prydnad / glass bead 
used as deeoration'. Jfr kedknöp. 

ked-toppa f.IVa tgetuppa Leks. tjå'tuppa Dju. 
tjå'tuppa Ga. (jfr ked, bet. 1) 'maskros, 
Taraxacum / dandelion'. Syn.: kedblo mm a. 

kegai  sv. v. 1. tjå`ga Soll. (jfr 1 Torp kjea) `streta, 
knoga / toil, strive'; ska du stö då/n å tjö`g å drä' 
'ska du stå där och knoga och dra (slipstenen)r. 
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- Av!:. tjö'gån adj. Soll. 'knogig, besvärlig / 
troublesome, 

kegan  sv.v. 1. tfirgå Rättv. (Bo.) tflegs Äpp. Mal. 
tjösgå ÖVd. 1. 'utföra en oavlåtligt gnidande 
el. segt dragande rörelse / earry out a continual 
rubbing or hauling movement' Rättv. (Bo.) 
Mal. Tra.; fä tig"gå å drö' 	Msk yi'ntrsn 
Rättv. (Bo.) 'jag knogade och drog vatten hela 
vintern'. Jfr jucka, bet. 1. Syn.: kekan, 
bet. 1; kj anka, bet. 1. 2. `gnissla, knarra / 
squeak, grata' Mal. ÖVd.; ä tjä`gå å tidlig då 
yänfsan ka'mm; däm add ver fyr ti så`lrådönam 
Li. 'det knarrade och knakade (jfr tjassla), då 
venjansfolket kom; de hade vidjor i seldonen'. 
Syn.: kekai; kekan, bet. 2. 3. 'ideligen tala 
om samma sak, kälta, gräla / go on talking 
about the same thing; nag' Äpp. Mal. Jfr 
j ämla, bet. 2. Syn.: se dorga; härka, bet. 1; 
kek an, bet. 3; kj anka, bet. 1. - Av!.: tgegu 
adj. Äpp. 'segsliten, påfrestande / tough, diffi-
cult'. 

kejsar-lek m.Ib tfö'jsakök Mal. lek (plockepinn) 
med olikformade träpinnar, av vilka två kallades 
kejsare / game with differently-shaped wooden 
pegs, two of which were ealled "Emperor". 
Jfr påve-, stick-lek. 

kejsar-söm m.Ia tfeessyrsgm Rättv. (Bo.) <pryd-
nadssöm i form av regelbunden slinga i kanten 
av förskinn / decorative seam in form of regular 
bop at edge of apron' (ÖDB IV 456). 

kek m.Ib kök -kik Mal. kök Tra. 1. 'näsa / nose' 
(vanl. i tal till barn); dfö' ärä`r ki'tfin Mal. 
'gnida näsorna mot varandra (eg. ge vär(en)an-
nan näsan) / rub noses'; yri kö' tjin ap i ylere Tra. 
'sätta näsan i vädret'. Jfr kekmus; märka v., 
bet. 7; näsa m. fl. 2. (pl.) `mandelpotatis / 
almond-shaped potatoes' Mal. - Av!.: ki`ka 
v. Mal. (om näskyss:) 'gnida näsorna mot 
varandra / rub noses'. Jfr kia. 

kekai  sv.v.l. tfö'ka Dju. Nås (V11 kekan; Torp 
keika) 'gnissla, knarra / creak, squeak'. Syn.: 
kegan, bet. 2; kekan, bet. 2. 

kekan  sv. v. 1. tfi"kå Älvd. tji"kå Ve. Soll. tjekkå 
Li. (V11 kekai; Torp kika). 1. 'utföra en oav-
låtligt gnidande el. dragande rörelse / perform a 
continual rubbing or hauling movement' Älvd. 
Soll. Li. an tfi"kär o så`ger Älvd. 'han sågar och 
sågar'. Jfr jucka, bet. 1. Syn.: kegan, bet. 1. 
2. <gnissla, knarra / grate, squeak'. Li. Syn.: 
kegan, bet. 2; kekai. 3. 'ideligen tala om 
samma sak, kälta, gräla / go on talking about 
the same thing; nag' Li. Jfr keva. Syn.: se 
dorga; kegan, bet. 2, m. fl. 4. 'öva samlag! 

have sexual intercourse' Ve. kum ska wur aft 
få sjå' um wur få tji"kå nå (sagt av pojkar som 
gå ut för att fria) 'kom skola vi (gå) ut och få 
se om vi få öva något samlag'. Syn.: jucka, 
bet. 2. 5. 'börja lossna, glappa / loosen' Soll. 
ä tii"kär kl'tä i jo"ki 'det glappar litet i hjulet'. 
Jfr rega. Syn. se glap(p)a, bet. 1; vegla m. fl. 
- Särsk. förb. (av:) tfikå-4'v ien ka`bba Älvd. 
'mödosamt såga av en stock'; (å:) an tfikä fik 

kite9 Älvd. 'han gnider väl (fiolen) litet då 
och då'. - Av!,: tjekkoivg f. Tra. 'gnidande ljud, 
gnisslande / creaking sound'. 

kekel-docka LIVa tfi`kkäirdukka Våmh. tji"käk-
dukka Ve. tfi"käirdukk Sol]. (jfr keklai). 1. 
(leksak:) 'sprattelgubbe / jumping jaek' Ve. 
Soll. Jfr juckeldockor. 2. (vanl. pl.:) 'över-
naturligt väsen, som åstadkom ringar på lin-
dorna / supernatural creature which made 
rings on hayfield' Våmh. Jfr älva, bet. 1. 

kekig adj.I tjä'kun vMor. (jfr V11 kekan; Torp 
keika) 'försmädlig; munvig / sneering, glib'; 
tjö'kun i mu`nnim 'insinuant'. Syn.: kep; 
kepen; kepig. 

kekla f.IVb ki'kkälr Ve. 'kägla / skittle' (jfr 
Torp kiklai). Syn.: käcklai; kägla. 

keklai  sv.  .v .1. ke"käk vMor. tjeskkla Li. (jfr 
Torp kiklai; V11 ki klan). 1. 'röra el. flytta 
sig oroligt hit och dit / fidget, move about 
restlessly' Li. Jfr kakan, bet. 5. Syn.: se 
gneda, bet. 4; gnissa, bet. 1. 2. <vara rankig; 
vackla, stappla (om person) / be unsteady; stagger 
(about person)' vMor. an  ke"kkär-iwå'g 'han 
knallar åstad med stapplande steg'. Jfr bux-
(t)era, bet. 2; jugla, bet. 1; vegla; vickla. 
- Ssg: tji"käkdön n. Soll. 'rangligt redskap / 
rickety implement'. 

keklan  sv.v.l. tfi"käk svMor. Ve. tfi`laik vSoll. 
tfikå'l öMor. tfeskkka Li. (jfr Torp kiklan). 
1. (om fåglar:) 'kvittra / (about birds:) chirp' 
Mor. Ve. 2. (om barn:) 'fnittra, skratta / 
(about children:) giggle' Ve. vSoll. e-nt ä nå 
små ku'llur så tfi"kkär Ve. <är det inte några små 
flickor som skrattar?'. Jfr flittra m. fl. 3. 
'klinka / tinkle' Li.; hå tfe' kkek å lö't 'det klinkade 
och lät'. 4. 'tala tyst sinsemellan / talk together 
quietly' Li. - Av!.: tfe'kktik n. Mal. 'fågelkvitter 
/ chirping of bird'. 

keklig adj.I tji"kukin Soll. (jfr keklai; Rz 318a; 
Vii kicklogn) 'som börjar sitta löst, litet 
glappig / beginning to loosen'. 

kek-mus f.VI kö`kmas Mal. (jfr kek) 'näbbmus, 
sorex / shrew'. Syn.: kekråtia; mus-man, 
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-näbb, -skåre; näbbmus; nävråtta; skåre; 
skärel; skärmus. 

kek-råtta f. IVa la`krstta Mal. (jfr kek) —föreg. 
kela sv.v. 1. tjå'ka Jä. Äpp. tj-a Mal. <dalta, 
klema, kela / spoil, pamper, codclle, pet' (SAOB 
1-2). Syn.: kemai, bet. 1; kepa', bet. 1; 
klarna, bet. 4. — Pass.: 'kela med varandra / 
pet one another' Jä. dsrn tog-på' tjä`kas 'de 
började kela med varandra'. — Avi.: tjä`kande n. 
Jä. <kelande / petting'. 

kelig adj.I tjå'kun (sie!) Ve. tjå'ku Mal. 'som 
kelar, klemig / affectionate, wanting to be 
cudclled' (SAOB); kå'rär å-nt så tjå'kun såss 
kwi`nnfåktjä Ve. 'karlarna äro inte så keliga 
som kvinnorna'. Jfr kemai  v., avl.; kesig; t j åla 
v.; tjålig. 

kelt m. la hel it Mal. 'tomte, som vistas i kvarnen / 
brownie living in mill' (Från Västerdalsbygder 
1917, s. 22). Jfr godnisse; tomtgubbe m. fl. 

kemai  sv. v. 1. tjåsma Rättv. Bju. Flo. (jfr Aasen 
eima). 1. 'vara mjukt vänlig; klema, kela / be 

gentle and kind; pamper, fondle' Rättv. Bju. 
Flo, du skä tjå'ma mä kri'tura Bju. 'du skall 
kela litet med kreaturen'. Syn.: se kela. 2. 
'tala med högt, ljust och mjukt röstläge / talk 
in a high and gentle voice' Flo. — Särsk. förb. 
(bort:) däm å tjåma-bå'rrt bänsn Rättv. (Bo.) 
'de ha klemat bort barnet' (jfr barne m.). — 
Avi.: tjå'mu adj. Flo. 1. 'kelig, alltför smeksam / 
affectionate, too loving'. Jfr kelig; k esig. 
2. (n.:) 'med högt, smeksamt röstläge / in a 
high, earessing voice'; han Ok ss tjåsmut 'han 
talar med så hög och smeksam röst'. 

kemall  sv.v. I. (endast refl. och imperativ:) 
tjemå dig Älvd. (sagt till barn, då man kittlade 
det litet / said to ehild when tickling it a little; 
jfr Torp kima 2). 

kep m. tfåp ÖVd. 'skrytsam person, kaxe / boast-
ful person, hell of a fellow'. Syn.: kaxe. 

kep adj.I tjåp Ve. vSoll. Mal. ÖVd. 1. 'munvig, 
försmädlig / glib; sneering'; tjä'p i mu`nnern Ve. 
tjå'p i tjä' fftam Mal. tjå`p i ms`nnam Li. 'mun-
vig'. Syn.: se kekig. 2. 'käck, tilltagsen / 
bright, jaunty' Li. ä va nå`lit te vä tjå'p 'det 
var sjutton till att vara tilltagsen! (eg. det var 
någotlitet till vara kep)'. 

kepa f. V tjå`pu Ål (jfr Torp keipa, under keip; 
SAOB k epm, under kip; Fr. keipr; Isacsson 
Fjärdhundra, s. 91 f.) 'skakelträ, krökt stycke 
björkträ, hörande till draganordningen på 
vinterfordon och använt att fästa skaklarna 
vid slädens framslå / eurved piece of birehwood, 
part of pulling-deviee of winter vehicle, used to 

fastan shaft to front crossbar of sled' (se ill.; 
Rz 316 b kepa, bet. 2). Syn.: kocke; skakel-
kräppa, -trä; skårleka. 

kepa' sv.v. 1. tjå'pa öMor. Leks. 1. 'kela / pet, 
fondle' Leks. o tjå`ps rna danda kg'Irv ss 'hon 
kelar med det där barnet så'. Syn.: se kela. 
2. 'göra sig till för, smickra / make up to slatter' 
öMor. o tjå'pär å djår sig ti'l <hon ställer, fig in 
och gör sig till'. 

keps" sv.v. 1. tjl'epa Älvd. (jfr Vii kepa; Bl. 
keipa, bet. 3; Jacobsen-Matras keipast) 'säga 
insinuationer, pika / insinuate, taunt'. 

kepam  sv.v. 1. tjipå- Våmh. (Bon.) vMor. (endast 
i särsk. förb.; jfr kipa'; upp:) an tjipäd-u'pp 
Våmh. (Bon.) 'han gav upp andan'; e'sstv, drö' 
så an tjiped-u'pp vMor. `hästen drog så, att 
hans krafter togo slut'. Syn.: skepa upp; 
(uppe:) i bår kö'v så i tjiped-u"pa vMor. `jag 
bar löv, så att jag inte orkade mera'. Jfr kanka" 
v. (avl.). 

kepaiv  sv. v. 1. <pipa'; se kip au 	a, bet. 1. 
kepen adj.III tjl'epin •,tjl'epen Våmh. 'munvig, 
försmädlig i sitt tal / glib, sneering'; tjPepin i 
mu`nnim nVåmh. tfl'epen i mienngn Våmh. 
(Bon.) 'clets.'. Syn.: se kekig; kep; kepig. 

kepig adj.I tfflepug nÄlvd. tjl'eptpn Våmh. tjå`pun 
öMor. tjå`pu Bju. tjå`ps Tra. 1. =föreg. nÄlvd. 
Våmh. öMor. Tra.; tjl'epug i mu`nnem, nÄlvd. 
tjå`pun i mu`nnim öMor. 'clets.'. 2. 'snarstucken 
/ touchy' Bju. ho ä så tjå`pu så ho tar tå' å gri`na 
'hon är så snarstucken, att hon börjar gråta'. 

Koras oböjl. sbst. kå'ras Dju. Moek. 1. 'gårds-
namn i Gagnef / name of farm in Gagnef' Dju. 
2. 'galet håll, h-e / wrong direction, to hell'; 
ä gå at kö'ras Mock. 'det går åt h-e'. Syn.: 
ställt. 

Kerstin f., se Kristina. 
kerstin-spinke m. Illa best. ki'sstispikkan Soll. 
'ett slags fågel, sparv / a kind of bird, sparrow'. 

kerubim m.Ia erubirn, Älvd. (jfr SAOB keru-
bim, under kerub; ordb. kira, bet. 1) 'pratsam 
man / talkative man'. 

kes m. käis ÖVd. `hastigt utstött mängd av 
någon våt massa / hastily expelled amount of 
wet substance'. Jfr glufsa', avl. 

kesa f.IVa kö`sa Mal. 'vilt språng, panikartad 
flykt (av nötkreatur) / wild leap, fight in 
panie (of cattle)'; dsm, die ma`vv lasssä  mä 
dä'in fö gi`ttivää  'de (o: korna) kesa många 
gånger om dagen för getingar'. 

kesa' sv.v. 1. 3. tji"» Våmh. tjå`sa Mor. Ors. 
Oro Leks. Al tjå's Ve. tjå`ss(a) ,,,tjä`s(a) Soll. 
tjå`sa Rättv. Bju. Dju. — Äpp. /asa Mal. 
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kä'jsa öVd. 1. (om nötkreatur:) `rusa iväg el. 
springa omkring under vilda språng, antingen 
för att undfly insekter el. av livsglädje / (about 
cattle:) rush about with leaps and bounds either 
to avoid insects or for joy' (SAOB kesa") allm. 
nu  kfin fekk hör sti'vykon, har dsm sätt rs`mmpon 
oppi vå'dkir å tfö`sa svLeks. 'när korna fick höra 
styngen (jfr stinka f.), hur de satte svansarna 
i vädret och kesader. Jfr hoppa, bet. 1. Syn.: 
kåta v. refl.; lusta', bet. 3. 2. (bildi. om  män-
niska:) `rusa i väg i yrhet el. ilska / (about 
person:) rush off in a frenzy or in rage' Våmh. 
vMor. Soll.; ur dfc' tjesär i vä'g Soll. 'så du rusar 
i väg i ilska!'. 3. (om kälke el. vagn:) `svänga 
hit och dit, ej hålla rätt kurs / (about sled or 
cart:) sway from side to side, be unsteady' (Rz 
317 a kesa 1, bet. 2) Ve. tje`kleär e råssted så 
dåm tjä'sär lvt't å cli't <kälkarna är svåra att 
styra (jfr rådstel), så de svänger hit och dit'. - 
Särsk. förb. (av:) an tjestir-å'v såna e no"rlrisa 
vSoll. 'han sätter i väg som ett norrsken (jfr 
nordlysa)'. - Avi.: i et ennda tjässande Nås 
'på ett ögonblick, i största hast / in a moment, 
in the greatest haste'. 

kesa" sv.v. 1. tirså- öÄlvd. `vara (el. gå ut) allt-
för tunnklädd / be (or go out) too lightly dressed'. 
- Särsk. förb. (av:) 4 tg"sed-å'v, miesst nä"kiin, 
å wa 80 ko'lltÄlvd. ̀hon gick så tunnklädd (nästan 
naken), och det var så kallt'; (iväg:) tfl"se 
innt iwö'g .21a'jk Älvd. `ge dig inte iväg så tunn-
klädd'. Jfr keslig. 

kese m.IIIa, se k ä se. 
kes-fluga f.V tjä'sflrllgu vMor. Rättv. tjä`sflräga 

Oro tjä'sflruggu Bju. trä' slit ftgu Nås Äpp. kä's f (ragu 
Mal. <ett slags broms, fäfluga, oxstyng / gad-
fly'. Jfr brönisi, bet. 1; kittel(s)-Elin. Syn.: 
stingfluga; stinka f. 

kesig adj.I tfi"sun öOrs. (jfr Rz 317 a kesa 3; 
Torp kjwsa) lent smeksam / gently loving'. 
Jfr kelig; koma' v., avl. 

keslig adj.I tji"sukin öÄlvd. (jfr kesa' v.) `tunt 
el. dåligt klädd / lightly dressed'. 

kes-moln n. Ja kö'småltn Rättv. `smäknottrigt 
moln, eirro-cumulus / granular eloud'. Syn.: se 
bocktalg-, knotter-moln. 

kes-väder n.Ia tjä'svår Dju. Mock. (jfr kesa v., 
bet. 1) `hett och insektfyllt sommarväder / hot 
summer with many insects'. 

keta sv.v. 1. tji"tå Ve. Ors. tjettå öVd. (V11 
keta; Torp kita) `kittla / tielde'; ä tjettå ti 
hägg?z å' me Tra. <det kittlar i halsen på mig'. 
Jfr keman. Syn.: k etala; kittla. - Ssg: tyrtå-
båkå oböjl. adj. Ve. <kinkig, kitslig / fretful, 

touchy'; ur tji"tåbåka du ä i cläfg `hur kitslig du 
är i dag'. Jfr katig, bet. 3. 

ketal adj.I tfi"tålr Älvd. tfi"tål ,,,tyrtålr (pl. tjr-
tålär ,,,tji"tålrär) Våmh. ki"tåld -tji"tald Soll. 
tji"tål ,,,tji"tåld Ors. 1. `kittlig / ticklish' (Torp 
kitall, under kita) allm. Syn.: katig; kittlig, 
bet. 1. 2. `ivrig att slåss, stingslig / eager to 
fight, touchy' Våmh. 

ketala sv.v. 1. tji"tedå nArdmh. tji"tearå Våmh. 
(Bon.) tji"tåld Soll. <kittla / tickle'; däm tfi'tåld 
(tji"tåldät) mi Soll. 'de kittla (kittlade) mig'. 
Syn.: keta; kittla. - Pass.: e etä/ä8 nVåmh. 
`det kittlas'. 

ketig adj.I tji"tun 	ti? Ve. tjettån öVd. 1. 
`kittlig / ticklish' (V11 We. ket o g; Torp kitug, 
under kita) Ve. Syn.: ketal, bet. 1; kittlig, 
bet. 1. 2. 'lekfull, yster / playful, frisky' Tra. 
ka`tta e tjettån å vill lä`jka `katten är lekfull 
och vill leka'. 3. 'kitslig, elak / touchy, nasty' 
Li. an vå, likssm tjettån å' se <han var liksom 
kitslig av sig'. Jfr keta v., ssg. 	• 

keva sv.v. 1. tjäsjva Li. (jfr Torp keiva) `tjata, 
gnata, upprepa / nag, repeat'; tjä`jv å dr'-på 
me di sa`mmu <envist gå på, prata om el. arbeta 
med samma sak'; tjå`jv å hs'll på `gå på (el. 
hålla på) envist, tjata'. Jfr koka", bet. 3. Syn.: 
käbbla; käppla; kävlai; kävra, bet. 2. 

kevig adj.I tjtejvs Li. (jfr keva v.). 1. `på-
frestande arbetsam, dryg, enformig / laborious, 
monotonous'; tjä'fvst cerrbäft <tröttsamt, drygt 
och tråkigt arbete'. 2. 'långtråkig, tjatig, 
tröttsam / armoying, nagging, tiresome'; an å 
88 tieViV8 se `han är så tjatig så'. 

kia sv.v. 1. lera Mal. `näskyssas / rub noses'. Jfr 
kie n. Jfr godnosas; kek m., avi. 

kick m.Ia tfikk Älvd. vMor. Ors. 1. 'spene / 
teat, dug' (Rz kikk, under kik) Älvd. Ors. 
tirgå tfisklea Älvd. 'mjölka'. Jfr gums-. Syn.: 
dise, bet. 1; kicke, bet. 1; mamme, bet. 1; 
spene. 2. `kvinnobröst / woman's breast' 
vMor. i kan tä tji`kka å' di <kanske jag tar dig 
på brösten'. Syn.: se dise, bet. 2; kicke, 
bet. 2; mamme, bet. 2; pappe, bet. 2; poppe, 
bet. 2; snutt, bet. 3. - Avi.: tfik-1'r 
drii'pen öOrs. 'mjölka ur den där tåren!'. 

kicke m.IIIa tfi'lek(ä) Son. 1. `spene'. Syn.: 
se kick, bet. 1. 2. 'kvinnobröst'. Syn.: se 
kick, bet. 2. 3. (senare ssgsled:) `ett slags 
napp el. tröst av tygtrasa med inlagt bröd åt 
spädbarn / a kind of dummy made of piece of 
cloth with bread in it for infant' Soll.; se snål-. 

kiekelarsor f. IVa pl. ki'lekelä(r)ssr Mal. (jfr 
kaekelarsor f. pl.) `käringtand, Lotus corni- 
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culatus / bird's-foot trefoil'. Syn.: se bj örn-
blomma, bet. 2; gårdhönor, m. fl. 

kickel-docka f., se kekeldoeka. 
kicklai-li sv. v. 1., se keklaI-II. 
kick-varm adj.I tji`kkwarrm Älvd. (om mjölk:) 
'spenvarm / (about milk:) wall-n from the cow'. 
Syn.: mjölk-, papp-, spen-varm. 

Me n.III kr Mal. 'näskyss(ande) / rubbing noses 
(as sign of affection)'; 46' -rnmä litä kf' giv 
mig några näskyssar!'. Jfr kia v. Syn.: se 
godnävet. 

kika' sv. v. 1. tji k- Leks. Mock. Flo. Nås tjitji- Mal. 
(SAOB kika'; endast i särsk. förb.; bortur:) 
tjitji-bskfer Mal. 'kikna / choke': (ur:) tjik-g'r 
Leks. tjik-fer Mock. Flo. 'kikna'. Syn.: kikna. 

sv.v.l. Orka Ve. <titta (i smyg) / look 
furtively' (SAOB kika11). Syn.: se glesa, bet. 6. 

kiken adj.III ka`Kin Ors. 1. 'rädd av sig / 
timid'. 2. (n.) 'kusligt, ruskigt / horrible, 
gruesome'. 

kik-hosta f.IVa tjrkossta öMor. tjrtjihossta Mal. 
'krampaktig hosta, som framkallar andnöd / 
whooping cough'; nurramjskk va bra' a tjrtji-
hossten Mal. `märrmjölk var bra mot kikhostan'. 
Syn.: kiphosta. 

kikligt adj.In. tjrkki, Leks. 'som åstadkommer en 
hisnande känsla / eausing feeling of giddiness'. 

kikna sv.  .v.l. tji"kän Ve. Soll. tjrkna Bju. Ga. 
Nås tjrkina Mal. 'bliva starkt andfådd, tappa 
andan / beeome breathless' (SAOB). Syn.: 

— Särsk. förb. (ur:) 1. 	Bju. 
`dets.'. 2. tjikän-Cr Ve. <svimma'. Syn.: se 
dåna' av. 

Ml m.Ia tjik Älvd. Våmh. vMor. Ve. Ore Rättv. 
Leks. Mal. ÖVd. tji/ öMor. Ors. Bju. - Jä. 
tj9k Soll. Äpp. 1. <stycke trä el. järn med två 
plana gränsytor, sammanstötande i en mer el. 
mindre skarp kant / wedge' (se ill.; SAOB kil"' 
II 1-2; ÖDB I 378, 495; II 139, 166; III 112, 
286) allm. tra`jtjik Våmh. wi"clåtjik Ve. wi"dotjik 
Oro tre'tjik Mal. 'kil av trä'; j<rrtjil Nås 'kil av 
järn'. Jfr alder-, bryn-, buss-, drev-, lie-, 
läst-, lös-, orv-, tors-, tukt-. Syn.: se bleg, 
bet. 1. 2. a. 'kilformat stycke tyg, utgörande 
del, skarv el. insättning i klädesplagg / gusset, 
inserted into garment' (SAOB kil" II 3 b) allm. 
sa'rrktfik Leks. 'kil i särk'. Jfr b r ok-. Syn.: kör, 
bet. 1. b. läderbit, lagd på skoläst som fyllning 
/ pieee of leather put on (shoe) last as filling' 
(ÖDB II 272) Ål. Syn.: se hy sk. 3. 'strut- el. 
säckliknande utbuktning i not / cone- or bag-like 
protuberance in seine' (SAOB kil" II 3o oc; ÖDB 
1 128) Ve. Leks. Jä. Mal. ÖVd.; sta`rtjik,lr2.2tilk 

Ve. (delar av kil i not) 'stor-, linka'. Syn.: se 
kalv', bet. 2. 4. 'kilformigt markstycke / wedge-
shaped piece of land' Rättv. Leks. Äpp. Syn.: 
lycka', bet. 8. 5. 'översta bord i båt / top plank 
of boat' (ÖDB II 197) Li. Syn.: överstbord. 
6. a. 'öknamn för person från Öna by i Mora 
/ niclmame of person from Öna village in Mora' 
vMor. b. `öknamn för person från Utsjö-byarna 
i Malung / nickname of person from Utsjö-villages 
in Malung' Mal. Jfr kör, bet. 2. 7. (senare ssgs-
led:) lögnhistoria /lie'; se alder-. 

kila f.IVa, se killa f. 
kila' sv. v. 1. tjrka Älvd. Våmh. Ve. Oro. Leks. 
tjrla Ors. tjrka Rättv. Mal. ttrla Bju. Flo. Nås. 
1. 'driva in kil; klyva medelst kil / drive in 
wedge; split with wedge' (SAOB kila' 1-2; ÖDB 
III 128) allm. tjrk stfenq Älvd. 'klyva stenar 
medelst järnkil'; tjik inksi Våmh. 'fästa skaft 
på yxan gm att driva in kilar'. 2. (om känslan 
i munnen vid ätande av sura ämnen / about 
feeling in mouth on eating something sour) 
<ila / have shooting pains' Flo. ä 88 812't ss ä 
tjr1 a tjg`ka 'det är så surt, så det ilar i käk-
lederna'. — Särsk. förb. (e f t e r: ) tjik-ä` «ikr 
Oro 'kila grunden under väggarna' (vid hus-
bygge); (fast:) tfik-fa'sst vMor. Ve. Leks. 'fästa 
medelst kilar'; (från:) tjil-frö' 	Ors. 'gm 
att slå in en kil mellan lillfjölen och plogkroppen 
ändra om en plog till ett årder'; (sönder:) 
tjil-ss'nnd Dju. 'sönderdela med hjälp av kil'; 
(ut:) dm tjikäd-a'ut tra'jt Våmh. 'de klövo 
trädet och slogo i kilar'. 

kila" sv. v. 1. tji"kå- Ve. 'springa fort / run quiekly' 
(SAOB kila" I); (p. pres.:) ä kam jen lö'rkatt 
tji"kånd <det kom en lekatt kilande'. 

kila" sv. v. 1. <kvittra / cheep'; se kira. 
kilad-sten m. Ja tirka,stän vMor. 'i smärre stycken 
sönderkilad sten, anv. som mursten / stone 
broken into small pieces, used as building ma-
terial'. Jfr kila', bet. 1. 

kil-band n.Ia tjrlbannd Flo. Jä. 'flätat band 
med kilformigt mönster / plaited ribbon with 
wedge-shaped design' (ÖDB IV 425, 427). Syn.: 
se flätband, bet. 2. 

kil-flaska f.IVa tjrkfkasska Li. <nedtill spetsig 
brännvinsflaska av tenn / pewter aquavit 
bottle tapering at base'. Syn.: koppflaska. 

kil-hacka f.IVa tjrlakka 	Ors. 'hacka, 
medelst vilken man hackade upp räfflor på 
kvarnstenarna / pick used for hacking grooves 
in millstones'. 

kil-hätta f.IVa tjrkett Älvd. tjrkhetta Ve. tjrk-
hätta Oro svLeks. tjrlhätta Jä. 1. <skydd för 
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slagytan på en kil / protection for striking 
surface of wedge' (se ill.) Älvd. Ve. Leks. Syn.: 
kilmössa. 2. `kalottformad mans- el. pojk-
mössa, sydd av tre el. sex kilformiga (olik-
färgade) tyglappar / man's or boy's skullcap, 
sewn from three or six gores of material of 
different colours' (ÖDB IV 10, 50, 82, 443 f., 
483, 503) Ore Jä. Jfr kil, bet. 2 a. Syn.: se 
bandhätta, bet. 1; klackhätta m. fl. 

kilig adj. I tji`kikn Våmh. tjun Ve. tji'ku Rättv. 
Mal. tji'kug Leks. tji`ks ÖVd. 'kilformig / wedge-
shaped'; an a tffiltst hs'vvu Tra. 'han har kil-
formigt huvud'. 

kil-järn n. Ja tjg'kjänn Soll. `järnverktyg, varmed 
hål för kilar åstadkoms i kvarnstenens buss-
ning / iron implement with which holes for 
wedges were made in millstone-bushing' (C)DB 
III 275).arkilspett. Syn.: buss-, nägel-järn. 

kil-koppel n.Id tjl'Irkoppe Älvd. 'vid hank-
körning av timmerstockar anv. träkil och 
vidjor / wooden wedge and withes, used in 
transporting of timber or logs by dragging them 
fastened one behind the other'. Jfr spänn-
koppel. 

killa f.IVa tjl'Ira Leks. tji`ka Mock. (V11 killa 5.; 
jfr SAOB kihla, under killa' v.) 'get, som 
killat endast en gång / goat who had only had 
one kid'. Jfr killget. 

Ulla sv.v.l. tji'lla Ve. Soll. Ore Leks. k tji'lla 
Rättv. Bju. Dju. Ga. Mock. Flo. Nås Jä. Mal. 
tje'lla ÖVd. 1. (om get:) 'få en killing el. kil-
lingar / (about goat:) have kid(s)' (SAOB 
killa') allm. ta'kk ska du ä' s gs'tt ska du få', 
bå'rs bs'ttjin a tji'll Mal. `tack ska du ha, och 
gott ska du få, bara bocken har killat'. Jfr 
lägga, bet. 4. 2. (om hö, t. ex. i ett fång:) 
'spillas, falla till marken / spill, fall to the ground' 
Ore; bö`rde tji'lled 'höbördan gick sönder, och 
en del hö föll till marken'. Syn.: kalva, bet. 3; 
lättna, bet. 4. 

kill-get f. VI tji'lljöt Leks. Jä. tji'lljett Dju. Mock. 
'get, som nyss fått killing / goat which has just 
had a kid'; jä vii`nnt 	jå Jä. 'jag väntar 
på, att geten skall killa, jag'. Jfr killa f. 

killing m.Ib tfininvg Älvd. tjrlivg nVåmh. 
Våmh. (Bon.) tjilli'vvg öMor. tji'llivg 

Ve. tjinivg Soll. tji'livg Ors. tjiskivg Ore tjr/iv 
Rättv. tii'lliv Leks. —Mal. tii'llivg ÖVd. 1. 'unge 
av get / kid' (SAOB killing' 1) allm. fjä'Brd-
tjilivvg Älvd. ljö`dtjilivg Ve. 'killing, född under 
föregående år'. Jfr b o c k-, get-, h a d n-, p ap p-, 
ö-. 2. `snorslimsa / snot' Leks. Jfr snor-. 3. 
(senare ssgsled:) 'ofullgånget foster / abortiva 

foetus' Li.; se glint-. 4. (senare ssgsled:) 
'person, som vistades på en holme i Siljan / 
person who lived on an islet in Lake Siljan' 
Soll.; se ö-. 

killing-bock m.Ib, se killingsbock. 
killing-dans m. la tji"livdan(n)s Rättv. tjiTiv-
danns Leks. tji'llivdans Mock. 'maträtt, lagad 
av råmjölk från get / dish made of milk from 
goat which has just had a kid' (ÖDB III 454). 
Jfr kalvdans. Syn.: killingspritt. 

killing-diger adj.I tjili'vgdigär öMor. 
dkw Leks. tji'llivdigär Jä. Mal. (om get;) 
<dräktig / (about goat:) with young'. Syn.: 
killingstinn. 

killing-grind f. la tjPlivgrin(n)d Rättv. tji'lliv-
grinnd Leks. Al Dju. Mock. Flo. Nås. 1. 'porta-
tivt, grindliknande stängsel, placerat i fähus 
tvärs över en vrå el. framför ett bås och avs. 
att stänga in killingar / portable, gate-like 
fence, placed diagonally across a corner or in 
front of a stall to keep kids in' (se ill.; jfr ÖDB 
I 300, III 238) Al Dju. 2. `flyttbar kätte (bur) 
av träpinnar el. träspjälor, avs. för instängning 
av killingar / movable cage of wooden pegs or 
slats, in which kids were kept' (ÖDB I 300) 
Rättv. Leks. Mock. Flo. Nås. Syn.: getgrind, 
bet. 2; kalvgrind; killingkätte; kärsa. 

killing-hus n.Ia tji'lrivhsjs Ore 'livmoder hos 
get / goat's womb'. Jfr husan. Syn.: killing-
läger. 

killing-kasung ni. Ib tgnivkasinvg Älvd. 'kjortel 
av killingskinn / kirtle of kidskin'. Jfr skinn-
kjortel. 

killing-kätte m. Illa tjili'vvgtjitt öMor. tjinivtjitt 
Ors. 'flyttbar kätte (bur) av träpinnar el. trä-
spjälor, avs. för instängning av killingar' (se 
ill.; ÖDB I 300, III 238). Syn.: se killing-
grind, bet. 2. 

killing-läger n.Id tii'lliv/e7gtir Mal. (Y.) 'livmoder 
hos get'. Syn.: killinghus. 

killing(s)-boek m.Ib 
öMor. tji"livsbokk Rättv. tji'llivsbokk Leks. 
Dju. Mock. tji'llivbokk Ål Ga. tji'llivsbskk Flo. 
tji'llivbekk Nås Jä. tji'lliv(s)bslek ÖVd. 1. 'kil-
ling av hankön / mab e kid' Flo. Jfr gammel-
bock, bet. 1. Syn.: bock-killing. 2. 'bock 
under första levnadsåret / he-goat up to one 
year old' allm. Syn.: bock-killing; lillbock. 
3. <halvvuxen pojke / adolescent boy' öMor. Ve. 
Rättv. Tra. Syn:. se halv-växting; hårvant, 
bet. 2, m. fl. 

killing-skalle tu. Illa gnivskalls Rättv. 1. 
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'huvud av killing / head of kid'. 2. 'ojämnhet 
(klump) på tråd / unevenness in thread'. 

killing-skinn n. Ja tjinkstjinn Älvd. tji'llivfinn 
Leks. 'hud av killing / skin of kid' (SAOB). — 
Ssg: 	 m. Li. 'liten fäll av kil- 
lingskinn / small fur-rug made of kidskin'. 

killingskinns-kjortel m.Ia tji'llinfinatjärtil Flo. 
'kjortel av killingskinn / kirtle made of kidskin'. 
Syn.: killingkasung. 

killingskinns-kjortle m. Illa tykivstfinstjällä Ore 
= föreg. 

klllingskinns-päls m.Ia tji'llivfinnapälls Leks. 
'armpäls el. kolt av killingskinn för små barn / 
child's coat or frock made of kidskin'. Jfr 
päls, bet. 5. 

killing-spritt m.Ia tii'llivspritt Ål 'maträtt, 
lagad av råmjölk från get'. Syn.: killingdans. 

killing-stinn adj.I tji'llivatinn Leks. (om get:) 
'dräktig / (about goat:) with young'. Syn.: 
killingdiger. 

killing-tunna f.IVa tji'llivtanna Dju. 'tunna, 
placerad i fähuset och any. som kätte (bur) 
för killingar / barrel placed in cowshed and 
used as cage for kids' (ÖDB I 300). 

kill-ost m.Ia tji'lloast Äpp. 'ost, bestående av 
ystad getråmjölk med tillsats av en mindre 
mängd annan mjölk / cheese consisting of 
curdled milk from goat which has just had a 
kid, also a small quantity of other milk'. 

kil-mössa f.IVa tji`kmössa Leks. `skydd för 
slagytan på en kil / protection for striking 
surface of wedge' (SAOB 1). Syn.: kilhätta, 
bet. 1. 

kil-spett n. la tyTkapett Leks. `i ena änden spetsat 
järnstycke, medelst vilket indrivandet av en 
kil förberedes / piece of iron pointed at one end, 
which prepared the way for elriving in a wedge'. 
Jfr kiljärn. 

m.Ia tjimm Ve. Bju. Ga. 'under bottnen 
utstående ände av stav i laggkärl / protrucling 
piece of stave at bottom of barrer (jfr SAOB 
kim' 1). Syn.: bottenstav; kimming. 

kim!' m.Ia tjimm Älvd. 'fiskmage / maw or 
stomach of fish'. 

kim-fat n. II tji`mmfåt Ga. tji`nniät Mock. 'bräd-
fat, any. att bära potatis, jord, gödsel etc. i / 
carrier made of boards, used to carry potatoes, 
soil, manure etc.' (SAOB under kim'; ÖDB I 
366). Jfr brädfat; kim'; kolfat, m. fl. 

kim-kuta sv.v.l. tji`mmkata Flo. (jfr kimma) 
'springa med vidlyftiga rörelser, taga stora 
skutt / run along with leaps and bounds'. Jfr 
kimspringa. 

kimma sv.v.l. tjfmma Älvd. tji`ma Våmh. 
tji`mma vMor. tji`mmb(a) öMor. Ve. Soll. Ors. 
Leks. tji`mma Rättv. Bju. Ga. Flo. Nås Jä. 
'klämta med kyrkklocka / toll church bell' 
(SAOB kimma' 1); tjf mm i kbackur Älvd. 
'klämta i kyrkklockorna' (för eldsvåda). — Avi.: 
tji`mmniv f. Ga. 'klämtning / tolling'. 

kimme m.IV tji"må vMor.; best. -tjimlin Älvd. 
(endast som senare ssgsled i ortnamn; Torp 

kime, Bl. kimi) 'del av sjö, gm ett sund skild 
från sjöns huvudparti / part of lake separated 
from main lake by strait' Älvd. grtenndaju-
tjimjin 'Grundsjöns gm ett sund avskilda parti'. 
Syn.: kalv, bet. 5; kove, bet. 5; unge, bet. 3. 

'stycke, kil etc, av land / piece of land' vMor. 
Jfr kings. 

kimming m.Ib. tfismnaivg Ve. 'under bottnen 
utstående ände av stav i laggkärl' (jfr VM. 
Syn.: se kim'. 

kimna sv. v. 1. ki`vna ‘••• 	Rättv. ki'vna Leks. 
tji'vna tji`mmna Bju. Dju. Ga. Flo. Nås 
tji'vna ,,,tj,ifvna Ål (jfr V11 kimma sig, kim-
mas; Torp kimmen; om deg el. trä:) 'svälla av 
fukt / swell with moisture (about dough or 
wood)'; tjä'llärdära ha tjg`vna Al `källardörren 
har svällt av vätan'; clä'gän ttrtmär Bju. <degen 
sväller'. Syn.: bulgna; bulna, bet. 1; svälla. 

kim-springa st. v. tji`mmsprivva Nås (jfr kimma; 
V11 kimma' v.) 'springa som om elden vore 
lös / run very fast (like the wind)'. Jfr kim-
kuta. 

kinda f.IVa tji`nna nMal. `kind(ben) på ko / 
cow's cheek(-bone)'; ava' tt vm tji`nnon 'svart 
om kinderna'. Syn.: kindklave, bet. 1. 

kind-ben n.Ia tji`nnbån Soll. Rättv. (Bo.) Leks. 
Bju. Dju. Nås tji`nndbån Al Jä. tji`nnbön 
tjy`nnbön Flo. tji`nn(d)bån Mal. tji`nn(d)bäin 
ÖVd. 'kind / cheek' (SAOB 2); bkå'k om tji`nn-
bena Dju. 'blek om kinderna'. Syn.: se anlet. 

kind-klave m. IV tji`nn(d)klretvet Soll. tji`nnkläve 
Ore tjisn(n)dIckeivi Rättv. (Bo.) tji`nnkkäva Leks. 

`kind(ben) på ko' Soll. Leks. Syn.: kinda. 
'påssjuka / mumps' Ore Rättv. (Bo.). Syn.: 

kindkrammel; käksot; svinklave. 
kind-krammel n.Id tji‘vnicrammäZr Ga.; best. 
tji`nnkrammkä Dju. 'påssjuka / mumps'. Syn.: 
se kindklave, bet. 2. 

kind-käk m.Ib tji`nntjåk Ga. 'käke / jaw'. Syn.: 
käft, bet. 1; käge; käk; käka. 

kind-kälke m.IIIa tji`n,ntjäkka Ga. 1. <över-
käke / upper jaw' (Fr. kinnarkjalki). Syn.: 
överkäft. 2. 'kind / cheek'. Syn.: se anlet. 

kings m.Ia tjiv(v)s Ve. Rättv. (Bo.) Leks. Bju. 
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gässling; kinnung(e); Ål (Rietz kings; Jakobsen Shetl. kinka; jfr ? 
Trop kink; kinksa) 'utbuktning, vinkel, kil, 
flik (av åker, äng el. myr; klädesplagg etc.) 
/ strip of land which juts out; flap (of clothing)'. 
Jfr kimme, bet. 2. Syn.: se flik; kingse. 

kingsa sv. v. 1. tji'vvsa Soll. (jfr SAOB, Rz kingsa; 
Torp kinksa) 'gå skevt (t. ex. om  slipsten el. 
vagnshjul) / tum off-centre, sway (about 
grindstone or cartwheel)'. Jfr kaka', bet. 5. 
Syn.: vimla; vimsa; vingla. 

kingse m.IIIa tji'vvsa Ga. 'utskjutande flik 
av åker, äng el. myr'. Syn.: se kings. 

kingsig adj.I tji`vvaån Soll. tji'vvsug Leks. 1. 
(jfr kings) 	/ jutting out' Leks. 2. (jfr 
kingsa) <krokig, slingrig (t. ex. om  väg, å, linje) 
/ wincling (about road, river, line)' Soll. 

kinka sv.v. 1. tji'v(v)ka Rättv. Bju. Mock. Flo. 
Mal. tjrvvka Al 'vara kinkig / be squeamish' 
(SAOB kinkam  5). — Refl.: tji'vvk se Nås 
`dots:. — Ssgr: tjrvvkblråsa f. Bju. Nås tji'vvk- 
butt m. Jä. tji'vvkbår na. Mal. 'kinkig individ 
(eg. kinkborr)'. — Avi.: tjivvk n. Ve. Leks. Nås. 

'kinkande / squeamishness'. 2. 'kinkig indi-
vid / squeamish person'. 

kinkig adj.I tjrvvkun öMor. Ve. Ors. tji'vvkon 
tjrvvkån Soll. tjrvvkug Ore Leks. tji'vvku Bju. 
- Mal. tji'vyks ÖVd. 1. 'som gärna beklagar sig, 
gnällig / always complaining' (SAOB 1) allm. 

<svår att göra till lags, fordrande, noga / hard 
to please, demanding' (SAOB 2) allm. du e 
ss tjevvku, männefa, 88 du H' dei-vt fu'kv Äpp. 
'du är så kritisk, människa, så du tål inte dig 
själv'; å ss tjrvvkut ma dsmda kren ss Leks. 
<det är så noga med de där korna så'. 8. (om 
sak:) <svår att komma till rätta med, besvärlig / 
difficult, hard to manage' (SAOB 3) allm. 
tjr vvkut wå' där Ore 'besvärlig väderlek'; tä`nn- 
stikkon ä ss tji'vvkug »Leks. 'tändstickorna äro 
så svåra att få att brinna'. 4. 'förbittrad, arg / 
bitter, angry' Jä. då vart o tji'vvku 'då blev hon 
arg'. Syn.: se arg, bet. 1; skör, bet. 3, m. fl. 

kink-lås n. Ta tjrvvkkets Soll. tji'v(v)klås Rättv. 
(Bo.) Al Jä. Äpp. 1. <lås, som låses gm stift, 
försett med sidofjädrar / (pad)lock which 
functioned by means of an iron pin with side-
springs' Al. Syn.: se bultlås. 2. 'kinkig 
individ / squeamish person' Soll. Rättv. (Bo.) 
Al Jä. Jfr gnöksla, ssg. 

kinning m.Ib tjrnnivg vMor. vSoll. ÖVd. Orm-
miv ,,,tji`mmnivg Ve. tii`nniv Al Dju...4jy`nniv 
Flo. tjy`nniv Mal. (jfr SAOB) 'väggstock, som 
ej nådde fram till två knutar / wall-log which 
did not reach two corners of a building' (se ill.). 

Jfr fönster-. Syn.: se 
kinn.ungkabbe. 

kinnings-kabbe m. Illa tjrnnivskabba Leks. 'kort 
stock i vägg mellan dörröppning och knut i en 
stuga / short wall-log between door opening and 
corner of a house'. Syn.: se kinning m. fl. 

kinning-gåt f.Ia tjrnnivgåt Al 'vertikalt sido-
stycke i dörr- el. fönsteröppning, begränsande 
den ena änden av väggstockar, vilkas andra 
ände nådde fram till en knut / vertical sidepiece 
in door or window opening, holding in position 
one end of wall-log, the other end of which 
reached the corner of a building'. Syn.: kin-
nunggåt. 

kinnung(e) m.Ib Illa tjrnntivvg Älvd. tji"nuvg 
vMor. Son. tjrnnovg -tjennovg ...,tjrnnonndje 
ÖVd. (Fr. kinnungr; Bl. kinnungur; Aasen 
Roas kinnung) 'väggstock, som ej nådde fram 
till två knutar'. Syn.: se gässling; kinning; 
kinnungkabbe. 

kinnung-gåt f. VI tjrnnuvgclt Älvd. 'vertikalt 
sidostycke i dörr- el. fönsteröppning, begrän- 
sande den ena änden av väggstockar, vilkas 
andra ände nådde fram till en knut'. Syn.: 
kinninggåt. 

kinnung-kabbe m. Illa tje`nnovkabbe,,,tjennovg-
kabbe ,.tjrnnovkabbe Li. =kinnung(e). 

kip interj. tjip Soll. (återgivande av ett ljud, som 
åstadkommes gm insugning av läpparna, och 
som användes som ömhetsbetygelse åt barn och 
katter / sound caused by sucking with lips, 
used as a sign of endearment towards children 
and cats). Jfr kipa', bet. 2. Syn.: pit. 

kipa' sv. v.l. 3. 	ka'jpa Älvd. Våmh. Ors. 
(pret. ka'jpe6 Älvd. ka'jptä ka'jpäd Våmh. 
ka`iftä ,,,ka'jpsd Ors.) ka'jpa ,,,kä'jpa ,,,ke'jpa 
Mor. kä'jpa Soll. Ore ki`pa (pret. Wps) Rättv. 
tji`pa Mal. ÖVd. (pret. tjEp Mal. tji'//t ÖVd.). 
1. 'flämtande draga in luften, kippa efter andan 
/ gasp for breath' (t. ex. då man kommer ned i 
kallt vatten; vid gång i stark motvind; vid 
häftigt springande; vid samlag; Rz 301 b; SAOB 
kipa, under kippa'', bet. 3); an språvv 
Wps Rättv. <han sprang, så han flåsade'; an 
tjE'p ät &lindan& Mal. an tjet ät a`nndam Tra. 
'han flämtade'. Syn.: se flämta. 2. 'stå 
häpen och svarslös / stand there astonished' 
Våmh. (Bon.); ./n frkk ä så 4n ka'jpäd wid ä 
'han fick (så mycket ovett; eg. det), så han 
storknade'. — P.pr.: o so ka'jpennd i' ött Älvd. 
'så du flåsar!'; an e så kä'jpend åtär dödadå'n 
vSoll. 'han är så ivrig efter det där' (jfr kip en; 
Rz 301 b). — Pass.: an kä'jpäs vSoll. 'han är så 
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ivrig'. - Särsk. förb. (ur:) kajp-p'r Våmh. 
(Bon.) käjp-i'r öMor. kajp-'r Ors. 'tappa andan, 
kikna'; (å:) kajp-4' Våmh. 'skryta, skrodera'. 

kipa" -kepa sv. v. 1. ,•-• 3. st. v. tii"på (pret. tji"-
päd Våmh. (Bon.) tjrp(a) Mor. Ve. Soll. tji"på 
(pret. tji"päd) ,,,tjrpa (prat. 	Ors. tjrpa 
(pret. tjrpa) Leks. tjrpa Dju. Äpp. Mal. ÖVd. 
(pret. tjöp Mal. tji'fft ÖVd.); jfr pipa v. 1. 
'frambringa ett pipande läte / produce a squeak-
ing sound, cheep' (SAOB kipa, under kippa'', 
bet. 1) allm. i ärd naa'use tjispäd Våmh. (Bon.) 
`jag hörde hur råttan pep'; e tjrpär ini brå,'sun 
vMor. ä tjrpär i a'sskon öMor. 'det piper i 
elden (brasan, askan)' (jfr askfis, bet. 8); je e 
ss tö'm ss ä tjrp nö i me Tra. 'jag är så hungrig, 
så det piper i (magen på) mig'. Jfr kira, bet. 1; 
pipa, bet. 1. 2. 'åstadkomma ett kyssliknande 
ljud gm att suga in läpparna / produce a sound 
like a kiss' (jfr kip) Ve. Soll. Ors. Äpp. Mal. 
ÖVd. i tjrpät a ka`tton Soll. <jag lockade på 
katten med ett kyssliknande ljud'. Syn.: 
kippa", bet. 1. 3. 'gnissla; knarra / creak' 
(om sko; om gräshoppa) Ve. Ors. Jfr braka, 
bet. 2; gnila, bet. 1, m. fl. 4. (om ko:) <råma 
med gäll ton / (about cow:) utter shrill sound; 
bellow' Leks. - Särsk. förb. (uppå:) tjip-upå' 
vMor. 'pipa oupphörligt'. - Avi.: tjip n. Soll. 
1. 'kinkande, grin / whine'. 2. `grinigt barn / 
whining child'; tjrpa f. Leks. 'ko, som råmar 
gällt / cow which utters shrill sound'. 

kipen adj.III kä'jpin vSoll. (jfr kipa' p. pr.) 
`ivrig, angelägen / anxious, eager'. Syn.: 
kipse; kipsen. 

kip-hosta f.IVa krpossta vRättv. (jfr kipa' 
v., bet. 1) 'kikhosta / whooping cough'. Syn.: 
kikhosta. 

kipig adj.I ka'jpun Våmh. (jfr kipa') tjrpun 
vMor. tjrpån Soll. (jfr kipa"). 1. 'kinkig, 
gnällig / whining' vMor. Soll. 2. 'skrytsam, 
pratsam / boastful, bragging' Våmh. 

kippa f. IV a tji' ppa OvSi. (utom Ve. Soll.)tji'pp(a) 
Ve. Soll. tjeppa Flo. - Mal. tje`ppa ÖVd. 1. 
'knippa, bunt / bunch' (SAOB) allm. bljö'm-
tjippa Mor. blrjönztjipp Son. `blombukett'; 
fi'ssktjippa Ors. fi'ssktfippa Äpp. fe'ssktjeppa Li. 
'knippa fisk'; kröVetjipp Soll. 'knippa met-
krokar'; trö'ktjipp Älvd. 'knippa lök'. Jfr band-, 
bytt-, hark-, kar-, lin-, navar-, nyckel-, 
så-. Syn.: se knip p al, bet. 1. 2. 'bärklase; 
blomställning; vippa / cluster of berries, flowers' 
allm. li'vvgbestjippa Ors. 'klase lingon': a"gär-
tjipp Ve. ha"värtjippa Oro `havrevippa'; ra`vv-
tjeppa Li. 'klase rönnbär'. Jfr bär-. Syn.: 

klase, bet. 1; klasne. 3. (senare ssgsled:) 
'bunt av 10 hässlor skäktat lin / bundle of 10 
hässlor of flax'; se lin-. 

kippa' sv. v. 1. - 3. tjCppa Älvd. Våmh. öMor. 
Soll. Ors. Leks. tji'ppa Rättv. Ga. Jä. Mal. 1. 
'hastigt draga, rycka / pull hastily, jerk' (SAOB 
kippa' 1) Ga. 2. 'spritta till / give a start' 
(jfr SAOB kippa' 2) öMor. Ors. ä tji`pped in i 
mi Ors. <det ryckte el. klack till i mig'. 3. 
'hastigt draga på sig (skor) / pull one's shoes on 
quickly' (SAOB kippa' 5) Våmh. i bara tji`ppäd 
in i ski-,f'sng <jag bara hoppade i skorna'. 4. (i 
förb. med dörr:) tjipp i dö"rum Soll. 'oupphör-
ligt öppna och stänga dörren / constantly open 
and elose door'. Jfr klicka"; kläfta, bet. 3. 
5. 'skrämma ngn, så att han rycker till av 
skrämsel / frighten, startle someone' (Aasen 
kippa 6) Älvd. - Pass.: tji‘ppas Älvd. Våmh. 
'rycka till av förskräckelse j be started'; 
twi' ur i tjrpptes Älvd. 'hu, så skrämd jag blev'. 
- Särsk. förb. (iväg:) an tjippä-ivö'g öMor. 
'han sprang fort iväg'; (ned:) tjipp-ngi'd Rättv. 
'trampa ned (bakkappan av en sko)' (jfr SAOB 
kippa' 6); (på:) tjipp-p' si sko'nnär Ve. tjipp-
på' sä skö'n Leks. tjipp-på' sä skö'när Jä. <hastigt 
draga på sig skorna (utan strumpor)' (SAOB 
kippa' 5); (till:) ä tjippäd-t1'lr i Ini Våmh. 
(Bon.) ä tjippät-tr in i me Ve. 'det klack till i 
mig (av skrämsel)'; 	tjipp-X si skö'när Soll. 
tjipp-å' sä skö'när Rättv. (Bo.) tjipp-å" sä 
skö'nene Leks. (Silj.) tji'pp-å set sko'nn sMal. 
'hastigt draga på sig skorna'. - Avi.: tji'ppgn 
adj. Våmh. (Bon.) (om häst:) 'lättskrämd / 
easily startled'. 

kippa" sv.v.l. tji`ppa Älvd. Soll. Leks. tjisppa 
Rättv. Bju. Dju. Ga. Flo. Jä. 1. <gm insugning 
av luft frambringa ett pipande läte / wheeze' 
(jfr SAOB kippa" 1) Flo. Syn.: kipa", bet. 2. 
2. (om det ljud, som uppstår, då man trampar i 
blöt mark el. går med genomvåta skor:) 'klafsa 
/ squelch' (SAOB kippa" 2) Älvd. Våmh. 
Soll. Leks. Jä. ä tji`ppär i skö'm Soll. ä tji`ppä ti 
skö'när Jä. 'det klafsar i skorna'. Syn.: kippla, 
bet. 2. 3. tji'pp ätter a`nndam Soll. tji'pp ät 
a'n(n)dam Rättv. tji'pp ät a`nnck, Leks. tji'pp 
ät Xv, Dju. tji'pp ät,år ä,'n Ga. tji'pp ät a`nn Jä. 
'flämtande draga in luft / gasp for air' (SAOB 
kippar' 3). Jfr kipa', bet. 1. Syn.: glupa, 
bet. 2. 

kippblad-blomma m. f. tji`ppblrablrama Mal. (jfr 
kippa f.) <liljekonvalje, Convallaria majalis / 
lily of the valley'. Syn.: se bockblad, bet. 1. 

kippla sv.v.l. tjrplra Oro tri"plra Rättv. tji`ppka 
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Leks. tji`pplra Bju. Ga. Mock. Nås Äpp. tji`ppra 
Flo. ki`ppra ,,,tjeppka ,,,tje'ppra Mal. tje'ppka ,,  
typpra ÖVd. 1. 'pipa, kvittra (som råttor el. 
fågelungar) / squeak, cheep (about mice or fledge-
lings)' (Torp kiplai) allm. 2. (om det ljud, som 
uppstår, då man går i genomvåta skor:) 'klafsa / 
squelch' Flo. Syn.: kippa", bet. 2. 3. 'tala 
snabbt och mjukt inställsamt; locka, förleda / 
talk quickly and persuasively; entice' Mal. Li. 
Syn.: kävra, bet. 3. — Avi.: tji'ppvir n. Leks. 
'läte (som) av fågelungar / cheeping sound'. 

kipplas sv.v. 1. pass. (end. i särsk. förb. med 
ihop:) an tjipples-iö'p Ors. <den (o: tråden) 
trasslar ihop sig / it (the thread) is tangled' 
(jfr Rietz 321 b kippla). 

kippra sv. v. 1., se kippl 
kipp-skodd adj.I tjCppski28dd Älvd. tji`ppskiisdd 
Våmh. tjisppskodd öMor. Ve. Ors. Ore tjtispp-
sködd Soll. tji`ppskodd Rättv. - Nås tji`pp-
sköin Mal. tje'ppskodd ,,tji`pskodd ÖVd. 'med 
skor på fötterna, men utan strumpor / with 
shoes, but no stockings on' (SAOB 1). 

kipsa sv.v.l. tji'//8 nMal. (jfr kipa' v.) 'hastigt 
ge sig åstad, skynda, ila / rush, make haste, 
hurry'. — Särsk. förb. (av:) tji//s-' iveilg 
'hastigt bege sig av'. 

kips(e) (?) adj. käsjps.,,käjps (pl. =sg. köt`jpstir) 
Soll. 'ivrig, angelägen / eager, anxious'; däm e 
so kä'jps ätär brä'nnvinn <de äro så lystna efter 
brännvin'. Syn.: k ip en; k ip s e n. 

kipsen adj.III kä'jpsin Soll. =föreg. e du so 
kä'jpsin ättär jenum sä'p, ä `år du (verkligen) 
så ivrig efter att få en sup?'. 

kira sv. v. 1. tjPrå Älvd. tji"-4 Våmh. tjaå' öMor. 
tjy"ret Soll. tji"let Ors. (jfr SAOB kirra'). 1. 
'kvittra / cheep' allm. sa" k4 tji"kär Våmh. (Bon.) 
<svalan kvittrar'. Jfr kipa", bet. 1. 2. 'jämra 
sig, kvida / whine' Soll. — Särsk. förb. (å:) 
tjiret-4' Älvd. 'prata med gäll röst'. — Avi.: 
tjy"reisamm adj. Son. 'klagande, jämmersam / 
complaining, whining'. 

kirka sv.v.l. tji`rrka Bju. tji`rrka Ål (jfr We. 
kirra, bet. 2) 'gnissla, knarra / creak'. Syn.: 
se gnila. — Avi.: tjirrk n. Bju. 'gnisslande 
ljud / creaking sound'. 

kirpa sv.v.l. tji`rrpa Leks. 'gnissla (om t. ex. 
slipsten, osmort kärrhjul) / ereak (e.g. about 
grindstone, ungreased cart-wheel)'. Syn.: se 
gnila. 

kirva sv.v.l. tji'rrva Leks. 'gnissla'. Syn.: se 
gnila. 

kis m.Ia tigs Bju. Ga. 'visst mineral / certain 
mineral, pyrite-ore' (SAOB kis' 1; Holmkvist, 

Bergs!. Gruvspr. kis); ä bära tj5'.97,), Bju. 'det är 
bara kis'. 

kisna f.IVa ki'sna, Leks. 'hålighet (ex. i potatis) 
/ cavity (e.g. in potatoes)'. 

kista f.IVa tji`ssta Älvd. nVåmh. öMor. Ve. 
vSoll. Ors. Ål (best. sg. dat. tji`sstv, Ve.) tjy'ssta 
Våmh. (Bon.) vMor. Soll. Ore Leks. tji's(s)ta 
Rättv. Dju. - Mal. tjessta ÖVd. 1. 'större, 
fyrsidig el. rektangulär trälåda (avs. för för-
varing av mat, kläder m. m.) / large square or 
rectangular wooden box' (se ill.; jfr SAOB 1; 
ÖDBIII214)allm.arbergs-,bergslags-,bod-, 
brud-,bröd-,by-,drag-,färd-,kläd-,klövje-, 
munderings-, rote-, soldat-, tobaks-, 
tull-. 2. 'likkista / coffin' (SAOB 2) allm. 
lorminatiiest4 Älvd. 'Karl XIV Johans sarkofag 
av Älvdalsporfyr'. 3. 'med sten fylld timring 
av trä, nedsänkt i vattnet för att bilda grund 
för bropelare el. stöd för damm / stone-filled 
box sunk in water to support bridge-pillar or as 
dam' (SAOB 4 c) allm. Jfr sten-. 4. (senare 
ssgsled;) 'för fångst av ål avs. fast fiske-
anordning / fixed fish-trap for eel' (SAOB 4 d) 
Jä.; se ål-. 5. (senare ssgsled:) 'träram, ut-
görande underlag vid byggande av brunn / 
wooden frame used in building a well' Nås Jä. 
Äpp. Mal. Li.; se brunn(s)-, vattu-. 6. 'stapel 
av korsvis lagda vedträn i brasa el. vid änden av 
vedtrave / pile of firewood laid crosswise in 
fire or at end of woodpile' (ÖDB I 495, III 289) 
Soll. Ore Rättv. Ål; igkasttjissta Flo. 'viss 
uppläggning av ved vid änden av vedtrave'. 
Syn.: brasa, bet. 3; kistning. 7. 'träram, 
utgörande underlag för stockar i flotte / wooden 
frame supporting logs in raft' (ÖDB I 491) Tra. 
8. (senare ssgsled:) 'försänkt ränna på mj öl-
lavens ena sida i kvarn / groove in one side of 
mjöllave in mill' Ga.; se mjöl-. 9. (senare 
ssgsled:) 'fyrsidig, lådformig blåsbälg / four-
sided, box-like bellows' Älvd.; se blås-. 10. 
(senare ssgsled:) 'karm kring dörr el. fönster / 
door- or window-frame' Våmh. Ors.; se dörr-, 
fönster-, glas-. 11. 'fyrkantig anordning med 
sidor och botten av störar, anv. för förvaring 
av mossa / square structure with poles as sides 
and base, used for storing moss' Ors. 12. 
'grupp av slåtterfolk (sloglag), bestående av 
två kvinnor, två män och en häst / group of 
haymakers (sloglag), consisting of two women, 
two men and a horse' svMor. 

kista sv.v.l. tjyssata Leks. 'stapla upp ved 
korsvis i brasa / pile wood crosswise in fire'; 
tjy'sst vä'dr, `dets.'. Jfr kista f., bet. 6. — 
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Särsk. förb. (upp:) tjys.st-o'pp 'dots?. — Ssg: 
tjy's.stbra,su f. Leks. 'brasa, bestående av korsvis 
uppstaplad ved / fire consisting of wood piled 
crosswise'. 

kist-band n.Ia tji`estbannd vOrs. tji`.9.9tb4nnd 
öOrs. 'mönstrat fint band, jämte andra band 
buret av brudpiga som huvudprydnad / pat-
terned ribbon worn with other ribbons by 
bridesmaid as part of headdress' (ÖDB IV 126). 
Jfr krokband. 

kist-botten m.Id tji`sstbasttv, Älvd. tji`s.stbsttn, 
Bju. Nås 'botten till kista / bottom of chest' 
(SAOB 1). 

kist-bröd n. tji`sstbr.5 Ve. tji'sstbrå Ors. tjy`astbrå 
Leks. (Silj.) tje`8.9tbrå Li. `tunnbröd, så viket, 
att det bekvämt kunde medtagas som mat-
säcksbröd / clapbread folded in such a way 
that it could easily be carried in a provisions-
bag or box' (ÖDB III 424). Jfr kistbröds-
kaka; kontbröd. Syn.: färd-, färdas-, 
nist-, spann-bröd. 

kistbröds-kaka f. V tji`mtbrå8kaka Ve. 'tunnbröds-
kaka, så viken, att den bekvämt kunde med-
tagas som matsäcksbröd / piece of clapbread 
folded in such a way that it could easily be 
carried in a provisionsbag or box' (ÖDB III 
424). Syn.: kist-, nistbröds-, nist-, spann-
kaka. 

kist-gods n.Ia tji:8408.9e Älvd. `föremål, som 
brukade förvaras i kista / object that was 
usually kept in a chest'; (äv. bildi.:) e6 i-nt no 
tji`sstg fis.ss .21a'jkt `dylikt (t. ex. om  kvinnas 
grossess) kan ej döljas'. 

kist-hjul n. Ja 01;884'928h,,  tji` &stf" Älvd. `över-
fallshjul, drivhjul till strömsåg (vars skovlar 
tillfördes vatten uppifrån genom vattendam-
mens ränna) / overshot bucket wheel in sawmill' 
(jfr ÖDB III 279). 

kist-kaka f.V tji`.98tkakul Älvd. tji`sstkäku Ve. 
tji`astkakal öOrs. `tunnbrödskaka, så viken, att 
den bekvämt kunde medföras som matsäcks-
bröd' (ÖDB II 321). Jfr kistbröd. Syn.: se 
kistbrödskaka. 

kist-krus n.Ia tji`astkras Ga. Nås Jä. 'gåsögon-
väv / coarse diaper'. Syn.: se dubbeldräll. 

kistkrus-kjortel m. Ja ti'iastkrastiorrtil Jä. `svart 
högtidskjol, vävd i gåsögonmönster / black 
skirt woven in diaper pattern, worn on special 
occasions' (ÖDB IV 192). 

kistkrus-näsduk m.Ib tji`astkrusnitsstuk Flo. 'litet 
vitt kläde i gåsögonvävnad, i vilket psalm-
boken lindades in vid kyrkogång på högtids-
dagar / small white cloth in coarse diaper, in 

which the hymn-book was wrapped for church 
on festive oecasions' (ÖDB IV 366). Syn.: se 
bokduk. 

kist-kärra f.IVa tji`ss(t)tjärra Rättv. Dju. Ga. 
Mock. Flo. tii's.stjärra Ål `tvåhjuligt fordon 
med rektangulär vagnskorg och fast bakgavel / 
two-wheeled cart with rectangular body and 
fixed back' (se ill.; SAOB). Syn.: kistrede. 

kist-låda f.IVa tjismaåda öMor. tjy`8.9tlåda Leks. 
tji'sstlå da Dju. `liten låda upptill i ena änden 
av en kista, läddika / small box at top of one 
end of chest' (SAOB). 

kist-lås n.Ia tjy'sstlös MOT. tiV88t/å8 Ål tie‘88t1et8 
Li. `lås till kista / lock of chest' (se ill.; SAOB). 

kistning f.Ib tjesstniv Leks. Dju. `stapel av 
korsvis lagda vedträn vid änden av vedtrave' 
(se ill.; ÖDB I 495). Syn.: brasa, bet. 3; 
kista, bet. 6. 

kist-rand f.VI tji`sstretnd öOrs. 'visst slags 
avlångt mönster, som återfanns dels på ryggen 
av huggorm, dels på strumpor / certain type 
of oblong design, found on back of viper and 
on knitted stockings' (se ill.). 

kist-rede n. III tjy`sströdti Leks. tiVastråä Bju. Ga. 
<tvåhjuligt fordon (liknande en flake) med 
fasta skalmar / two-wheeled cart (similar to 
flake) with fixed shafts'. Syn.: kistkärra. 

kistros-band n. Ta tjy`sstrosbannd Leks. 'prydnads-
band nedtill på blåmagd / ornamental band 
at bottom of blue apron (blåmagd)'. 

kist-vika st. v. tjy`,98tvIka Leks. 'vika (tunnbröd) 
så, att det kunde ingå i matsäcksförrådet / fold 
(clapbread) in such a way that it could be 
carried in a provisionsbag or box'; (p. pret.:) 
tjy`sstviki brB' Leks. tji,',98tv/tji br8' Mock. tjesest-
vitji brå' ÖVd. 'på detta sätt viket tunnbröd'. 
Jfr fyr-, spann-viket. Syn.: nistvika. 

kist-överdel na.Ia 	Ga. `överdel av tyg 
vävt i gåsögon / a kind of blouse, made of 
coarse 	(ÖDB IV 14). Jfr kistkrus. 

kitte m.IIIa, se kätte. 
kittel m.Id —a kg"til (pl. ke`221er) Älvd. 
knil (pl. ke`.2.21it —kö'tilä) Våmh. ke"til vMor. 
Soll. Ors. (pl. ke`.2.2lär 	vMor. ke"tiktr 
Soll. ke`.2.21er 	öOrs.) 	 öMor. 
kttel (pl. kö'telitr) Ve. kti.22 (pl. ker.2.21är) Ore 
kti'2(.2)k (pl. kie.2(1)lar) Rättv. tji`tti/ Leks. — Jä. 
(pl. tji`ttilar Leks. Bju. tji`ttilär Ål Nås) tji`ttel 
(pl. tfistteletr) Äpp. Utta Mal. keettil (pl. köt`.2.21er) 
ÖVd. 1. '(större) cirkelformat kärl, vanl. av 
koppar, avs. för (forsling) uppvärmning el. 
kokning av vätska / (large) circular container, 
usually made of copper, used to (carry) heat or 
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boil liquid, cooking-pot' (se ill.; SAOB 1) allm. 
kerslredrosketi'l Älvd. 'från sot fri kittel'; ti`nn-
bIetkgtil Våmh. `tennbetad kittel av koppar'; sö't-
ketil vMor. swa'rrtkail vOrs. `(begagnad) sotig 
kittel'; gt`tonkti.2.2 Ore 'kittel med handtag'; u"sota-
kail Soll. 'obegagnad kittel (eg. osotad-)'; 
byttkgtil nvMor. 'kittel, rymmande en bytta' (jfr 
handbytt a); ffi' randbyttkgtil nvMor. stierkgta 
Våmh. 'kittel, rymmande 20 kannor'; sietjitti/ 
Leks. (Silj.) 'kittel, rymmande en så'. Jfr beck-, 
brygg-, brädsel-, brännvins-, bytt-, kop-
par-, köl-, lill-, mes-, messmörs-, mjölk-, 
mos-, mässing-, ost-, urtvått-, vattu-, 
äng-. 2. (senare ssgsled:) <djup håla med 
strömvirvel i bottnen av vattendrag / deep 
eddy, forming part of watereourse' Li.; se värv-. 

kittel-ask m.Ib kg"tilassk Våmh. (Bon.) ke`2.21assk 
—ke"tilassk vMor. ke'llalasstj —ke`2.2assk Ve. 
<av näver el. grova träspjälor förfärdigat fodral 
för kittel / cover made of birehbark or wooden 
slats, used for cooking pot' (ÖDB III 443). Syn.: 
kittel-korg, -ryve, -skrock, bet. 1; skrock, 
bet. 7. 

kittel-bräde n.III ketilbrdclä Våmh. `fyrkantig 
brädbit, anv. som underlag för sotig kittel / 
square piece of plank used underneath sooty 
cooking pot' (ÖDB III 443). Jfr kittelmatta. 
Syn.: gryt-, sot-bräde. 

kittel-hadda f. IVa kii`.2.2adda öMor. ke"tiladda 
Ve. ke`.2.2adda Ors. `öra på kittel / ear or handle 
of cooking-pot'. Syn.: hadda, bet. 1; kittel-
öga, bet. 1, -öra. 

kittel-hammare m. Id ttilhammor öVd. 'ham-
mare, anv. vid tillverkning av kittlar / hammer 
used in cauldron making' (SAOB). 

kittel-korg m. Ib ke`.2.2korrg Våmh. 'av korgspjälor 
förfärdigat fodral för kittel' (se ill.; ÖDB III 
335, 443). Syn.: se kittelask. 

kittel-krok m.Ib ke`.2.2krå8k Älvd. 1. 'av järn 
förfärdigad anordning för kittelns upphängning 
i eldhus / device made of iron used in eldhus 
for hanging cauldron from' (se ill.; SAOB). Jfr 
kittelmåg. Syn.: se bodkrok; skärdunge 
m. fl. 2. 'en av de till kittelvinden i spisen 
hörande järnkrokarna / one of the iron hooks 
belonging to the cauldron hanger in the fire-
place' (ÖDB III 204). Syn.: lill-ringar, 
-ringor; små-ringar, -ringor; ring-, tran-
krok. 3. <järnkrok, medelst vilken gryta el. 
kittel lyftes av el. fördes ifrån elden / iron hook 
with which cauldron or cooking pot was taken 
off hanger from the fire'. Syn.: grytkr o k, bet. 1. 

kittelkrok-lunn m. Ja ke`.2.2krii8lchgnn Älvd. 'en 

av de två längsgående inre takåsar i ett eldhus, 
vilka uppburo kittelhängare och krokar / one 
of two longitudinal inner roof beams in eldhus, 
supporting cauldron hanger and hooks'. Syn.: 
kittelkrokås. 

kittelkrok-ås m. Ja ke`.2.2kr48148 Älvd. —föreg. 
kittel-matta f.IVa ke`22matt(a) Ve. 'matta av 
halm el. flätade spånor, anv. som underlag för 
sotig kittel el. gryta / straw or plaited chip mat, 
used underneath sooty cauldron or cooking pot' 
(ÖDB III 444). Jfr grythälla; kittel-, sot-
bräde. 

kittel-måg m. Te ke'2.2m4g ,,,k6".2m4g Älvd.; obef. 
Våmh. 'av björkvidja och träkrok förfärdigad 
upphängningsanordning för kittel i eldhus / 
device made of birch withes and a wooden hook, 
used for hanging up cauldron in eldhus' (se 
ill.; ÖDB III 182 f.). Jfr kittelkrok, bet. 1. 
Syn.: måg, bet. 3. 

kittel-ost m. Ja kä`.2.2pis8t —ktittlusst ÖVd. 'mat-
rätt, tillagad av råmjölk / clish made of calves' 
milk (beestings)' (V11; We; Aasen k j et el o s t; 
ÖDB III 454). Jfr kalv-, killing-dans; kalv-
ost. Syn.: krukost. 

kittel-ring m.Ib ke`2.2rivvg Älvd. 'av järn för-
färdigad anordning för kittelns upphängning i 
eldhus' (ÖDB III 204, 443). Syn.: se bodkrok. 

kittel-ryve f. I a ke`2.2retjv Älvd.; obef. Våmh. Mor. 
'av näver el. träspjälor förfärdigat fodral för 
kittel' (se ill.; ÖDB III 443). Syn.: se kittelask 
m. fl. 

kittel(s)-Elin s. kå"tilöki 	Våmh. 'grå, 
stickande insekt, broms / gadfly'. Jfr brömsi; 
kesfluga. 

kittel-skankad adj.I tfi's(s)lsketv(v)ka Rättv. Bju. 
tji`.2.21(n)skåvvka Ga. (jfr kittla; om häst:) 
'rädd om benen / (about horse:) frightened of 
being touched on legs'. 

kittel-skrock m.Ib kes.2.28krokk ..,ke""2skrokk Älvd. 
ke'llskrokk Våmh. ke'.2,2skrskk Ors. 1. 'av näver 
el. träspjälor förfärdigat fodral för kittel' 
(ÖDB III 443) Älvd. Ors. Syn.: se kittelask. 
2. <gammal, söndrig kittel / old, worn, cooking 
pot' Våmh. Ors. 

kittels-ring m.Ib tji`ttilsrivy Bju. 'med fötter 
försedd järnring, på vilken kitteln vid behov 
ställdes / iron ring with feet on which cauldron 
could be placed' (SAOB kitt elring 1). Syn.: 
pann-fot, -ring, bet. 2. 

kittel-öga n.IV krtilög Älvd. ke"tilk(a) Mor. 
(jfr Björklund, Älvdalsm. 1622, s. 166 och not). 
1. 'öra på kittel / hanclle of cooking pot' Älvd. 
Syn.: hadda, bet. 1; kittel-hadda, -öra; öra. 
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2. 'ett slags broms, som var fläckigt brun-röd- 	tjav(v)s Soll. Rättv. n. 1. <person av det 
grön och försedd med (koppar)glänsande ögon 	motsatta könet, med vilken ngn kurtiserar 
a kind of horse-fly which was brown-, red- and 	/ person of the opposite sex whom one is court- 
green-spotted and had copper-coloured eyes' 	ing' allm. e-dä'r i tKuvse lrfe8k-4nndes ö'ö Älvd. 
(jfr Lindén DNO I: 2, s. 62 not 1) Mor. Jfr 	'det där är den flickan, som Lok Anders säll- 
blindskalle bet. 2; älvkarl, bet. 2. 	 skapar med'. 2. 'två personer, som gå arm i 

	

kittel-öra ii. IV ketilåra Våmh. (Bon.) 'öra på 	arm / two people walking arm in arm' Älvd. 
kittel / handle of cooking pot'. Syn.: kittel- 	Soll. vänd e eta fö tia'vvs Soll. <vad är det där 
hadda, -öga, bet. 1. 	 för ett par, som går arm i arm?'. 

	

kittla sv. v. 1. tiis.2.2la ,,tfi'221 Älvd. Soll. tji`.2.21a 	kjanka sv. v. 1. tjävyk(a) Soll. (Torp kj anka). 
Våmh. 	Rättv. (Bi.) Dju. Ga. Nås Äpp. 	1. 'utföra en oavlåtligt gnidande el. dragande 
tji` sala Leks. tji' sala Bju. tji`.2.2la 	Illa Flo. 
tji` .21a ,,,tfi'ssla Mal. 1. 'gm lätt vidrörande fram- 
kalla en på en gång behaglig och irriterande känsla 
/ tickle' (SAOB kittlan  1) allm. a`lckt dä 88 

innt ja tji'lll(n,) dä Dju. <akta dig, så att jag 
inte kittlar die. Syn.: k et a; k et ala. 2. 	bet. 3, m. fl. 
tji`2.2 bra`nndar Jä. tji`ssi på bra'nnda Äpp. kjortel -kjortle m. Ta -d Illa tjfc' 82/e ,,,tjfP.2/e 
'röra om bland bränderna / poke fire-brands'. 	III Älvd. tjY°.2.2/ä Våmh. 

vMor. 	 öMor. 	Ors. Ore 
tjö`iätj5‘2/ä Ve. tjö'2lä.--,tjö'21 Soll. tjo'2(.2)ls 
Rättv. tf -6'81a tjo' ssla 
Leks.; tiö`rtil I Bju. Nås (pl. tjörtilar Bju.) 
tjo'rrtil Ål tjö'ti/ Dju. Äpp. tjo'r(r)til Ga. Flo. 
Jä. 05'0/ tjötja -tjä‘2g Mal. tfo' ttil (pl. tjo'.2.2-
ler) CoVd. 1. 'kvinnoplagg, midjekjol eller 
livkjol / kirtle, with or without boclice' (SAOB 
kjol 5; ÖDB IV 534) allm. ig a så sttettan 
tffö.2.2la Våmh. 'jag har så kort kjol'; bö'ön 
ålld-u'pp tjöwilan nvMor. `hängseldelen (el. 
båden) håller upp kjolen'; tjö'2192, e gra' Ve. 
'kjolen är grå'; ä bfit'lldrär åv tjösllam Ve. 'det 
hänger trasor (bjällrar) ned från kjolen'; 
rö'retndutig'0.2l vÄlvd. 'rödrandig kjol'; du'lck-
lräktjöll nvMor. 'kjol av så dåligt tyg, att den 
passade bäst åt en docka (eg. do cklekkj ort el)'; 
tr'dbann(d)stjorrtil Flo. 'vardagskjol av yngre 
typ, ej tillhörig sockendräkten' (jfr trå db and); 
girIrtjorrtil el. fcettigmanstforrtil Jä. <enklare, 
hemvävd gul kjol (billigare än röd kjol)'; gä
ranncltjorrtil Jä. 'gulrandig kjol'; ba'rrkans-
tfottil Li. 'kjol av ett slags grovt kamlott- el. 
barkantyg (jfr SAOB berkan), vävt av hårt 
tvinnat garn av gethår, blandat med ull' (jfr 
härkjortel). Jfr björn-, blaggarn(s)-, blå-, 
båd-, ensmöjd-, fris-, glem-, glammig-, 
grå-, grön-, grönrand-,gucku-,gul-,gässel-, 
gästabuds-, herde-, hår-, kalkhårs-, kam- 
briks-, kamlott-, 	 kistkrus-, 
klut-, klädes-, krus-, kyrk-,lagn-, lastings-, 
livstyck-, mäss-, plockgarns-, påsöm-
bands-, pärs-, rand-, randad-, randig-, 
rask-, ros-, rynk-, rynktad-, röd-, sandels-, 

rörelse, ideligen upprepa / carry out a continual 
rubbing or hauling movement, repeat' Ga. 
tjävyka å spEisla 'spela om och om igen (på 
fiol)'. Syn.: se kegan, bet. 1. 2. 'kinka, tjata / 
fret, whine' Soll. Syn.: se dorga; kokan, 

- Pass.: 1. tji`2.2las Älvd. Soll. tji`ssla,s Leks. 
'kittla ngn / tickle s.o.'. 2. 'frestas att göra ngt / 
feel tempted to do something'; ä tji'2.21ä8 i mi te 

onum ä Soll. <jag känner mig starkt frestad 
att säga honom det'. Syn.: klia v. pass., bet. 2. 

kittlare m. III e tji`.2.2ler Älvd. 'clitoris' (SAOB 2). 
Syn.: se fägnskaten. 

kittlig adj.I tji`2.2lug nÄlvd. Oro tji`2.21on vSoll. 
tfi'2.214n Soll. tji`s(s)lu ,-kissslu Rättv. tji`s(s)/u 
sGa. Äpp. tfi'aslug Leks. tji‘.2.2/u Dju. nGa. 
Flo. Nås Mal. 1. 'känslig för kittling / sensitive 
to tickling' (SAOB 1) allm. Syn.: ketal, bet. 1; 
ketig, bet. 1. 2. 'kinkig, lättretlig / ticklish' 
(jfr SAOB 2) Rättv. Leks. Soll. Mal. 3. (n.:) 
'ömtåligt, grannlaga / delicate' Rättv. ä e 
tfi'sslut, du få-nnt så`j nå 'saken är ömtålig; du 
får inte säga ngt'. 

kivna sv.v.1., se kimna. 
kjangsa sv. v. 1. tiq`uvsa Älvd. Våmh. tja`vvsa, 
Soll. Ors. tja`v(v)sa Rättv. (Torp kjangsa, 
under kjank). 1. 'göra sällskap i sexuellt 
syfte, kurtisera / court' allm. o a tja`v(v)sa ma 
en 7i'8bipåjk hö`k (Yera nu Rättv. 'hon har haft 
sällskap med en yngling från en av Åsbyarna 
hela året nu'. 2. 'gå arm i arm / walk arm in 
arm' (äv. t. ex. om  två flickor) Älvd. Soll. 
i tja'vvsär ful min di;', då Sol!. 'jag går väl 
arm i arm med dig, jag då'. - Särsk. förb. (ät:) 
du ska far bir-o tjavs-å/ di nega ku'llu Ors. 'du 
skall väl börja att gm kurtis söka vinna ngn 
flicka'. - Ssgr: tia`v(v)sfakk n. Rättv. 'fäst-
mansfolk betrothed couple'; tja`vvsfigåck adj. 
Ors. 'fallen för kurtis med det motsatta könet 

inclined to courting'. - 	tjauvs Älvd. 
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kjortel-taska 

skin-, skinn-, slims-, slät-, snätt-, svart-, 
treskäft-, tveskäft-, under-, uppunder-, 
utanå-, vit-. 2. 'kolt / child's frock' (SAOB 
kjol 4; ÖDB IV 13, 53 f., 457 f., 478 ff.) Älvd. 
Våmh. Mor. Ors. Ore Rättv. Leks. (Silj.) Dju. 
ku'lltjfiv.2/ Älvd. <kolt för flicka (kulla)'; 
021 öMor. 'kolt för pojke' (jfr ÖDB IV 53). 
Jfr livstycke, bet. 3. Syn.: koft, bet. 2; kolt. 
3. (senare ssgsled:) (blad av) daggkåpa, Alche-
mina vulgaris / lady's mantle, dew-cup' Våmh. 
Soll. Ore Rättv. Ål; se gucku-, marie-, rynk-, 
rynktad-. Jfr kjortelsblad. 

kjortel-båd m. II tjY 5.2.2bf,c86-0`6//bfi86 Våmh. 
tjo'2.2böd Mor. tjö'21böd Ors. 'livstycke, fastsytt 
vid kjol / bodice sewn to kirtle'. Jfr båd, bet. 
2 a; bådkjortel. 

kjortel-ficka f.IVa, se kjortel(s)ficka. 
kjortel-hål n.II tj2`8.2fteir Älvd. tjö'2ölt vMor. 
Soll. tio`2.2wgr/ Ors. tjo'2.2h9lt Rättv. (Bo.) 'sprund 
på kjol / slit in kirtle'. Syn.: hål, bet. 10; 
klypa, bet. 6; sprund, bet. 1; sprutta. 

kjortel-kläde n. la tjo'2.2kkåd vMor. tjö'.2klåd 
öMor. 'bred (veckad) bård nedtill på kjol 
(rynktadkjortel) / broad (pleated) border 
at bottom of kirtle (rynktadkjortel)' (ÖDB 
IV 185). Jfr list, bet. 1, m. fl. Syn.: kjortel(s)-
band; kjortel-sko, -skoning; påsömband. 

kjortel-koppe m. Illa tjtiesikupp Älvd. tjy6.2.2-
kuppet Våmh. tjö'2kupp ,,,tjo'.2.2kupp Mor. tjä`2-
kupp Ve. tjo'llskuppa Leks. 'väska av tyg och 
skinn, häktad vid kvinnans bälte el. livband / 
cloth and skin bag, fastened to woman'sbelt or 
bodice band' (ÖDB IV 353). Jfr ledkoppe. 
Syn.: kjortel-säck, bet. 2, -taska, bet. 2; 
pryska, bet. 1; taska. 

kjortel-kvård m. la tjo'.2.2kwärd.-.4K1kwärd Ors. 
<vävt band, fäst över den söm, som förenade 
livstycket (båden) och kjolen / woven band 
over seam, joining bodice (b åden) and kirtle 
together' (se ill.; ÖDB IV 185, 195). 

kjortel-pojk m.Ib tyVvipåjk Älvd. (jfr kjortel, 
bet. 2) `gosse, som gick i kolt / little boy who 
still wore a frock' (ÖDB IV 485). Syn.: koft-
gosse, -pojk. 

kjortel-påse m. IV 	 Rättv. 'liten påse 
av linne, vilken hade sin plats på kjolens in-
sida, kjolficka / small linen bag inside kirtle, 
skirt pocket'. Syn.: kjortel(s)ficka; kj ortel-
säck, bet. 1. 

kjortel-rynkterska f.IVa tjö'llryntäsk Soll. <kvin-
na, som utförde veck på kjolar / woman who 
Pleated kirtles'. 

kjortel(s)-band n. la tjo'2.2bannd Ore tio`tti/s- 

bannd Dju. tjo'rrtilsbannd Mock. Flo. Jä. tjö`r-
tilsbannd Nås 'band el. bård i avvikande färg 
nedtill på kjol / band or border of contrasting 
colour at bottom of kirtle' (ÖDB IV 185, 193, 
196, 219). Jfr list, bet. 1. Syn.: se kjortel-
kläde. 

kjortels-blad n. tjo'rrtilsbkä Al 'daggkåpa, Alche-
milla vulgaris / lady's mantle, dew-cup'. Jfr 
kjortel, bet. 3. Syn.: se daggskål m. fl. 

kjortels-blomma f. tjörtilsbhomma Ga. = föreg. 
kjortel(s)-ficka f. IV a tjo'llfikka Ore tjo'ff-

fekka Li. 'liten påse, fastsydd på insidan av 
kjolen' (jfr SAOB kjolficka). Syn.: kjortel-
påse, -säck, bet. 1. 
jortel-sko m.Vb tjo'.2.2skö vMor. Rättv. tjö`rtil-
sk5 Bju. Flo. Nås tjertilskö Dju. Mal. tjo'ffkö 
Li. 'skoning el. bård på kjolens nedre kant / 
false hem at bottom of kirtle' (SAOB kjolsko; 
ÖDB IV 185). Syn.: se kjortelkläde. 
jortel-skoning f.Ib tjo'2.28könivu Rättv. (Bo.) 
=föreg. 
jortels-virke n. III tjö'rtilsvvrtjä Flo. <kjoltyg / 
kirtle-material' (jfr SAOB kjolvärke). 
jortel-säck m.Ib tjfisasjiikk Älvd. tjö'2sekk Ve. 
tfo'llsäkk Rättv. tjo'llsäkk Leks. tjö`seikk Bju. 
Ål Ga. tjö'tilssäkk Dju. tjo'r(r)tilsäkk Flo. 1. 
'liten påse el. väska, som hade sin plats på 
kjolens insida'(SA0B k j ols ä c k 1; ÖDB IV 350 f .) 
Rättv. Al. Syn.: kjortelpåse; kjortel(s)-
ficka; kjorteltaska, bet. 1. 2. 'liten påse el. 
väska av tyg och skinn, (prydd med applika-
tioner och tofsar och) häktad vid kvinnans 
bälte el. knuten med band omkring midjan' 
(SAOB kjolsäck 2; ÖDB IV 18, 351 ff.) Älvd. 
Ve. Bju. Ål Dju. Ga. Flo. 18`stjosäkk Ga. 'dots?. 
Jfr ledkoppe; lapp-. Syn.: se kjortelkoppe. 
jortelsäck(s)-band n.Ia tjö`stiksbannd Bju. tjö'-
säkbannd Ga. 'mönstrat hemvävt ylleband, 
varmed kjortelsäcken knöts fast om midjan / 
hand-woven, patterned woollen band with 
which kjortelsäcken was tied round waist' 
(ÖDB IV 355 ff.). 
jortelsäck(s)-flaska f. IV a tjo'llsäkflrasska 
säksfirasska Leks. 'fickflaska för brännvin, 
medförd i kjortelsäcken vid kyrkogång / 
pocket finsk for aquavit, taken to church in 
skirt pocket' (ÖDB IV 351 f.). 
jortel-taska f.IVa tjnjiltasska Mal. 1. 'liten 
påes (el. ficka) på kjolens insida' (ÖDB IV 350). 
Syn.: se kj ort elsäck, bet. 1. 2. 'liten väska av 
tyg (och skinn), häktad vid kvinnans bälte el. 
midjeband' (jfr ÖDB IV 351). Syn.: se kj ort el-
koppe. 
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kjortle m.III, se kjortel. 
kjuk m.Ia tjiik öMor. `person som kom sist, 

jumbo / person who arrived last'; ig e neemmäst 
tifilk <jag är närmast jumbo'; tjfi'tjän fikk int 
sprä'tt inntä 'jumbo fick inte sprätta alls'. 
Jfr fitta, bet. 3; kjuken. Syn.: kjukan, bet. 2; 
kunta, bet. 2. 

kjukai  f.IVa tji:eka Älvd. (Torp kjuka; Rz 732 
tjuka, under tikk; V11 tjuka; L. Moberg i 
Ortn.sällsk. i Uppsala årskr. 1947, s. 12 ff.; 
de Vries kjiika f.) `ticka, nålsvamp / poly-
porus, shelf fungus'. Syn.: ticka', bet. 1; 
täta'. 

kjukall  f.IVa tifika Våmh. (Bon.) vMor. Soll. 
(jfr 1 Torp kjuka v.; ordb. tj  ugga). 1. `kvinna, 
som kom sist / woman who arrived last' allm. 
2. 'person, som kom sist' Våmh. (Bon.) svMor../n 
warrd tifika `han blev jumbo'; nu warrt du 
«eka svMor. `nu blev du sist'. Jfr fitta, bet. 3; 
kjuken. Syn.: kjuk; kunta, bet. 2. 

kjuken m.IIIabest. tjfiken Soll. 'man, som kom 
sist / man who arrived last'; va`lckt di så-nt du 
bi tja'ken 'akta dig, så att du inte blir jumbo!'. 
Jfr kjuk; kloka'', bet. 2. 

kjul m. 'barn child', se tjul m. 
kjåkel n., se tjåkel. 
kjåksig adj., se tjåksig. 
kjångla sv.v., se tjångla. 
klabb m.Ia klrabb Älvd. klabb öMor. klrabb Leks. 
Bju. Ål Ga. Mal. 1. 'kort och tjockt (cy- 
lindriskt) trästycke, träkloss / short, thick 
piece of wood' (SAOB klabbn  1) Bju. Ga. 
Jfr vält-. Syn.: klubb, bet. 1; klamp, bet. 1. 

`tung träkloss, som fästes på kreatur för att 
hindra dess rörelsefrihet (t. ex. om  benet på 
häst, om halsen på flöjande get etc.) / heavy 
chunk of wood, fastened round neck or leg of 
animals to prevent them moving too far' (jfr 
SAOB klabb" 1 b) Älvd. Ål. Jfr släng-. Syn.: 
klubb, bet. 3; klubba, bet. 3; klump, bet. 2. 

<maträtt, bestående av en i handen utklappad 
kaka av deg (tillredd av mjöl, salt och vatten) / 
dough (made of flour, salt and water and) 
formed into round dumpling with hand' (SAOB 
klabbn  2; ÖDB III 484 f.) öMor. Ål Mal. Jfr 
blod-, boförs-, kak-, kavel-. Syn.: klabba; 
kladd", bet. 1; klimp, bet. 2; klubb, bet. 5; 
klubba; palt, bet. 2. 4. ̀ liten pojke vid cirka 
1/2 års ålder /six-months' boy' Leks. Syn.: klimp, 
bet. 5. 5. (i uttr. på klabben:) på lara'bban 
Leks. (om kvinna:) `havande / pregnant (about 
woman)'. Syn.: kabbe, bet. 9; smäll, bet. 6; 
syten; sytvägen. 6. (i förb. salta klabben:) 

'gå med skvaller, skvallra / talk scandal, gossip,  
Dju. ha du sallta klra'bbitn `har du burit fram 
skvaller?'. Jfr klabba v. 

klabb n. Ta kkabb Rättv. Ga. 1. ̀ illa utfört arbete, 
fuskarbete / badly done job' (jfr SAOB klabb" 
2). 2. 215 kka'bb Ga. <slå fel, gå om intet / go 
wrong, come to nothing'. 

klabba sv.v. 1. klra'bba Leks. klrasbba Dju.; pass. 
klra'bbas Älvd. (SAOB klabba") `skvallra / 
gossip' Leks. Dju. Jfr klabb, bet. 6. Syn.: se 
ballra; klaga, bet. 4; klema, bet. 5; ralla; 
skvallra, bet. 2, m. fl. —Pass.: (om snö:) `hänga 
vid, klibbas fast! get stuck to (about snow)' Älvd. 
e klra`bbes under esstfäutuna, `snön klabbar under 
hästens fötter'. Syn.: kladda, bet. 2; kludda, 
bet. 2. — Ssg: klra`bbspit m. Dju. 'skvalleraktig 
person / gossiping person'. —Avi.: klra`bba f. Dju. 
Mal. 1. 'skvallerkäring/ gossiping woman' Dju. 
2. 'korpulent, ovig kvinna / corpulent, clumsy 
woman' Mal. 

klabbe m.IIIa ldra`bb(ä) Soll. kla`bbit Ors. klra`bbs 
Rättv. kl•a`bba Leks. 'maträtt, bestående av 
en i handen utklappad kaka av deg' (SAOB 
under klabb"; ÖDB III 441, 465 f.; jfr 484 f.); 
mrd`lrkirabb Ve. 'klimp, tillredd av mjöl, salt och 
vatten'; bi"färklabb Ors. `klimp, som åts kvällen 
innan man flyttade från fäbodarna'; tiii`gonclas-
kkabbs Rättv. `klimp, som åts tjugondedag 
jul'. Jfr blod-, färdas-. Jfr klabbkalas. Syn.: 
se klabb, bet. 3. 

klabb-giller n. Id klta`bbjillär Bju. 'fångstanord-
ning för hare och skogsfågel, bestående av två 
stockar, av vilka den övre var uppgillrad med 
gillerstickor / trap for hare and wildfowl, con-
sisting of two logs, one of which was kept in 
place with sticks' (jfr ÖDB I 24, fig. 24-25). Jfr 
klabb m., bet. 1. Syn.: se brandn, bet. 3; 
giller, bet. 1. 

klabbig adj. I klra`bbu Mal. (jfr SAOB k I a b b i gn; 
om brödkaka el. bulle:) 'degig, ej uppjäst / 
doughy, not risen'. 

klabb-ju& n.Ib klra`bbjukk Älvd. `maträtt, be-
stående av klimpar i flott / dish consisting of 
dumplings in fat'. Syn.: brudpig-, klabb-
mölja. 

klabb-kalas n.Ia lara`bbkaläs Rättv. (Bo.) 'fest 
på tjugondedag jul, då man åt klimp / dumpling 
party on Hilarymas Day'. Jfr klabba. 

klabb-klubbe m. Illa klra`bblarsbbe Li. 'maträtt, 
bestående av runda, tunna, i saltat vatten 
kokade kakor av fint kornmjöl / dish consisting 
of round, flat cakes of fine barley-meal boiled 
in salt water'. 
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