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kvarn-lave 

kvarn-dygn n. Ja kwenndyvven Våmh. kvä'nn-
divvn öMor. kvä'rdivven Ga. kvä'rndyvvn Jä. 
kvienndövvn Mal. 'dygn, under vilket delägare i 
kvarn förfogade över kvarnen / period of 24 
hours during which part-owner had mill at his 
disposal' (SAOB; ÖDB I 473). Syn.: maldygn; 
stund. 

kvarn-fogde m. Illa kvännfoggdä öMor. kvär-
foggde Leks. (Silj.) kvdrfoggdä Dju. kvä`rfuggdä 
Ga. kvåkfoggdä Äpp. <förtroendeman inom ett 
kvarnlag / representative of part-owners of mill'. 
Syn.: kvarnfut. 

kvarn-fut m.Ia kwennfaut Älvd. Våmh. kwe'nn-
fåjt vMor. Ve. kvä'nnfåjt öMor. kvä'nnfåut Soll. 
kvännfiit Mal. (jfr faut, fogde, fut) = föreg. 
(Lev. Liv. Älvd. 10). 

kvarn-får f.I kwennför Ors. 'intag i vattendrag, 
varigenom vatten infördes i kvarndamm / inlet 
in watereourse through which water was taken 
into mill-dam'. Jfr kvarnbäck. 

kvarn-gruva f. IVa kvä'nngrava Mal. 'kvarn-
stensbrott / naillstone-quarry'. Syn.: kvarn-
stensgruva. 

kvarn-gröt m.Ia kveirgrEit Leks. Dju. kväsrgröt 
Ga. kvå'vgröt Äpp. kvä'nngröt Mal. <gröt, kokad 
av nymalet mjöl antingen i kvarnstugan el. 
omedelbart efter hemkomsten / porridge made 
from freshly ground flour either in the mill 
cottage itself or immediately after coming 
home'. 

kvarn-hacka f.IVa kwennakk(a) Älvd. Våmh. 
kvänna'kka öMor. kvä"nnakk Soll. kwennakka 
Ors. kver(h)akka Rättv. kvä`r(h)akka Leks. 
kvä`rhakka Bju. kvä`rhakka Ål kvä`rhakka Dju. 
kvå`vhakka Äpp. kvännhakka Mal. ÖVd. 'flat-
hacka, med vilken kvarnstenar hackades (skärp-
tes) / flat hoe used to sharpen millstones' (se 
ill.; SAOB; ÖDB I 474). Jfr bredhacka; 
fiathacka, bet. 1; pickhacka, bet. 2. Syn.: 
kvarnstenshacka. 

kvarn-hjul n. Ja kvä`rjak Rättv. Leks. kvå'rjirar 
Bju. kvei`njak Äpp. kvä'nnj (dr Mal. Li. 
kvä`rinfök Tra. 'vattenhjul, varmed skvalt-
kvarn el. tullkvarn drevs / water-wheel of mill' 
(SAOB). Jfr hjulkarl, bet. 1; kvarnkarl, 
bet. 1. 

kvarn-ho m.Va kwenniis Älvd. Våmh. kwe'nnö 
vMor. Ors. kväsnnö öMor. kwennhö Ve. kvä"rhö 
Rättv. (Bo.) kvä`rhö Ga. kvännhö Mal. ÖVd. 
`(övre del av) kvarnränna / (upper part of) mill-
race' (SAOB; ÖDB III 269). Syn.: greplave; 
ho, bet. 2; sump. 
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kvarn-hus n.Ia ( 	kwennaus Älvd. Våmh. 
kwennåjs nvMor. kvännö'js öMor. kwe"nnhåjs 
Ve. kvä"nndus Soll. kwäsnnhsjs Ore kvä"rhiis 
Rättv. (Bo.) kvä`rhfcs Bju. Ga. kvilkhitis Äpp. 
kviennhiis Mal. 1. 'byggnad för kvarn / building 
for milP (SAOB 1; ÖDB III 270) allm. 2. 
'övervåning i kvarnbyggnad / upper storey of 
naill-cottage' (ÖDB III 270) Mor. Ve. Soll. 
Mal. Syn.: mjölhus. 

kvarn-härbärge n. kvännhärrbrä Mal. 'stolpbod, 
i vilken handkvarn var placerad / log-cabin 
raised from ground on piles, in which handmill 
was kept' (se ill.; ÖDB I 471 f.). 

kvarn-kabbe m.IIIa kvä'rkabba Ga. 'kapad del 
av timmerstock, medförd till kvarnen för att 
användas som bränsle i kvarnstugan / piece of 
log, taken to mil cottage to be used as fuel'. 

kvarn-kammare m.Ia kwe"nnkilmår Ve. kvä`r-
kammar Leks. kvä'rkammär Ga. kvd`rnkammsr 
Nås kvåkkammur Äpp. 'mindre rum i kvarn-
byggnad / small room in mil cottage' (SAOB). 
Jfr kvarnkoja. 

kvarn-karl m.Ia kwennkall Älvd. kwennkall 
vMor. Ve. Ors. kvännkall öMor. kvä"nnkall 
Soll. kvä"rkål Rättv. kvännkäl Tra. 1. 'stån-
dare med skovelhjul för drivande av skvalt-
kvarn / driving-shaft of watermill' (se ill.; 
SAOB kvarnkall; ÖDB III 271) allm. Syn.: 
drag-, hjul-karl; kvarn-klubba, -skalle. 
2. <man (el. kvinna), som for till el. från kvarnen 
el. vistades i kvarnen för att mala / man or 
woman who went to the mill (and stayed there) 
to crus grain' öMor. Ve. Soll. Rättv. (äv. 
bildl.:) va kvä"nnkall Soll. 'vaka om natten 
(eg. vara kvarnkarl)'. Syn.: malkarl. 

kvarn-kavle m. Illa kvännkavvZra Mal. = kvarn-
karl, bet. 1. 

kvarn-klubba f. IV a kwennkirubba Våmh. kwe'nn-
klrubba vMor. kvännidrsbba Mal. = kvarnkarl, 
bet. 1. 

kvarn-koja f.IVa kvä'rkija Bju. 'timrad en-
rumsbyggnad, uppförd invid skvaltkvarn / 
one-roomed wooden cottage next to mill'. Jfr 
kvarnkammare. Syn.: kvarnstuga, bet. 1. 

kvarn-lag n. II kwennträg Älvd. Våmh. kwe"nnläg 
Ve. kvä"nnlräg Soll. kwe'nnläg Ors. kvä"rläg 
Rättv. kvelkläg Äpp. kvä'nnläg Mal. 'grupp av 
gårdar, som gemensamt ägde en skvaltkvarn / 
group of farms which ovvned a water-mill in 
common' (SAOB; ÖDB I 473; Gruddbo 94 ff.). 

kvarn-lave m. IV kwe'n,nlavi Ors. kvä'rläva 
Bju. kvä`rnlävs Jä. kvänlävs Äpp. kvä'nnlävs 
Mal. 'det underlag av bräder, varpå under- 
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stenen i en skvaltkvarn vilade och varpå mjölet 
föll ut / wooden base on which lower millstone 
rested and onto which flour fel'. Syn.: kvarn-
luder; ludre, bet. 1; rna!-, mjöl-lave.— Ssg: 
kvernnlävs 'ås m. Mal. <ås, varpå kvarnlaven 
vilade / beam onto which the kvarnlave 
rested'. 

kvarn-lucka f.V kväsrlukku Leks. 'dammlucka 
till kvarnränna / sluice-gate of mil-race' 
(SAOB). Syn.: spada, bet. 2; spade, bet. 3; 
stämlucka; stämman; stämme; stäm-räka, 
-tyckla. 

kvarn-luder m. Ta kwennlrauäer Älvd. kvdnnliid  
Mal. kvdnnlar ÖVd. = kvarnlave. 

kvarn-lykta f.IVa kvdnnlikkta öMor. 'lykta av 
genomstungen plåt, anv. i kvarn / lantern made 
of punehed sheet-metal, used in mil'. Jfr 
lykta. 

kvarn-läst f.Ia kwennlresst Våmh. 'träkil med 
handtag, som sattes in mellan kvarnstenarna, 
då överstenen togs upp för hackning / wooden 
wedge with handle placed between millstones, 
when the upper stone was taken up for hack-
ing'. 

kvarn-plats m. Ta kwennplass Ors. 'plats, där en 
kvarn är uppförd / place where a mill was built' 
(SAOB). 

kvarn-räka f.V kwennrekd Älvd. <drivblad på 
skovelhjul i vattenkvarn / blade of paddle-
wheel in watermill'. Syn.: se bled(j)a; kvarn - 
skovel, -skovla m. fl. 

kvarn-ränna f.IVa kwennrenna Våmh. (Bon.) 
kverrränna Rättv. (Bo.) kvärränna Bju. 
ränna Äpp. kvernnränna Tra. 'ränna, gm vilken 
vatten leddes till kvarnhjul / mill-race' (SAOB 
1; ÖDB III 269). Syn.: kvarnho. 

kvarn-skalle m. III a kvdrskalla Mock. = k var n-
karl, bet. 1. 

kvarn-skovel f. Id kvdrsksvveik Ga. 'drivblad på 
skovelhjul i vattenkvarn'. Syn.: se bled(j)a; 
kvarn-räka, -skovla m. fl. 

kvarn-skovla f. IV a kwennskeivka Våmh. = föreg. 
kvarn-skrymt n. kvdrskrsmmt Ga. 'spökeri, som 
man sett, hört el. berättat om i kvarnkam-
maren / ghostly disturbances, which had been 
seen, heard or spoken of in the kvarnkam- 

kvarn-skulle m. Illa kv Crrskulla Rättv. (Bi.) 'av 
halvklovor anordnad hylla i kvarn, varpå 
sädessäckarna placerades före malning / shelf 
made of half split logs in mill, on which sacks 
of graM were placed before grinding'. 

kvarn-snes f. Ta kwennsnrs Älvd. kvå,'ronös 

Äpp. kväsnnsn'es Mal. kveennsnäis ÖVd. 'till 
skvaltkvarnens mekanism hörande järnaxel, 
som vred runt den övre (rörliga) kvarnstenen 
(löparen) / iron axle which turned the upper 
millstone around in mill' (SAOB kvarnsnesa). 
Syn.: snes, bet. 5. 

kvarn-stall n. la kwennståll nvMor. kvä"nnståll 
Soll. kwennstsll Ors. kweennstall Ore kväsrstall 
Dju. kvdnnstall Mal. 'invid en kvarn uppfört 
mindre stall / small stable built next to mill' 
(SAOB; ÖDB I 148). 

kvarn-stege m. IV kwe"nnstiket Ve. kvä"nnstikå 
Soll. 'flyttbar stege i kvarn, anv. då sädessäck 
lyftes upp och tömdes i sädesbehållaren / 
movable ladder in mill, used when lifting up a 
sack full of grain to pour i into the container' 
(ÖDB I 476; III 277). 

kvarn-sten m. Ta kwennstie Älvd. kvä"nnstån 
Son. kwennstgn öOrs. kvä"rstån Rättv. kvdrstön 
Bju. kveennstån Mal. kveinnstäin Tra. 'vardera 
av de två stenar i en kvarn, mellan vilka sädes-
kornen, saltet etc. maldes sönder / millstone' 
(SAOB; ÖDB II 31 ff., III 274). 

kvarnsten-huggare m. IlIc kwennstied ggär Våmh. 
(Bon.) 'man som tillverkade kvarnstenar / man 
who made millstones' (ÖDB II 31; jfr SAOB 
kvarnstenshuggare). Syn.: se kv ar nb er gs-
gubbe. 

kvarnstens-gruva f. IV a kvdnnstasgräva Mal. = 
kvarngruva. 

kvarnstens-gubbe m. Illa kvdnnstesgubba Mal. = 
kvarnhergsgubbe. 

kvarnstens-hacka f. IV a kveennsteshakka Mal. = 
kvarnhacka (ÖDB II 33). 

kvarn-sticka f. IV a kwennstikka Våmh. kwenn-
stikk nvMor. kveennstikka öMor. kvå`nstikka 
Äpp. 'avlång träkavle, på vilken (med streck el. 
bomärke) angavs de dagar (kvarndygn), då 
en delägare förfogade över kvarnen / wooden 
lath on which was marked the days during 
which part-owner had mill at his disposal' 
(SAOB). Jfr karvstock. Syn.: kvarnstock. 

kvarn-stock m. Ib kveennstakk Mal. = föreg. 
kvarn-stuga f. V kwe'nnstugu vMor. kwe"nnstägu 

Ve. kvä"nn,stägu Soll. kwe'rmstuga Ors. kwei`nn-
stäga Oro kverrstiigu Rättv. (Bi.) kvdrstiigu 
Leks. kvdrstuggu Ga. kvärnstägu Nås kvå'n-
stfigu Äpp. kvdnnstuggu Mal. 1. 'timrad en-
rumsbyggnad, uppförd invid skvaltkvarn / 
one-roomed wooden eottage next to mill' (se 
ill.; SAOB; ÖDB I 148) allra. Jfr kvarn-
kammare. Syn.: kvarnkoja. 2. <timrad 
enrumsbyggnad, uppförd invid kvarnstens- 
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gruva / one-roomed wooden cottage next to 
millstone-quarry' Mal. 

kvarn-stämma LIV kviennstämmna Mal. ÖVd. 
`sammanträde, hållet av delägare i kvarn / 
meeting hold by part-owners of milP. 

kvarn-stöde n.III kväsnnsed Mal. (jfr Torp 
st de under stod adj.) 'plats, där spår synas 
av att en kvarn stått / place where milt was'. 

kvarn-tomte m. Illa kytenntymmta Mal. kvä'nn-
tommte ÖVd. `tomte, som höll till i kvarn / 
brownie living in milt'. Jfr godnisse m. fl. 
Syn.: kelt. 

kvarn-torr adj. I kvienntitr Mal. 'så torr, att den 
kunde malas (om säd) / dry enough to grind 
(about gram)' (SAOB). Syn.: maltorr, bet. 1. 

kvarn-tull m.I a kwenntull vMor. kverrtull Rättv. 
kvä`rtull Bju. kvä`rntull Flo. 'viss del av säden, 
utgörande betalning till mjölnaren el. kvarnens 
ägare / portion of grain as payment for miller 
or owner of mil' (SAOB 1). 

kvarntulls-skrivning f.I b kvertullaskrivniv Rättv. 
'mantalsskrivning; mantal / registration for 
census purposes'; däm mått fyl få tå mä jr 
kvOrtullaskrivninjan Rättv. (Bo.) `de borde av-
föra mig (eg. taga mig) ur mantalet'. Jfr m an t al. 

kvarn-tut m.Ia kwe'n,ntaut Älvd. Våmh. kvä'nn-
tåjt öMor. kwe'nntåjt Ve. kvä"nntåut Son. kukenn-
tuft Oro kväsrtat Bju. Ga. kva'rtfit Dju. kvierntiit 
Nås kydrntiit Jä. 	Äpp. kväsnntät Mal. 
ÖVd. `över kvarnögat placerad trattformig 
behållare, i vilken den omalda säden slogs / 
cone-shaped container in milt into which the 
grain was poured for grinding' (SAOB). 

kvarn-vatten n. Id kwennwattti nvMor. kverveitu,, 
Rättv. (Bo.) <vatten, som drev (skvatt- el. 
tull)kvarn / water which drove mil' (SAOB); ed e 
fu'llt kwennwatty, Mor. `det är tillräcklig vatten-
mängd i vattendraget, som driver kvarnen'. 
Syn.: se dammvatten. 

kvarn-väng m.Ib kwe"nnwevvg Ve. 'ett slags 
borste, varmed kvarnstenarna sopades rena 
frän mjöl / kind of brush with which millstones 
were brushed clean from flour'. 

kvarn-öga n. IV kwennög(a)Älvd. Våmh. kwe"nnög 
Ve. kwennåga Ors. kvä'nkä Äpp. kvtenntig 
Mal. kvä'nnyuge ÖVd. 1. `hål i den övre kvarn-
stenen, varigenom sikten från kvarntratten 
rann ned mellan kvarnstenarna / hole in upper 
millstone through which grain ran down be-
tween millstones' (SAOB; jfr ÖDB III 275) allm. 
Jfr öga. 2. (pl.:) `vid kvarnstenstillverkning 
använda skyddsglasögon av glasbitar, insydda 
i skinn / protective glass goggles, sewn into 

leather, used when making millstones' Mal. 
Syn.: näverglasögon. 

kvaro adv., se kvar. 
kvar-stad oböjl. sbst. kw5"854 Älvd. kwa"(r)städ 
Ve. 'stillastående, stagnation / stagnation' 
(SAOB 1); e ktonmb i kwå"stäö o bä' tr4sne lla'jk 
Älvd. <det stagnerar och utvecklar sig ytterst 
långsamt, eg. bara trånar slik' (om årsväxten). 

kvart m.Ia kwarrt Älvd. Våmh. Ors. Oro kvarrt 
öMor. Soll. Bju. Nås kwatt Ve. kvarrt Flo. 
kvalt Äpp. Mal. ÖVd. 1. `fjärdedels timme / 
quarter of an hour' (SAOB II 6) allm. 2. 'mån-
kvarter / (lunar) quarter' öMor. Ve. sä'nest 
kva'rrtr, öMor. sönest kwa'ttn,, Ve. 'sista kvarteret'. 
Syn.: kvarter, bet. 3. 8. 'vedhög el. vedtrave 
om en fjärdedels famn / pile of wood measuring 
a quarter of a cord' Våmh. Soll. 

kvarter n.Ia kwa'rrtir Älvd. kwasrrtir nVå,mh. 
kwasrrtier sVåmh. kwa'rrter vMor. Oro kwa`ttur 
Ve. kvä`rter (bet. 1-2) —kvartå'r (bet. 4) Soll. 
kw.i`rtör kwa'rrtör Ors. kur rter (bet. 1-2) 
kvarter (bet. 4) vRättv. kva'rrter Rättv. (Bi.) 
kva'rrter (bet. 1-3) ,,,lovartå'r (bet. 4) Leks. Bju. 
Nås kva' tter (bet. 1-2) ,-.1cvatgr (bet. 4) Dju. 
Äpp. kva,'ltår (bet. 1-2) —kvattå'r (bet. 4) Mal. 
kva'ttir ÖVd. 1. <längdmått, motsv. fjärde- 
delen av en aln, cirka 14,8 cm / measurement of 
length, corresponding to i of an ell' (SAOB 2) 
allm. han K-nt sä på en tu'mm, fEr'r spri'kk an i 
kva'lter Dju. `han ger inte med sig en tum; 
hellre spricker han ett kvarter'; sprkwarrtier 
sVåmh. 'naturligt mått, utgörande avståndet 
mellan spetsarna av utsträckt tumme och 
pekfinger, så långt de kunde räckas ut' (jfr 
speta" v.) 2. a. <rymdmått, motsv. ett fjärde- 
dels stop / cubie measure, about i of a quart' 
(SAOB 3) allm. jä /ek fu'll kvä`rtery vRättv. 
`jag fick ett fullt kvarter'. b. `rymdmått, 
motsv. en fjärdedels tunna / cubic measure, 
about i of a barret' Älvd. Tra. si'llkvattir Tra. 
'en fjärdedels tunna sill'. Jfr kvartersholk. 
8. `månfas / (lunar) quarter' (SAOB 9) Leks. 
tu'yvZre va tf se'nst kva'rrtere Leks. (Silj.) `månen 
var i sista kvarteret'. Syn.: kvart, bet. 2. 
4. 'logi, husrum / lodging, accommodation' 
(SAOB 15) allm. i ska gå bart i kva'rrtör Ors. 
`jag skall gå (bort) till min bostad': nå vi kå"mom 
tå kvartä'rs vRättv. `när vi kommo till vårt 
kvarter': an a kvartgrå däre 8'88 Nås `han logerar 
hos oss'; je djekk-häjmat bytt i kva'ttire Tra. 
'jag gick hem till mitt logi'. Jfr kyrk-. Syn.: 
kvarterställe. — Ssgr: femmkwartierswiö m. 
sVåmh. 'ved av fem kvarters längd / firewood, 
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five quarters long'; kväsrterslrång adj. Soll. 
`ett kvarter lång / one quarter long'. 

kvartera sv.v.l. (endast i förb. med in; SAOB 
kvarter am,  bet. III:) kva'rrter-inn so'llatar 
Bju. 'inkvartera soldater / billet soldiers'. 

kvarters-holk m. Ib kva' ttighsIrk Tra. (jfr kvarter, 
bet. 2b) 'sillkagge, rymmande en fjärdedels 
tunna / keg of herrings, about of a barrel'. 

kvarter-ställe n.III kvartå'r(s)ställ öMor. kvartå'r-
ställå Leks. 'husrum, kvarter / lodging, aecom-
modation'. Syn.: se färdställe; kvarter, 
bet. 4, m. fl. 

kvassla sv.v.1., se kvalla. 
kvast m.Ia kvas(s)t öMor. Rättv.-Äpp. kwasst 

Ors. kvasst Mal. 1. 'redskap för sopning / 
broom' (SAOB 2a; CiDB III 326) öMor. Rättv.-
Äpp. fjå`skvasst Ja. 'kvast, anv. i fähuset'; 
bjö`rrkriskvasst Flo. 'kvast, tillverkad av björk-
ris'; frå'däsriskvasst Flo. 'sopkvast av dvärg-
björk'; krå'kriskvasst Flo. `kvast av kråkbärs-
ris'. Jfr mar-, midsommars-, stör-, ögon-. 
Syn.: limme, bet. 1. 2. 'särsk. liten kvast, 
anv. att sopa kvarnen med efter hackningen / 
very small broom used to sweep millstone after 
hacking it' (annan kvast kallades limme) 
Mal. 3. 'blombukett / bunch of flowers' (SAOB 
3c) Ors. NeSi. Jfr blom-, blomster-, krydd-, 
ros-, tupp-. Syn.: blomma 	bet. 6; 
blomster, bet. 2. 

kvast-hank m.I b kva'ssthetvvk Dju. `vidjering 
varmed kvasten hölls ihop / osier ring holding 
broom together'. 

kvast-raka f.IVa kva'ssträka Ja. 'redskap, anv. 
vid upptagning av myrmalm / implement used 
for bringing up bog-ore' (jfr CoDB II 43 f.). 
Jfr malmräka. 

kvatel m.Ia kwa"til vMor. kva"til öMor. Soll. 
(jfr Ross kvata v.) 'fjantig, struntpratande 
man / fussy man, talking nonsense'. 

kvatta sv.v.l. kwa‘tta vMor. kva'tt(a) öMor. Soll. 
(jfr Torp kvat a, under kvat n.). 1. 'röra, 
röra ihop / stir, mix' allm. 2. <prata tok / talk 
nonsense' Soll. Syn.: kvalla, bet. 2; kvattra, 
bet. 3. — Särsk. förb. (i:) kwa`tt-i-si vMor. 
'slaska i sig (motbjudande föda)'; (ihop:) o 
kwattär-iöp nod so int gor tå jå"tå vMor. <hon 
rör ihop något (motbjudande), som inte går att 
äta'; (till:) o kwa`tteid-tIlt no(å) vMor. 'hon rörde 
ihop något (motbjudande)'. — Ssgr: kwa`tt-
djärå n. vMor. lortaktigt, söligt arbete / messy 
work'; kwasttmosstår f. vMor. 'lortaktig, sölig 
kvinna / messy woman'; kva`ttsåra f. öMor. 
`dets.'. Jfr kvalla v. ssgr; kvattra v. ssg. — 

.Avi.: kvatt m. öMor. Soll. 1. 'lortaktig, sölig 
person / messy person' Soll. 2. 'löjlig person / 
ridiculous person' öMor.; kvatt n. öMor. Soll. 
<tok, dumheter /nonsense' (Torp kv at n.). Syn.: 
kv all n. under kvalla v., avl.; kwawtta vMor. 
kva`tta öMor. Soll. f. 1. 'lortaktig, sölig kvinna / 
messy woman' vMor. Soll. 2. 'kvinna, som 
pratar tok / woman talking nonsense'; kva`ttun 
öMor. kva`tton Soll. adj. 1. 'lortaktig, sölig / 
messy' Soll. 2. 'löjlig / ridiculous' öMor. 
Jfr kvacka v., ssgr, avl.; kvalla v. avl. 

kvattra sv.v.l. kva‘ttra öMor. kwa`ttra Ors. 
kwirtra Ore (jfr SAOB). 1. 'puttra, bubbla / 
simmer, bubble' (t. ex. i gryta) Ors. Syn.: 
kvalla, bet. 1. 2. 'kurra (i magen) / rumble 
(of stomach)' Ore. 3. 'prata, sladdra / talk, 
chatter' öMor. Ors. Syn.: kvalla, bet. 2; 
kvatta, bet. 2. — Ssg: kwa‘ttsrtitta f. vOrs. 
'sladdrande kvinna / chattering woman'. — 
Avi.: kwa'tter n. öOrs. 1. 'puttrande / sim-
mering'. 2. 'prat, sladder / talk, chatter'. 

kvav n. II kväv Rättv.; best. kwävä (dat. kwa"vi) 
vOrs. (endast i förb. med gå:). 1. (jfr SAOB 
I A 3e) gEt i kwa"vi ( ,-.kwå'vä) vOrs. 'miss-
lyckas, gå på tok / go wrong, be unsuccessfur. 
Syn.: kav, bet. 6. 2. (jfr SAOB I B 4) gå i 
kvä'v Rättv. 'kvävas (om fisk) / suffocate (of 
fish)'. Jfr kvamna v., bet. 1, m. fl. 

kvav adj. I kväv Leks. Bju. Mal. öVd.; n. kwäft 
Ors. kväft Rättv. kvalt Bju. Nås 'kvävande, 
kvalmig / suffocating, stifling' (SAOB 2). Jfr 
däst, bet. 3; kvåvlig. Syn.: kvaven, kväl-
mig. — Ssg: kwä."(v)warrmt adj. n. Älvd. 
<kvavt / stuffy'. 

kvava sv.v.l. kwå"vå vMor. kvåvå' öMor. kväsva 
Mock.; pass. kvä'vås Ga. (Torp kvava, under 
kvev a; jfr Gotl.Ordb. V11 kvava). 1. 'stanna 
i rökgång med otillräckligt drag, slå in (om 
rök) / stay in flue (of smoke)' vMor. Syn.: 
kväva, bet. 2. 2. a. 'hålla på att övergå till is 
(om vatten) / be in process of freezing (of 
water)' Mock. b. 'stanna upp i flöde p. g. a. 
hinder (om vatten i vattenfall)/ be dammed up 
on aecount of some obstacle (of flow of water 
at waterfall)' öMor. — Pass.: 'kvävas / suffo-
cate' Ga. Syn.: se kvamna, bet. 1, m. fl. 

kvaven adj. I. kwa"vin Älvd.; n. kweviå Älvd. 
kw.rviå nVåmh. kwä."wid Våmh. (Bon.) kwä'vi 
Ors. (SAOB kvafinn, under kvavna) 'kvav, 
kvalmig / stuffy, stifling'. Jfr kvamna v.; 
kvåvlig. Syn.: kvav; kvälmig. 

kvav-fisk m. Ib kvavfi'ssk ölkor. kvä`v/i8sk Ve. 
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Mal. kwevfissk vSoll. `fisk, som kvävts under 
isen / fish suffoeated under ice' (SAOB). 

kvavna sv.v.l. 'kvävas', se under kvamna. 
kvav-rök m.Ib kw.i'vråk Ore kväsvra Leks. 
(Silj.) 'rök, som slår in, instängd rök / smoke 
which eannot escape'. 

kvaxa sv.v.3. kvaskksa Mal. (jfr SAOB kvaxa; 
Torp kvakka) `småskälla, bjäbba' (om hund) / 
bark, yap (about dog)'. 

kved m.II Ta kwiå Älvd. nVåmh. kwid Våmh. 
(Bon.) Ve. Ors. Ore 	 vMor. kvid 
öMor. Soll. kvidd Leks. kvi Mal. 1. <buk, mage / 
stomach, abdomen' (SAOB kved' 1) OvSi. 
Leks. di' ger i kwråim Älvd. `havande'; sa'r i 
kevraim Älvd. sår i kwrdem Ve. sår i kvidi'mra 
öMor. 'som har ont i magen'; 02, wenndå 
wa'jtkwIck Våmh. (Bon.) fi'sstjån vånndå-u'pp 
väs jtkvidy, öMor. 'han, resp. (den döda) fisken 
vänder (den vita) buken uppåt'; 6"ktvid Våmh. 
(Bon.) 'stor, påsig mage' (på häst); .4"gårkwid 
Våmh. (Bon.) `smärt buk' (på häst); tjrrkwid Ve. 
<komage'; (äv. bildi.:) i du arn i kwrdem 
yvyr dB' du å Våmh. (Bon.) 'är du avundsjuk 
över det, du?'. Jfr gorr-, lav-. Syn.: buk; 
bälg, bet. 4a; mage, bet. 3. 2. 'magsäck / 
stomach' Mal. 3. <korpulent man / stout man' 
Leks. 4. 'liten varelse / small ereature' Ve. 
tjellivskwid 'liten killing'. Jfr koppe, bet. 6a. 
5. 'båge el. sväng på tjurig tallstam / curve in 
pine-trunk' Våmh. (Bon.) 6. 'något rundad 
undersida på väggstock / somewhat rounded 
underside of wall-log' Våmh. 7. (senare ssgsled:) 
`framparti av byxa / front of trousers' Våmh., 
se brok-. — Av!.: kvi'dda f. Leks. 1. 'havande 
kvinna / pregnant woman'. 2. 'korpulent 
kvinna / fat woman'; kvidd-tr så v. Leks. 
'proppa i sig / stuff oneself'; kvi'ddade sti'nn 
Leks. 'proppmätt / fit to burst (after eating)'; 
kvi'ddade tjå'kk Leks. 'mycket korpulent / very 
fat'. 

kved-fläsk n.Ib kurflressk Älvd. 'bukfläsk / 
belly pork'. 

kved-gylta f.IVa kwrdjyllt(a) Älvd. `korpulent 
kvinna / fat woman'. 

kvedig adj. I kwråug nÄlvd. kwi"dun vMor. 
Ors. kvidu'nn öMor. kvi"dun Soll. kwrdug Ore 
kvi'ddug Leks. `som har stor buk / with large 
stomach' (t. ex. om  korpulent man, gravid 
kvinna el. dräktig ko; SAOB). Syn.: bukig, 
bet. 1; bälgig, bet. 1. 

kved-lös adj. I kyrkas Älvd. 'som har insjunken 
mage / with sunken abdomen'. 

kved-navare m. kvi"dnåvår Soll. 'större borr, 

mot vilken vid användningen måste övas 
starkt tryck, och som därför stöddes mot den 
borrandes buk / fairly large drill whieh was 
pressed into the stomach of the mm using it to 
increase pressure' (se ill.; ÖDB III 127). 

kved-skinn n. Ta kwrstjinn Älvd. kwrdåstjinn 
Våmh. kwråstjinn vMor. kwrdstjinn Ve. 1. 
'bukhud (på människa el. djur) / stomach skin' 
(SAOB) allm. Syn.: bälgskinn, bet. 1. 2. 
'bukhinna på slaktkreatur / peritoneum of 
slaughtered animal' Älvd. 

kved-såga sv.v.l. kwrdsåga Ors. 'såga av (ett 
stycke ved) med sågen stödd mellan magen 
och marken / saw off (a piece of firewood) with 
the saw supported between stomach and 
ground'. Syn.: käringsåga. 

kved-ull f.Ia kwråull Älvd. kvidu'll öMor. 
kvi"dull Soll. kwrdull Ore 'sämre ull, som växte 
under fårets buk / inferior wool growing under 
sheep's belly'. Syn.: bälgull. 

kvek oböjl. sbst. kväk Jä. <knarr i skosulor / 
squeaking of soles of shoe'. Syn.: se brak, 
bet. 2. 

kveka sv.v.l. kons Jä. 'knarra / squeak, ereak'. 
Syn.: se braka, bet. 2. 

kvema sv.v.l. kugma Ore 1. 'smickra / flatter'. 
2. 'dalta (med), skämma bort / pet, spoil, 
pamper'; kugma mä kri`ppän <klema med 
barnet'. 3. 'tala med gnällande röst / talk with 
a whining voice'. Syn.: kvena, bet. 2. — 
Av!.: kwä'ma. f. Ore 'kvinna, som använder 
smicker / flattering woman'; kugmug adj. Ore 
`som daltar (med) el. skämmer bort / pampering'. 

kven n.II kvän Jä. Mal. (jfr kvena v.) 'jämmer, 
klagan / moaning, complaint'; grä'n s kvä'n 
'gråt och klagan'. Jfr gren n. 

kvena sv.v.3. kvä`na Jä. Äpp. Mal. kvä'jna ÖVd. 
(jfr kväna). 1. 'kvida, jämra, gråta klagande / 
moan, eomplain, whimper' (Fr. Bl. Torp 
kveina) allm, an kvå'jnt å bä'-ge Tra. 'han kved 
och jämrade sig'. Jfr kvinal a; kväna, bet. 1. 
Syn.: bära v. refl., bet. 2; gärma, bet. 3; 
kvida; kvina; kvira; kväda", bet. 2;kväka, 
bet. 6; kvängla, bet. 2. 2. 'tala med gnäl-
lande röst' Mal. ÖVd. Syn.: kvema, bet. 3. 
8. 'blåsa (mot tunn näver) så att ett pipande 
ljud uppstår / blow (against thin birch bark) so 
that a squeaking sound is heard' Äpp. Jfr 
kvenhök, bet. 4. — Särsk. förb. (till:) då 
kvennt å tä' en håsäkravuk da-ve ä'rå å må 
Mal. <då pep en mygga till invid örat på mig'; 
(ät:) o å 88 låsjlen te tå'lrå å kväs jn-å,t Li. <hon är 
så lustig i fråga om talet och talar med gnäl- 
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lande röst'. — Ssg: kvösnkriika f. Jä. `person, 
som gråter och jämrar sig mycket / person 
who whimpers a lot'. — Avi.: kvå'nu adj. Jä. 
`kinkig / fretful, whining'. 

kven-hök m.Ib kvä'nh,ök Äpp. Mal. kverjnhsuk 
öVd. 1. a. `(bi)vråk, Pernis / buzzard' (jfr 
Kjell Bylin, Dalarnas fåglar, s. 156) allm. Jfr 
klosshök. Syn.: dretvåk; sket-hök, -våk, 
bet. 1. b. `sparvhök / sparrow-hawle Mal. 
2. `pipa, som härmade vråkens läte / pipe 
which imitated cry of buzzard' Mal. Li. 3. 
<kinkigt och gnällande barn / whining child' 
allm. Syn.: fäktarm; kvenmask; skväling, 
bet. 1; välholk. 4. leksaksinstrument, be-
stående av en bit näver spänd mellan två 
pinnar, mot vilket man blåste och därvid 
frambringade ett pipande läte / toy instrument, 
consisting of a piece of birch bark stretched 
between two sticks, against which one blew, caus-
ing a squeaking sound' Äpp. Jfr kvena, bet. 3. 

kven-mask nn.Ib kvä'nmakk Äpp. (jfr kvena v.) 
'kinkigt barn / whining child'. Syn.: se fäkt-
arm; kvenhök, bet. 3. 

kvesa f.IVa, se kvisa. 
kvick oböjl. sbst. kwikk sÄlvd. Våmh. Ore 
kvikk Mal. `inre, mjukt, känsligt parti under 
nagel, hov el. horn / inner, sensitive part under 
nail, hoof or horn'; 4 a brutiä i kwi'kk klrö'ver 
sÄlvd. <hon har bräckt klövarna ända in till 
det mjuka'; i drög nä'gåri i kvi'kk Mal. `jag slet 
loss nageln, så att mjukpartiet blottades'. 
Syn.: kvicka f. 'n.; kvicke; kvickt. 

kvick adj. I kwikk Älvd. Våmh. vMor. Ve. vSoll. 
Ors. Ore kvikk öMor. Soll. Rättv.—Mal. kvekk 
öVd. 1. 'snabb, rask / quick, brisk' (SAOB 
4a) allm. wa kwi'kk da' keirab-i'nn gajni.fm 
d td"rär Älvd. `så hastig(t) du kommer in gm 
dörren!'; kvi'kk i fö'turn öMor. <snabbfotad'; 
kwi'kk i musnnem vOrs. `som raskt ger svar på 
tal'; do ska wa kwi'kk åtår dädä.' Ore `du skall 
skynda dig efter det där'; kve'kk ssm åjn skö'-
spiksmä Li. 'snabb som en skospiksmed'. Jfr 
töm-. Syn.: se färm; snar, bet. 1; snäll, 
bet. 1. 2. 'snar till ngt / quiek to do sthg' 
(SAOB 4 a p) Soll. Äpp. 3. `som hastigt bringar 
mjölk att löpna (om ostlöpe) / making milk 
curc:lle quicldy (about rennet)' Älvd. — Adv.: 
1. `snabbt / quickly' allm. jettan knä'stra å irt 
ss kvi'kkt ss Leks. <getterna knastrade och åto 
så snabbt så'. 2. e kennss litet kwi'kkt, ds i 
kle`mmsr jäl vOrs. 'det känns litet ömt, då jag 
klämmer här /it hurts a bit when I press here'. 
Jfr snäll adv. 

kvicka f.IVa —n.IV kwi'kka n. Älvd. Våmh. 
nyMor. Ve. Ore (best. kwi`kka6 Älvd. kwi`kkanå 
Ore) kvi`kka öMor. Soll. kwi`kka f. —n. Ors. 
kvi`kka f. Leks. Al kvi`kka Dju. Jä. 'mjukt, 
känsligt parti under nagel samt inuti horn, 
hov el. klöv' (SAOB under kvicke"); an djikk 
i kwi`kka, is sä'msn vOrs. <den gick in i mjuk-
partiet (av hoven), den här sömmen'; å kåmm ti 
kvi`kka Dju. 'det kom in i nagelbädden'. Jfr 
kvick-hov, -klöv. Syn.: se kvick. 

kvicka f.V kvi'ku Mal. kvi'kku öVd. 'kvickrot, 
Tritieurn repens / couch-grass' (SAOB kvicka'). 
Syn.: kvick-rot, -tåg, -tåga; tåg; tåggräs. 
— Avi.: kvisku Mal. kvi'kku Li. adj. `full av 
kvickrot / full of couch-grass'. 

kvicke m.III a kvi`kks Rättv. kvi`kka Bju. Nås 
Äpp. (best. kvi`kkån Bju. kvi`kkan Nås Äpp.) 
kvi`kkä Flo. kvi`kka ,,,kvi`ttji Mal. kvettje (best. 
kve`ttjin) öVd. <mjukt, känsligt parti under 
nagel samt inuti horn, hov el. klöv' (SAOB 
kvicke"). Syn.: se kvick. 

kvick-horn n. Ja kwiskkenn Våmh. (Bon.) 
kwekkwånn vMor. kvi"kkvånn Soll. kuriskkwann 
Ors. (jfr kvick sbst.; kvicka f.IV) `kvicke i 
horn / sensitive part of horn'. 

kvick-hov f. I a kvi`kköv öMor. (jfr kvick 
sbst.; kvicka f.IV) 'känslig och ömtålig del 
av hov / sensitive part of hoof'. 

kvick-hörd adj. I kvi"kkård Soll. 'som har fin 
hörsel / with good hearing'. 

kvick-hövd adj. I kwi`kkävd Ors. (jfr kvicka 
LIV) `som har tunt hornlager över kvicken i 
hovarna / with thin layer of horn over sensitive 
part of hoof' (SAOB kvickhövd"). 

kvick-kalvad adj. I kwi'kkåva6 Älvd. kwi'kkåvaöry, 
nVåmh. kwi`kkakva Ve. Ore 'dräktig på sådant 
stadium, att fosterrörelser iakttagits (om ko) / 
at etage of pregnaney during which movements 
of foetus can be observed (of cow)' (Aasen 
Ross kvikkalvad). 

kvick-klöv f.Ia kwi`kkköv vMor. (jfr kvick; 
kvicka) 'känslig och ömtålig del av klöv / 
sensitive part of eloven hoof'. 

kvick-kåda LIVa kwi`kkwåö(a) Älvd. Våmh. 
kwi`kkwacla vSoll. kvi`kkåa Al kvi`kketa Äpp. 
`flytande kåda inuti veden på gran och tall / 
running rosin inside wood of fir or pine' (SAOB). 
Jfr god-, gorr-kåda. 

kvickna sv.v.l. kwiskkna öOrs. kerkna Rättv. 
kvi`kkna Bju. Flo.; kwikken- Älvd. kvikkän-
Al Nås Jä. kvikkin- Mal. kvekkne- ÖVd. 
kve'vvn- Li. 'vakna till liv, leva upp, hämta 
sig / regain consciousness; wake up' (SAOB 1) 
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öOrs. Rättv. Bju. Flo. — Särsk. förb. (i:) an 
kvekkne ful i' at Tra. 'han hämtar sig väl igen'; 
(t i 11: ) kwikken-ti'k Älvd. kwikken-ti'l Ors. 
kvikkån-tå' Ål Jä. Äpp. kvikkån-tå' så Nås 
kvikkin-tå' Mal. <vakna till liv (medvetande)'. 
Syn.: frossan till, bet. 1; (vid:) kwikken-wi' 
öOrs. kve'vvn-vå Li. kve3ckne-vå Tra. `komma 
till liv igen, få ökad blodcirkulation (ex. om  
frusna händer el. fötter)'. Syn.: få i, bet. 4. 

kvick-rot f. VI kvi‘kkuröt Li. `Triticum repens'. 
Syn.: se kvicka f. V. 

kvick-rämna f.IVa kviskkrymmn Soll. 'gm hop-
krympning vid kyla uppkommen, helt smal 
springa i is / narrow crack in ice caused through 
ice-shrinkage in very cold weather'. 

kvickt oböjl. sbst. kwikkt—kwitt Våmh. 'mjukt, 
känsligt parti under nagel samt inuti horn, hov 
el. klöv': e a få bot i kwi'kkt Våmh. (Bon.) 'det 
har trängt in i kvicken'. Syn.: se kvick. 

kvick-tionde f. Ja kwiskktiund sÄlvd. `naturalön 
åt prästerskapet, utgående med en tiondedel av 
fähusets avkastning / wages in kind for clergy, 
consisting of Å of the proceeds of the cowshed' 
(SAOB). 

kvick-tåg f.Ic kwi`kktåg vMor. Ore kvi'lektåg 
(pl. -tågvr) Rättv. 'kvickrot, Triticum repens' 
(SAOB). Syn.: se kvicka f.V. — Avi.: kwiskk-
tågut Ore kvi'kkagut Rättv. adj. n. 'fullt av 
kvickrot / full of couch-grass'. 

kvick-tåga f.IVa kviskktåga Leks. kvi`kktåga 
Bju. Ga. Äpp.; pl. kvi'lektågur öMor. kvi`kktågor 
Soll. kvi'lektilgur Nås Jä. = föreg. 

kvick-tänkt adj. I kwi'lektevvkt Ve. kvi"kktåvt 
Soll. kviskktelvvt Leks. Äpp. kviskkttivvkt Mal. 
kve'lektåvvkt Tra. 'som uppfattar snabbt / 
quick on the uptake' (SAOB). Syn.: lät t-, 
snar-, snäll-tänkt. 

kvida st.v. —sv.v.l. kwi'da 1. Älvd. kwe'jda 
vMor. kwi'cla nöMor. Ors. kurr da kwe' jda Ve. 
kvi'da Leks. kvi`a Ga. Äpp. (pret. kve" Ga. kvi`å 
Äpp.) 	 (pret. kv) Mal. kvisa 1. (pret. 
kyl') Li. 'jämra sig, klaga / whine, complain' 
(SAOB 1) allm. hann ha kvi`i hå'l dä'n Ga. 'han 
har jämrat sig hela dagen'; hann kyl' å i'nnte a 
ny tgar Li. <han jämrar sig och har ej något 
tålamod'. Syn.: se kvena, bet. 1, m. fl. — 
Ref1.: kwi'd-si Ors. <jämra sig / whine' (Noreen 
Ordl.). — 	e e kvi'des så låvv di'jun 
Rättv. 'det är en jämmer dagen i ända / it's 
just one long whine all day'. 

kvidd m.Ia kvidd Soll. Leks. (Silj.) Dju. Nås 
Äpp. `elritsa, Phoxinus phoxinus / minnow' 
(SAOB). Syn.: se blåkviddra; örtryta in. fl. 

kvidda f.IVa kvi'dda Ål kvi'dda Flo. 1. — föreg. 
(SAOB under kvidd) allm. 2. (senare ssgsled:) 
<ett fiskredskap / fishing implement' Flo.; se 
tenn-. 

kvidd-båge m. Illa kvi'ddbåga Leks. 'pimpelspö 
för mete av kvidd / jig rod for catching min-
nows'. 

kviddra f.IVa (som senare ssgsled:) 'elritsa, 
kvidd / minnow' Rättv.; se blå-. 

kviga f.IVa kwa'jga Älvd. Våmh. Ors. kwe'jga 
vMor. kvåska öMor. Soll. kwerjga Ore kvi`ga 
NeSi.Vd. (utom Leks. Al: kvi`ga). 1. 'ko, som 
ännu ej burit kalv / heifer' (SAOB) allm. 2. 
'ofruktsam kvinna / barren woman' Våmh. 
(Bon.). 

kvig-horn n. Ja kvi`ghörn Mock. `topp av horn, 
slät del av horn (innan ringarna vidtaga) / top 
of horn, smooth part of horn'. 

kvig-kalv m. la kwe'j(g)kakv Ve. kvå'jgkåv Soll. 
kwa`j(g)kilv Ors. kvi'(g)kaltv Rättv. Bju. Al 
Nås Mal. kvi'gkåltv öVd. <kalv av honkön / 
female caif (SAOB). Syn.: kokalv; lillko. 

kvig-ko f.VIIb kwa'jgtjgr Våmh. (Bon.) kwe'jg-
tik Ve. kvi'(g)kii Rättv. <ko, som kalvat endast 
en gång / cow which has calved only once'. 

kviller n.Id kwi'lldår Ve. 'ställe i vattendrag, 
där ytan är lugn, men strömmen ganska stark / 
part of watercourse where surface is smooth, 
but the current rather strong'. Jfr siller. 

kvillra sv.v.l. kvi'llra Mal. öVd. 'kvälla fram; 
rinna smått och i vindlingar / weil, ooze forth; 
meander' (SAOB 4). Jfr sega", bet. 1. — 
kvillår-så-fra'rnm Mal. `dots?. — Särsk. förb. 
(till:) å e tå'kvillen Tra. 'det är tillkrånglat'. 
— Avi.: kvi'llra f. Mal. 'liten strömvirvel, där 
vattnet porlar som i en bäck / small eddy where 
water ripples as in a brook'. 

kvimla sv.v.l. kvisnamIra Jä. 'gråta jämrande, 
gnälla / cry, whine'. Jfr kvena, bet. 1. 

kylna st. v. kvI‘na (pret. kvån) Mal. 'kvida, jämra 
sig / moan, whine'. Syn.: se kvena, bet. 1. 

kvinna f.IVa kurisnna Älvd. Våmh. kwi`nna 
vMor. Ve. kwi' nn,a kwi' nnq Ors. kvi' nn,a Leks. 
1. 'femina / woman' (SAOB 1; endast i vissa 
stående förb. och i halvt riksspråkliga värde-
omdömen; jfr kvinnfolk, bet. 2) allm. bd  
ma'nn å kwisnna vMor. bu käir s kwi`nna vOrs. 
'både man och kvinna': knä,' tmfer mär f östee nn-
dug ktok'nna nÄlvd. `Knutmor var en förståndig 
kvinna'. Syn.: kvinnfolk, bet. 2; kvinn-
folkmänniska, bet. 1. 2. (senare ssgsled:) 
'hustru / wife' (SAOB 5 d) Äpp.; se sonar-. 

kvinn-folk n. Ib kwr nnfask Älvd. Våmh. kwi'nn- 
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fök vMor. Ors. kwinnfö'k öMor. kwi`nnfdirk Ve. 
kwi‘nnfök Son. kwi`nnfdrk Ore kvisnnfekk NeSi. 
Vd. 1. (koll.:) 'kvinnor / women' (SAOB 1) 
Mor. Ve. Leks. Äpp. Mal. ÖVd. dsmjå kvi`nnfä te 
Äpp. 'de här kvinnorna'; kvi`nnfåte värä Äpp. 
'kvinnorna i vår gård (eg. kvinnfolket våra)'; 
kvi`nnfsttjä e ti fja`.99? Mal. <kvinnorna äro i fä-
huset'. Jfr skörd-. 2. 'kvinna / woman' (SAOB 
2) allm. ./n i bo kwfnnfäsk o m4'nnfä8k Våmh. 
<han är hermafrodit'; w kwi`nnfälrtjer stänom 
hä'rna Ore 'vi kvinnor stanna hemma'; ä kamm 
ns kvi`nnfskkar Leks. 'det kom några kvinnor'. 
Syn.: kvinna, bet. 1; kvinnfolkmänniska, 
bet. 1. 

kvinnfolkaktig adj. I kvisnnfskkakktu Jä. Äpp. 
<feminin / feminine'. Syn.: kvinnfolkställd. 

kvinnfolk-hjälp f.Ia kvi'nnfskkjskp Leks. kvi`nn-
fskkjap Äpp. Mal. kvi`nnfskkjedrp ÖVd. 'kvinn-
lig arbetskraft / female labour'. 

kvinnfolk-människa f.IVa kvi`nnfslrkmä'nnistja 
Mal. 1. 'kvinna / woman' (Rietz kvinnfolks-
menskä 373a). Syn.: kvinna, bet. 1; kvinn-
folk, bet. 2. 2. 'hustru / wife'. Jfr kvinna, 
bet. 2. 

kvinnfolks-dagsverke n. III kvisnnfskksdagsvurtjä 
Flo. `en dags arbetsprestation för kvinna / one 
day's work for woman'. Jfr häst-, karl-dags-
verk(e). 

kvinnfolks-härv f. la kvi`nnfskksarry Leks. (öSilj.) 
<räfsa, anv. av kvinnor / rake used by women' 
(ÖDB I 224). Jfr karlhärv. Syn.: kvinn-
folk(s)ärja. 

kvinnfolks-kasung m. I b kwfnnfilskskasegvvg 
Älvd. Våmh. 'kort kvinnopäls / short fur coat 
for woman' (ÖDB IV 318). Jfr karlkasung. 
Syn.: se kasung, bet. 2. 

kvinnfolk-sko m. V kvi'nnfskkskö Rättv. 'sko för 
kvinna / woman's shoe' (se ill.; SAOB kvinn-
folkssko). 

kvinnfolk(s)-sida f.IVa kvi`nnfsirlcsla Ga. Flo.; 
best. kwfnnfusksaN Våmh. kvi`nnffirkssla Bju. 
kvi`nnfsirksla Nås 'kvinnosida i kyrka / side of 
church where women sat' (SAOB). 

kvinnfolks-stämma f. IVa kvi"nnfoksstämmn Soll. 
<sammanträde av deltagarna i gemensam vall-
ning, varvid vallningsskyldigheten fördelades / 
meeting of members of hercling group at which 
each member was allocated certain herding 
duties'. Syn.: gässel-, käring-stämma. 

kvinnfolk-ställd adj. I kvi`nnfsIrkställd Nås Jä. 
<feminin / feminine'. Syn.: kvinnfolkaktig. 

kvinnfolk(s)-veckan f.V best. kurisnnfit'vksu;ikee 
Älvd. kwi`nnfokswika vOrs. kvi`nnfelrkvikko 

Äpp. Mal. ÖVd. 'fruntimmersveckan / the 
period July 18-24 inclusive, called Ladies' week'. 
Syn.: pissveckan. 

kvinnfolks-vinter m.I d kvi"nnfoksvittär Soll. 
'mild vinter / mild winter'. 

kvinnfolk(s)-ärja f.IV a kwrnnfänkserr Älvd. 
kvi‘nnfoksgri Soll. `för kvinna avs. räfsa' 
(ÖDB I 224). Syn.: kvinnfolkshärv. 

kvinnfolk-taska f.IVa kvennfskktasska Jä. <(liten) 
kvinna med slarvigt utseende / (small) woman 
with slovenly appearance'. 

kvint m.Ia kvinnt öMor. Soll. Bju. Mal. ÖVd. 
'e-sträng på fiol / E-string of violin' (SAOB 
kvint' 2). 

kvints sv. v. 1. kvi`nnta Soll. 1. (pers.:) 'knäppa 
på fiolsträngarna / pluck the strings of a violin' 
(SAOB). Jfr klunka, bet. 2. 2. (opers.:) 'låta 
litet (i en fiolsträng) / sound faintly (of a violin 
string)'. 

kvintin oböjl. sbst. kvintl'n Li. 'liten mängd, 
dugg, dyft, jota / small amount, (not a) jot' 
(jfr SAOB; endast negerat:) innt 	s'ller) ä 
(sö'lre) kvintl'n 'inte ( ,,,aldrig) ett enda (: sole) 
dugg / not a thing, not the lea,st'. Syn.: se 
doft; flasi, bet. 6; grand; smul, bet. 2; 
vitten, bet. 1, m. fl. 

kvira sv.v.l. kvisra Leks. Al kvi`ra Bju. 1. 
<kvida, jämra sig / whine, complain' (Rietz 
373a kvira; Torp kvidran) allm. Syn.: se 
bära v. refl., bet. 2; kvena, bet. 1, m.fl. 
2. 'gruva sig / dread, be worried about' Leks. 
Al; fidrk kvi`rä far sd'a Al 'man gruvar sig för 
säden'. — Av!.: kvi'rsam adj. Leks. 'som gruvar 
sig / worried'; krrrug adj. Leks. `dets.'. 

kvisa f.IVa kwa`jsa Ors. (jfr Hq. kvesa; dock 
aj <1, se LD I 150f.) 'svår värk; värkande böld/ 
bad pain, ache; painful abscess'. Jfr bolde. 
Syn.: värk, bet. 2. 

kvissel f. la kwaj.2 Älvd. Ors. kwaj.b.,  kwej.2 
vMor. kvill Mal. ÖVd. 1. 'gren av ett vattendrag / 
fork in watercourse' (Sdw. qvisl; Fr. kvisl; 
Torp kvisl; jfr SAOB kvilli; II. Ståhl, Kvill 
och tyll 1950) allm. Jfr klov n.; bäck-. Syn.: 
gren, bet. 4; grena, bet. 2; kvissla. 2. 
'virvel i vattendrag / whirlpool, eddy' Mal. 3. 
'förgrening på trädstam / fork in tree-trunk' Li. 

kvissla f. IVa kwe'Pla vMor. = kvissel, bet. 1. 
kvist m.Ia kwisst Älvd. Våmh. Ve. Ors. Ore 
kvis(s)t öMor. Soll. Rättv.-Mal. kvesst ÖVd. 
1. 'större el. mindre gren på el. av träd el. buske / 
large or small branch of tree or bush; twig' 
(jfr SAOB kvist' 1; ÖDB I 133, 171) allm. 
kvi'sstumas kvissstär Soll. <grenarnas kvistar'; 
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bjö'rrkkvisst Leks. bjä`rrkkvesst Tra. `(lövad) 
kvist av björk'; bå'rkwiest Ors. 'barrig kvist av 
tall'; grgkwisst Ors. grä'kvisst Mal. grä'nkvesst 
Tra. <grangren, grankvist'; 16"tjsr1cvis(s)t Rättv. 
lå`vtjärvkvisst Leks. lä' fftjärskvisst Dju. 'löv-
kärvs-kvist, vars löv avätits av kreatur'; frö'-
kvisst Mal. 'grangren med långa, saftigt gröna 
barr'; vi'sspkvisst Mal. `vispkvist'; (äv. koll.; 
jfr SAOB kvist' le:) räffs-u'nna dannda men-
ksk kvi'sst?? dan Leks. 'räfsa bort de många 
kvistarna där!'; dö'n ~els kvi'sst Leks. 'räfsa 
upp nedfallna kvistar på slåttermark'. Jfr 
klyka etc.; bind-, mar-, utslags-, över-
bands-. 2. `bär-ris / sprig' (jfr SAOB 1 g) 
öMor. jltd blå'berskvisstr, 'äta blåbärsris'. Jfr 
blåbärsling. 3. `(självvuxet fäste för) skörd-
lieorvets övre handtag / (natural holder for) 
upper hilt of scythe handle' (ÖDB I 223, 410; 
jfr SAOB kvist' 1 h) allm. u'vrryslewisat Älvd. 
hs`rrvkvesst Tra. 'dots:. Jfr katt, bet. 6. 4. 
'knast el. knagg i trä, där en kvist har blivit 
avlägsnad el. där flera kvistar ha sin utgångs-
punkt / knot or knag in wood where branch 
has been removed' (SAOB kvist' 2) allm. 
wi"ddkwisst Ors. <kvist i vedträ'. Syn.: kvist-
knul. 5. a. 'det centrala parti av rist, årder el. 
plog, i vilket det skärande elementet var fäst / 
central part of plough, in which cutting device 
was fastened' (jfr SAOB kvist' 3) Älvd. vMor. 
Ors. Leks. Ga. Mock. Jfr kropp, bet. 4. b. 
`bakre ståndare på plog / rear upright of plough' 
(se ill., ÖDB I 377, 408) Ve. Soll. Leks. Ga. 
pkö'gkvisst Leks. `dots?. c. <handtag på plog / 
handle of plough' Älvd. Jfr handkavel. 6. 
'liten träpirme, instucken i stugväggen nära ugnen 
och utgörande upphängningsplats för löpmagar / 
small wooden stick stuck into cottage wall 
near oven, used to hang rennet-bags on' Våmh. 
7. 'bågformigt ställd vidja, vilken vid skörd av 
vissa sädesslag fästes nedtill på lieorvet för att 
lägga den mejade säden i jämna strängar / bow-
shaped withe frame fastened on to the lower 
part of scythe-shaft when harvesting certain 
types of grain, causing mown grain to fall evenly 
in the same direction' (ÖDB I 411). Syn.: se 
flagga', bet. 2. 8. `självvuxen pinne i nedre 
delen av snesstör, utgörande stöd för sädes-
kärvar / stick growing out of lower part of pole, 
used to support sheaves of graM' Tra. Jfr 
knapp'', bet. 1; pinne, bet. 1. Syn.: navle, 
bet. 2; snes-navle, -pinne. 9. `självvuxen 
krok på kittelhängare av trä / natural hook on 
wooden cauldron hanger' (ÖDB III 186) Ore. 

Jfr kittelmåg. 10. (senare ssgsled:) <förstu-
kvist / porch'; se bro-, förstu(gu)-, förstövs-. 

kvista sv.v.l. kwi'ssta Älvd. Våmh. Ve. Ors. 
kvisesta öMor. Leks. kvi's(s)ta Rättv. Bju. Flo. 
Nås Äpp. Mal. kvesssta ÖVd. 1. (styr ack.:) 'av-
lägsna grenar el. kvistar från träd el. trädstam / 
bp, trim branches off tree or tree-trunk' 
(SAOB kvista' 1) allm. kvissst i kgarniva Bju. 
<kvista skog, som fällts till kolved'. 2. (om 
tarmar:) kwi'sst ta'rrmär Ve. kwi'sst ta'rrma Ors. 
kvi'sst ta'rrmär Äpp. Mal. 'draga isär tarmarna 
på slaktdjur och rensa dem från talg / pull apart 
intestines of slaughtered animal and remove 
tallow'. Syn.: spinna, bet. 5. 3. (om näver 
till skor:) kvesst nå`vrene Leks. (Silj.) 'putsa 
bort ojämnheter på de sulformiga näverbitarna / 
even out edges of birch-bark soles' (ÖDB II 
267). — Särsk. förb. (av:) Våmh. Ors. 4n a 
kwisstaa-lev fenti smä'lä gr4'n (dat.!) Våmh. 
<han har kvistat av en smal gran'; (från:) 
kwisst-/r4' ta'rrm4 Älvd. `(med blotta händerna) 
avskilja tarmarna' (vid slakt; jfr bet. 2); (ned:) 
<riva upp, taga ned' (om gärdsgård; ÖDB I 348) 
allm. kwisst-ni'd danan gasmmbält ro"gädti Ve. 
'taga ned den där gamla gärdsgården'; (nedåt:) 
kwisstäd-niää'd diemm Våmh. 'högg av de grenar, 
som fanns på undersidan av fälld trädstam (så 
att stammen lade sig på marken)'; (upp:) 'av-
lägsna grenar (kvistar)' allm. kwisst-u'pp tu'llär 
Ve. 'avlägsna grenarna på trädtopparna'; (ut av:) 
kvisst-t rä Äpp. 'avlägsna grenarna (på ett träd)'. 

kvist-båge m.IV kwi'ssibit" je Oro = kvist, bet. 7. 
kvistig adj. I kwi'sstug nÄlvd. kwi'sstun Ve. 
kvi'sstu Bju. Nås Äpp. Mal. kvessts ÖVd. 1. 
'full av grenar el. kvistar / full of branches or 
twigs' (SAOB kvistig' 1) allm. 2. 'full av 
kna,star el. knaggar / full of knots or knags' 
(SAOB kvistig' 2) allm. 3. `svår, besvärlig / 
difficult, troublesome' (SAOB kvistig") Ve. 

kvist-ister n. Id kwi'setistsr vOrs. <sämre ister, 
som revs av från tarmarna på slaktdjur / in-
ferior lard, taken off intestines of slaughtered 
animal'. Syn.: nopp-, plock-ister. 

kvist-knapp m.Ia kwi'sstknapp Ve. Ors. (jfr 
kvist, bet. 3) 'övre handtag på skördlieorv, 
fäst ytterst på den självvuxna kvisten / upper 
hilt of scythe-handle, fastened to end of natural 
outgrowth (kvisten)'. Syn.: lillknapp. 

kvist-kniv m.Ia kviss(s)tkniv Rättv. `krokböjd 
kniv, fäst på en stång och anv. vid tagande av 
granris till kolmila / curved lmife fastened to 
rod and used for taking fir-twigs to charring 
stack' (ÖDB 1 520). Syn.: ris-kniv, -tjuv. 
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kvist-knal m. Ta kwi'sstknåjk Ve. kviss(s)tknfik 
Rättv. Leks. Dju. Mal. 'knast el. knagg i trä, 
där en kvist blivit avlägsnad el. där flera grenar 
ha sin utgångspunkt' (jfr SAOB kvistknöl). 
Syn.: kvist, bet. 4. 

kvist-led m.II kwi'sstkiö Våmh. kwi'sstkid Ve. 
kvi`88t/ö Äpp. 1. 'ställe på trädstam, varifrån en 
el. flera grenar utgå / part of tree trunk from 
which one or more branches grow' (SAOB) Ve. 
Äpp. 2. 'avstånd mellan två kvistar på en 
trädstam / distance between two branches on a 
tree-trunk' Våmh. 

kvist-lieorv n.Ia kvi'sstliarry Bju. (jfr kvist, 
bet. 3) lieorv av den längre typen, med det övre 
handtaget i änden på en självvuxen kvist / 
long scythe handle with a natural holder for the 
upper hilt' (ÖDB I 223; jfr SAOB kvist or v). 
Jfr lindlie-, skäft-, stjärt-orv. 

kvist-ren adj. I kwi'ssträn vSoll. kvi` sstrån Soll. 
Äpp. Mal. kwi'sstt* Ors. kvessträjn ÖVd. 'fri 
från grenar (kvistar), kvistfri / free from 
branches (twigs) or knags' (SAOB 1). 

kvitt adj. I 	kwitt nÄlvd. Våmh. Ve. Ors. 
Ore kvitt Soll. NeSi. Vd. 1. 'befriad, fri (från 
ngt) / free (from sthg)' (SAOB 2) allm. (styr 
dat. el. ack.:) ig warrt int kwi'tt-4m nÄlvd. i 
warrt int kwi' tt num Ors. e warrt-ta kwi' tt-n, Ore 
je varrt int kvi'tt 8M Äpp. 'jag blev inte fri från 
honom'; um eclqm fierrti kwi'tt isagmjä H'mm-
gossitm Våmh. 'om vi bleve befriade från de här 
gamla ungkarlarna!'; 88 vagt je då kvi'tt sil Kelt å 
stji`nnsm Tra. `så fick jag då sälja all fågel och 
skinnen'. 2. <trött / tired' (jfr SAOB 7) Tra. 
Jfr ben-. Syn.: se all, bet. 5; förbi adv., 
bet. 2. 3. (om det förhållande mellan två par-
ter, att ingendera har ngn fordran på den andre:) 
'utan skuldfordran, skuldfri; uppgjord, reglerad, 
fri / quits, square' (SAOB 9) allm. ja d -o' irgm 
i kwi`ttä dd Våmh. (Bon.) 'ja, då äro vi kvitt 
då'; (särsk. i förb. slå kvitt; jfr SAOB 8:) vi 
slåm kvi'tt Rättv. 'vi kvittar (varandra)r. 

kvitta sv.v.l. kvi'tt(a) Son. kwi`tta Ors. kvi`tta 
Rättv. Bju. Flo. Äpp. Mal. ÖVd. 1. `(ömse-
sicligt) avskriva fordringar / (mutually) write 
off debts' (SAOB 4) allm. Syn.: skultai, 
bet. 1. 2. (opers.:) 'vara likgiltigt / be all the 
same; not matter' (SAOB 6b) allm. ä kwi`tter 
la' jku öOrs. <det gör detsamma'; hd' kvi'ttär då 
ful Äpp. 'det är väl likgiltigt'. Jfr göra v., bet. 
12. — Raft.: nä' a jä kvi'tta mä Rättv. 'nu har 
jag gjort mig skuldfri'. — Särsk. förb. (av:) 
1. <vara likgiltigt' ÖVd. hd kan kvi'tt-ei Tra. 

'det kan göra detsamma'. 2. ä kvi'tt-it Li. <saken 
är ohjälplig'. 

kvittera sv.v.l. kvi‘ttör(a) Li. 1. = kvitta, bet. 1 
(SAOB 5); ska ve kvi'tter ä 'skola vi ömsesidigt 
avskriva våra fordringar?'. 2. 'lämna, övergiva / 
leave, desert' (SAOB 6). 

kvitto LIVa ,,, oböjl. —n. kwistta f. Älvd. kvi`tta 
Soll. kvi`tto oböjl. Ga. Flo. kvi'tto n. (pl. kvisttoer) 
Li. 'skriftligt intyg om mottagande av ngt / 
receipt' (SAOB). 

kvålla f.IVa kvälla öMor. 'större mängd slem, 
slemklump / large amount of phlegm or mucus, 
clot of phlegm'; snorkvå'lla öMor. 'större mängd 
slem (från hals el. näsa)'. Jfr kvålla v., bet. 2. 

kvålla sv.v.l. kwälla Våmh. kvälla Rättv. (jfr? 
SAOB kvällan). 1. 'välla fram / gush forth' 
Rättv. vä'tns kvällsr ir så' nam 'vattnet väller 
fram ur (den otäta) sån'. 2. 'bolma, välla i tät 
massa (om rök el. moln) / belch out, billow 
(about smoke or clouds)' allm. Jfr kvålla f. 

kvåmstra sv.v.l. kwämstär vMor. kwåsmstra ,,,  
kwä mmstra Ore 'klafsa, plaska, plumsa / 
squelch, splash' (om det ljud, som uppstår, t. ex. 
då man trampar i blöt myr el. då en padda 
krossas); ä kwämmsträr nid e skö'm Ore 'det 
plaskar i (de vattenfyllda) skorna'. Syn.: 
kvåssa; kvåstra. 

kvåpig(?) adj. I kwäpun vMor. 'tafatt, tölpig, 
löjeväckande / awkward, loutish, ridiculous'. 

kvård m. Ta klar() —kwärd Älvd. Våmh. kwärd 
vMor. vSoll. Ors. kvärd öMor. Soll. ktaid Ve. 
Ore kväk NeSi. Vd. 1. 'bred fåll, linning / broad 
hem, band' (t. ex. på skjorta, på överdel, på 
kjortel; se ill.; SAOB kvard; ÖDB IV 171, 
179, 370) allm. sätt-på kvä`kar Leks. 'förse 
(skjorta) med linningar'; a'rrmkvält Ål `ärm-
linning'. Jfr anders-, hand-, krus-, skjort-, 
söm-. Syn.: linning, bet. 1. 2. 'upphöjd 
rand, kant / raised edge, border' (ÖDB III 353) 
allm. fkätkwärd Älvd. 'rand av grädde (a: fl ö-
t ar) på insidan av ett tömt mjölkkärl'; ba's-
kuppkwärd Våmh. (Bon.) <upphöjd kant på lok-
puta (o: b ogkoppe)'; d'kurkvält Rättv. 'oplöjd 
kant på eljest plöjd åker'. 3. `kantvulst på 
barnkorg / border, edge of baby's basket' 
(Gruddbo 563) Soll. 4. 'reling / gunwale' (se ill.; 
ÖDB II 197) öMor. Soll. Syn.: se båtbradd 
m.fl. 5. 'valk i tyg el. stickning / ridge in 
cloth or knitted garment' Jä. 6. 'valk i hud / 
callus' Älvd. Ve. Syn.: se arb e t sknul, bet. 1; 
j äder, bet. 2; j öder, bet. 2, m.fl. 7. 'läder-
remsa el. läderbit, inlagd i näverskosula / strip 
or piece of leather, placed in birch-bark sole' 
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(ÖDB II 278) Soll. Ve. Leks. (Silj.) Nås Jä. Mal. 
Syn.: kvårde. 8. 'rand utanför sömmen på 
näversko / edging outside seam of birch-bark 
shoe' (ÖDB II 282) Leks. (Silj.). 9. 'veck under 
foten på strumpa el. dyl. / fold under foot of 
stocking etc.' Mal. 10. `(ogräddad) skrynkla på 
tunnbröd / (unbaked) fold of clapbread' (ÖDB 
III 413) Ve. — Avi.: kwå'dut adj. n. Ve. 'hårt 
i kanten (om tunnbröd) / hard at edge (of clap-
bread)'. 

kvårda sv.v.l. kwå'rö(a) Älvd. Våmh. kwå'rda 
vMor. kvå'rda öMor. Soll. kwå'da Ore kvåsita 
Leks. Al kvå'Ira Dju. Flo. Mal. kvå'h Nås Jä. 

'förse med linning, kanta, fålla / hem, put 
border on' (jfr SAOB kvadla) OvSi. NeSi. 
kwå'rd tjö'llan vMor. 'fålla kjolen'; 	 fo`rta 
Leks. <förse skjortan med linning'. 2. 'halvsula 
näverskor med bitar av gammalt läder till 
skydd för becksömmen / solo birch-bark shoes 
with pieces of old leather to proteet wax seam' 
(ÖDB II 280) Vd. Jfr kvård, bet. 7. — Refl.: 
så'reå a kwå'rda sig Älvd. 'en valk har bildats 
i sårets kanter'. — Särsk. förb. (om:) 1. 
levå,rd-u'mm tj -6`21r, öMor. 'förse kjorteln med ny 
linning'. 2. kvål•-s'mm sko'nn Mal. 'förse skon 
med nya halvsulor'. 

kvård-band n. Ja kvå`kbannd Rättv. (Bo.) Leks. 
kvälrbannd Al Dju. Ga. 1. 'band påsytt på 
ärmlinning, på skjortor och överdelar för-
utom på de finaste plaggen / band sewn on to 
sleeveband of shirts and bodices, except for the 
best garments' (ÖDB IV 42, 171 f.) allm. Jfr 
kruskvård. Syn.: krag-, linnings-band. 

'band varmed ärmlinning knöts samman / 
band with which sleeve-band was tied together' 
Dju. Jfr knytband. 

kvårde m.IIIa kvå'Irri Jä. (Torp kvarde etc.) 
= kvård, bet. 7. 

kvård-krus n.I a kvå'rdkrits öMor. Soll. kvå`kkriis 
Ga. 'prydnadssöm på linning / ornamental seam 
on hem'. Jfr kruskvård. 

kvård-yxa f. III kvältökks Mal. 'yxa med bred 
egg, anv. för flattäljning av väggstockar / axe 
with broad edge used for levelling wall logs'. 
Syn.: se bila, bet. 1; fals-, fläm-yxa m.fl. 

kvåssa sv.v.l. kweisssa Våmh. Ors. (om det ljud, 
som uppstår, t. ex. då man trampar i blöt myr 
el. då en padda krossas:) 'klafsa, plaska, plumsa'. 
Syn.: kvåmstra; kvåstra. 

kvåstra sv.v.l. kwIester Älvd. kwå‘stär Våmh. 
kvå`stär Soll. kwit'stra Ore (jfr Noreen Ordl. 
106) =föreg. — Särsk. förb. (fast:) fa'sst- 

kwåstraåer Älvd. <sönderklämda och därvid fast-
smetade / crushed and thus stuck fast'. 

kvåtra sv.v.l. kvå"tär Soll. (jfr? kvanta, bet. 2) 
<kräkas / vomit'; an djå'r bar kvå"trär o spä'jr 
'han bara kräks och spyr'. — Avi.: kvå'tär n. 
Soll. 'äcklig el. slaskig röra / disgusting mess'. 

kvåvlig adj. I kvå"vutrin Soll. (jfr kvava v.; 
kvamna v.) 'kvalmig / suffocating'. Jfr kvav; 
kvaven adj. 

kvåvna sv.v.l. 'kvävas', se under kvamna. 
kväcka st.v. kväkka (pret. kvakk; sup. kvtittji) 
Soll. (opers.:) 'smälla; skvätta till / smack; giva 
a start' (SAOB kväckan); an ad fä'nndji si 
jä'nn så ä ad kvu`ttji i onum 'han hade fått sig 
en (törn), så det skvatt till i honom'. — Särsk. 
förb. (till:) ä kva`kk-tilr i onum Soll. 'det klack 
till i honom'. 

kväd n. I kvå Äpp. 'kitt, berett av bränd björk-
näver och anv. vid lagning av keramik / putty 
made of burnt birch-bark, used for mending 
pottery' (SAOB kväd'); tu`gg kv' preparera 
kitt av näver genom att tugga detsamma till en 
seg, limartad massa'. Syn.: näver-kitt, 
-kväd, -kåda. 

kväda' sv.v.1.—st.v. (endast i förb. med ihop; 
SAOB kväda':) kweåå-Kesp Älvd. kvedå-iö'p 
Soll. <sammanfoga medelst näverkitt / join 
together with birch-bark putty'; m 4 kwåå-
Kils]) fen ka'pp a mig Älvd. <medan hon kittar 
ihop en (ler)skål åt mig'. 

kväda" st.v.—sv.v.l. kwråå Älvd. nVåmh. 
kwrdå Våmh. (Bon.) kwe'åå -,kwe"då vMor. 
kvidå' öMor. kwe"då Ve. Ors. kve"då Soll. 
kwe"do Ore kvå`da Leks. kvå'a Flo. kvå`d8 Jä.; 
pret. kw åå Älvd. kwåå kwåcl vMor. kvidå' 
öMor. kväd Soll. kwåd Ors. kväd Leks. kväs(a) 
Flo. kvit'då Jä.; sup. kwräiå Älvd. kwe"äiä 
kwe"di vMor. kwe"de ,-,kwu"de Ve. kwe"di 
Ors. 1. 'sjunga / sing' (SAOB kväda" 2) 
OvSi. Leks. Flo, dem kwe"äå så fö'nnstärblryå 
krö'knär vMor. `de sjunga, så fönsterblyet krö-
ker sig'; han sa'tt dar å kvå'a Flo. 'han satt där 
och sjöng'. Syn.: sjunga. 2. <jämra sig, 
kvida / raoan, whine' (SAOB kväda" 6) Jä. 
Syn.: se kvena, bet. 1, m. fl. — Särsk. förb. 
(till:) n ar kweåå-ti'lr eå Älvd. 'man bör 
sjunga det med tydligt uttal'; (ut:) kweå(å)-a'ut 
Zra'jtjeö Älvd. 'sjunga ut liket'. Syn.: sjunga 
ut. — Ssg: kvördepew m. Jä. 'gosse, som jämrar 
sig / whining boy'. 

kväd-lag n. kwå"åulrå,g Älvd. 'begåvning för sång; 
musikaliskt gehör / singing talent; an ear for 
music'. 
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kväd-mål n.Ia kwumiEk Älvd. `sångröst / sing-
ing-voice'. 

kvägel-bit m.Ia kwegekba4t Älvd. 'korsnäbb / 
crossbill' (jfr Kjell Bylin, Dalarnas fåglar 1975, 
s. 161). Syn.: dumsnutt, bet. 2; korsnäbb. 

kvägla f. IV kwrgek Älvd. kwa`jka Våmh. 
kwa'jka ,,kwe'jka vMor. kvä'jgla öMor. kwå'Ira 
Ve. ks`jka vSoll. kwa'jla Ors. kwä'jka Oro 
kv1"gka Rättv. kvi`ggka Leks. kvi`glra Ål (jfr? 
Torp kjøgla, kökul). 1. 'kotte (på gran, 
tall, al) / cone (of pine, fir, alder)' allm. 
grrkwegelk Älvd. gräkwajk -kwejk vMor. grå-
kviejla öMor. grå"ksjka vSoll. grå'kväjgält Soll. 
gråskwajla Ors. grå,'nkvig(g)ka Leks. gröinkvIgka 
Ål `grankotte'; eardörkviggka Rättv. (Bi.) 'al-
kotte'. Syn.: se kott, bet. 1; käckla. 2. <frö-
hänge (på björk) / birch catkin' Mor. Rättv. 
Jfr korv, bet. 2. 3. `sporangium (på, lummer) / 
spores (on fir club moss)' Älvd. 4. 'körtel vid 
övre änden av navelsträngen hos ko el. får / 
gland at upper end of umbilical cord of cow or 
sheep' Älvd. 5. 'brosk inne mellan klövarna 
på ko / cartilage inside cloven hoofs of cow' 
Våmh. 4 a fajö kwa'jk4 <hon (o: kon) har fått 
brosk mellan klövarna'. - 	kwä'jlrut adj. 
n. Oro 'fullt av kottar / full of cones'; e kvi'gku 
grä'n Rättv. <en gran med mycket kottar / 
fir with many cones'. 

kvägla sv.v.l. kwegek- Älvd. 'tränga(s), tränga 
sig (ihop) / crowd (together)' (endast i särsk. 
förb.; full:) e två so fu'llkwegkal dar &listas 
'det var till trängsel fyllt med folk överallt'; 
(ihop:) ur fr avi kwegkah-jfesp iö 'så ni ha (eg.: 
I haven) trängt ihop er!'; (uppefter:) kwegek-
u'ppte sig 'tränga sig upp (i den redan fyllda 
sängen)'. 

kväka sv.v.l. 3. kve"kå Soll. kwö'ka (bet. 3; 
jfr kväna).-,,kwEtja (bet. 2, 5) Ors. kvå'tja Li. 
(jfr skväka). 1. <kväka (om grodor) / croak 
(about frogs)' (SAOB la) Soll. Syn.: kurra'', 
bet. 5; kväksa, bet. 1. 2. <kraxa (om kråkor) / 
croak (about crows)' Ors. Syn.: kraxa, bet. 1. 
3. `stoja, väsnas (om barn) / be noisy (about 
children)' Li. Jfr kväksa, bet. 3. Syn.: stim-
rna". 4. `tala i näsan / nasalize' Ors. 5. 'få 
fram endast något obetydligt ljud (om män-
niska) / utter inarticulate sound (about person)' 
Ors. st4nnd a kwå'tfer d4 öOrs. '(och du) står 
och muttrar där!'. 6. 'jämra sig / moan' Soll. 
Syn.: se kvena, bet. 1; kvängla, bet. 2, m. fl. 
- Särsk. förb. (vid:) ä wa u'sat ss mitji 4n, 
kwEtjecl-wi' öOrs. 'det var bara nätt och jämt 
att han kunde få fram något ord'. - Av!.:  

kvök interj. Soll. (härmning av svalans läte / 
imitation of sound of swallow)'. 

kväkla sv.v.l. kve"ktik Soll. 'kvittra (om små-
fåglar) / chirp, twitter'. - Särsk. förb. (u p p å :) 
spikkär kvektik-u"på du`kktit um mäns. Soll. 
`småfåglarna stå i och kvittra duktigt om morg-
narna'. 

kväksa sv.v.l. 3. kwå'gsa Älvd. kwä'ksa Oro 
kvä`loksa Äpp. Mal. kvcikksa ÖVd. (Gotl. Ordb.). 
1. `kväka (om groda) / croak (of frog)' Älvd. 
Syn.: kurra'', bet. 5; kväka, bet. 1. 2. 'råma 
hest och gällt (om ko) / low hoarsely and shrilly 
(of cow)' Älvd. 3. 'bjäbba, gnälla (om lämmel) / 
squeak (of lemming)' Äpp. ÖVd. Jfr kväka, 
bet. 3. 4. 'käxa (om människa) / nag (of per-
son)' Ore. 5. 'bjäbba emot, svara uppstudsigt / 
answer back, be impertinent' Äpp. Mal. ÖVd. 
kvä`loks s svä'rs Mal. 'clets.'. - Särsk. förb. 
(mot:) kväkks-mö't Mal. = bet. 5. 

kväla sv.v.l. kväsk(a) Soll. 'bräka långdraget och 
ängsligt (om får och getter) / bleat anxiously 
and protracteclly (of sheep and goats)' (Torp 
kvala"). Syn.: se bjäla, bet. 3. 

kvälja sv.v.2. kveljå' öMor. kwö'ke Ve. kvä'kja - 
kvå`ka Leks. kvä'kja Flo. Nås Jä. Mal. kvälrja 
Li.; pret. kvä`ld(ä) öMor. kvä'kcis Leks. kvä'lldä 
Nås kvälld Mal. Li. 1. <hindra att andas, kväva / 
suffocate' (SAOB 2) Flo. 2. 'plåga, pina / tor-
ment' Li. 3. 'framkalla kväljningar, äckla / 
cause nausea, disgust' (SAOB 3) allm. e kwåqr 
mi Ve. ä kvö'l mi öMor. 'det kväljer mig'; har ä 
kvä'Irci mä Leks. 'så det äcklade mig!'. Syn.: 
kvämja. - Pass.: kvä'kjas Jä. kväkjas ÖVd. 
1. 'plågas / be tormented' ÖVd. andå kyl:1'4 å 
nösran Tra. 'den där (mannen) plågas av ngt 
(lidande, sjukdom etc.)'. 2. 'få el. hava kvälj-
ningar / be nauseous' Jä. 

kväll m.Ia kwelld Älvd. Våmh. vMor. Ve. Ors. 
kvälld öMor. Soll. kwälld vSoll. Oro kväll Rättv.-
Mal. (best. kveak, Bju. Nås kvii'kk Dju.) kvål 
ÖVd. 1. 'afton / evening' (SAOB 1) allm. ed i 
kwe'llciti Älvd. ä kvä'lkt Leks. ä e kvä'llä Jä. 
'det är kväll'; i-kvä'll Jä. 'i kväll'; etå-kwe'ss 
(jfr efter prep., bet. 9) Våmh. tä-kvä'lls(t) 
Leks. tä kvä'llä Jä. te-kvä'lls Tra. 'till kvällen'; 
i meerrgu kvä'lldä Soll. i må`ro kvä'll Mal. 'i 
morgon kväll'; um kväTek, öMor. 'om kvällen'; 
fåm fik 4' a kwe'lldem Älvd. `vi få väl se till i 
kväll (eg. åt kvällen)'; jär i kwe'lldem Älvd. 'nu 
på kvällskvisten (eg. här i kvällen)'; fr4mm wi 
kwe'lldv, Våmh. 'på kvällssidan'; 4"n4nclas-
kwelld Älvd. cenndaskväll Äpp. 'annandagskväll'; 
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skri' fftreskwälld Ore 'husförhörsdagens kväll'. 
Jfr glyx-, kardel-, lill-, lillördags-, lägg-, 
sittauppe-, spinn-, söcken-, tran-, troll-, 
tunnkanne-, uppesitt(ar)-, utdans-. 2. (i 
hälsningsformler; SAOB la) allm. kwelld 
kwe'lld r6 Älvd. kväll öMor. kväRdr Soll. kväll 
Mal. `god afton / good evening'. Syn.: god-
kväll. 3. (i förb. i kvälls; SAOB ib a) allm. 
i-kvä'ss öMor. i-kwe'ss Våmh. Ve. Ors. i-kwä'js 
Ore i-kvet7/8t Leks. Ål Flo. Li. kvällst Ga. Nås 
i-kvii'llst(a) Mal. 'i går kväll / yesterday evening'. 
4. (i vissa förb. med verb; SAOB ld-e) 'tiden 
för dagsarbetets avslutning / time for work to 
end' allm. djårå kwe'lld tz Älvd. djäirå 
öMor. djgrå kwe'lld Ors. j3r kvä'llly Leks. djär 

Tra. 'avsluta arbetet för dagen'; /4 kwe'lld,, 
Våmh. få kvä'lld9y, Soll. få kvä'llä Jä. 'få sluta 
dagsarbetet'; gå"på et(e) kwe'lldem Ve. 'gäspa 
före sängdags (eg. gapa efter kvällen)'; piss 
kvä'll Rättv. <avsluta dagen gm att kasta sitt 
vatten'; a du stals kvä'll Rättv. 'har du gett 
kreaturen kvällsfodret (eg. stillat kväll)?'; 
sitt kvä'll Äpp. 'sitta uppe en stund efter dags-
arbetets slut'; ta, kvä'llä Jä. ta-i'nn kvä'lln Äpp. 
'avsluta arbetet för dagen'. Jfr dag, bet. 
18; fähus-, gudhavelov(s)-, gudskelov(s)-, 
still-. 5. 'aftonmåltid / evening mear (SAOB 3) 
allm. jät et-kwe'llds Älvd. jätå kvä'lld öMor. å't 
kvä'lly, Leks. åt kvä'll Jä. jåt kvä`lr, Tra. <äta 
kväll'. Syn.: kvälls-mat, -mål, bet. 1, -yard, 
-äta; nattvard. 6. (senare ssgsled:) <afton el. 
hel dag näst före helgdag / eve of holiday' 
(SAOB 4); se jul-; valborgmäss-. 7. (bild.:) 
<omöjligt, en omöjlighet / impossible, an im-
possibility' Våmh. (Bon.) ä wa de wä'lr kwe'lldv, 
'det var då alldeles omöjligt'. 8. (bildl., i uttr. 
varda kvällen för; jfr bet. 4:) 'sluta sitt liv, 
dö / die'; ä vart kvä'lld, , fö i'nndrik öMor. 
'Henrik dog'. — Avi.: kwe'lldut adj. n. Ve. 'sent 
på kvällen / late in the evening'. 

kvälla sv.v.l. kwelld- Älvd. Ors. kwe'lld(a) Ve. 
kvä'lld- Soll. kvä'll- Leks. Dju. Ga. Äpp. Mal. 
kverl- ÖVd. 1. (intr.:) 'bliva afton / be evening' 
(SAOB kvälla' 1, under kväll) Ga. Syn.: 
ötnas. 2. (tr.:) <förbereda (för) nattens sömn / 
get ready for bed' Ve. — Refl.: 1. kwe'lld sig 
Älvd. 'bliva afton'. 2. 'gå till sängs' Ve. ÖVd. 
nä` ska ve kvå'l as Tra. 'nu skola vi gå till vila'. 
— Pass.: kwe'lldas Älvd. Ors. kvä'lldas Soll. 
kvä'llas Leks. Dju. kvä'lläs Äpp. kväslls Mal. 
'bliva afton'. 

kvällning f.Ib kwe'lldnjvg sÄlvd. 	Bju. 
Dju. Nås Äpp. Mal. 'skymning / dusk' (SAOB); 

ti kvä'llninja Näs i kvä'llnivän Äpp. i kvä'llninjin 
Mal. <i kvällningen'. Syn.: skymning. 

kvälls-basa f.V kvä'llsbasu Mal. (jfr basa" f.) 
'på kvällen uppgjord brasa (av särskilt kraftig, 
korsvis upplagd ved) / fire made in the evening'. 
Jfr kvällskabbe. Syn.: fäst-,kvälls-brasa. 

kvälls-brasa f. V kwe'lldsbråså' Älvd. = föreg. 
(SAOB); djår-u'pp jen kwe'llclabrasu"tända en 
kvällsbrasa (för att hålla värmen över natten)'. 

kvälls-dags adv. kwä'jsdägs Ore kvä'llsdakks Dju. 
Flo. Äpp. 'vid aftontid, mot aftonen / in the 
evening, towards evening' (SAOB). 

kvälls-kabbe m. Illa kvä'llskabbe Leks. (Silj.) 
kvä'llskabba övr.Leks. `svårkluven, länge brin-
nande vedklamp el. hel, okluven stock, som 
lades på kvällsbrasan / large chunk of wood, 
hard to split and slow-burning, which was put 
on fire in evening' (ÖDB I 494; III 290). Jfr 
kvällsbasa. Syn.: kvällsknul; natt-, va-
ra-kabbe m. fl. 

kvälls-knul m. Ta kvä'lldsknåulr Soll. kvä`l(l)sknäir 
Rättv. = föreg. (jfr ÖDB III 290, 296). 

kvälls-lat oböjl. sbst. kvä`//s/åt Leks. 'ett slags 
tafattlek / a kind of (game of) tag'; lek kvä'llslät 
'leka tafatt' (den som fick sista slaget var kvälls-
lat). Jfr huklat. Syn.: se huklat; kuck, bet. 
6; laten, bet. 3, m. fl. 

kvälls-mat m. II kwe'll(d)smät Ve. vOrs. 
mät Leks. 'kvällsvard / evening meal' (SAOB). 
Syn.: se kväll, bet. 5. 

kvälls-mål n. In kwe'lldsnullr Älvd. kwe'll(d)sm4k 
Våmh. kvä"llsmålr Soll. 
Ors. kwä'jsmält Ore kvä'llsmåk Leks. Flo. Jä. 
1. = föreg. (SAOB 2; ÖDB III 438 ff.) allm. åt 
kvä'llsmåk Leks. `äta kvällsvard'. 2. 'mjölkning 
på kvällen / evening milking' (ÖDB I 286) Leks. 
mjekk kvä'llsrnålrä `förrätta kvällsmjölkningen'. 

'vid kvällsmjölkningen erhållen mjölkmängd / 
amount of milk from evening milking' Leks. 
i strut kvä'llsm* 'en stor kvantitet kvällsmjölk'. 

'på kvällen given foderkvantitet / amount of 
fodder given in evening' Leks. still kvä'llsmålr 
<giva kreaturen kvällsfoder'. 

kvälls-naska f.IVa kvä'llsnasska Flo. `nattskärra, 
Caprimulgus / nightjar' (jfr Kjell Bylin, Da-
larnas fåglar 1975, s. 158). Syn.: natt-flaxa, 
-skjånna, bet. 1, -skred, -skråma, -skärra, 
-uggla; spånrock. 

kvälls-rand f. kvä'llsranncl Mal. kvällsrannd Li. 
'ljusare rand över skogskanten efter solned-
gången / streak of light above edge of forest 
after sunset'. Jfr dagrand. 

kvälls-rodne m.III a kvä'llsrsnna,,,kvä'llsrönna 
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Dju. kvällsråna Moek. Jä. 'aftonrodnad / sunset 
glow'. Syn.: kvälls-råde, -rött. 

kvälls-råde m. IV kvällsrudi' öMor. kwe'llsrscli' 
-rudi' Ors. kvällsråds Mal. kvällsräi ÖVd. 

= föreg. (V11). 
kvälls-rött n. kvällsrött Leks. Ål Flo. = kvälls-
rodne; kvällsrött, mssrrgo bkö'tt Leks. kvälls-
rött å mirro bkött Ål Flo. 'aftonrodnad bådar 
regn följande morgon'. 

kvälls-sidan f.IVa best. (endast i förb. på 
kvällssidan; SAOB:) på kvä'llssia Nås <i 
kvällningen / at nightfall'. 

kväll(s)-skred n. kwällsskrid Ve. kvä"ll(d)skrid 
Soll. kvällsskrE Li. 'person, som är uppe (och 
ute) länge om kvällarna / person who stays up 
late at night'. Jfr nattskj åma, bet. 2, m. fl. 
Syn.: kvälls-skrod, -skråm, bet. 1. 

kvälls-skrod n. kvällsskröd Leks. = föreg. 
kvälls-skräm m. Ja kvällsskritm Rättv. Leks. 
1. = kväll(s)skred allm. 2. (best.:) <månen, 
när den går en låg bana strax ovanför skogs-
randen / the moon hanging low above the edge 
of the forest' Leks. Jfr busk-, kryp-, skry m-
sel-, smyg-tungel. 

kväll(s)-stjärnan f.IV a best. kwe'lldestienn4 
Älvd. kwe'llstjanna vOrs. kvällsfårna Leks. Nås 
kvällsfåria Äpp. `aftonstjärnan / the evening 
star' (SAOB). Jfr morgonstjärnan. 

kväll(s)-säta f. V — IV a kwe'lldssetå' Älvd. kväll-
så'tta öMor. kwe'llsetta Ve. kwe'llsgta Ors. kwå'js-
setta Ore kväll(s)seltu Rättv. Leks. kvällshätta 
Bju. kvällsättu Dju.; pl. kvällsättor Soll. 1. 'stil-
lasittande arbete (handarbete) efter det eg. 
dagsarbetets slut / work carried out sitting down 
(needlework) after real work was finished for 
the day' (SAOB kv ällseta) allm. djå" kwe'lld-
setu' Älvd. djä"rå kwe'llsetta Ve. jr kvällsåtu 
Leks. 'sitta tillsammans en stund på kvällen och 
handarbeta'. 2. 'tid mellan det eg. dagsarbe-
tets slut och (kvällsvarden el.) sänggåendet / the 
period between the end of work and bedtime' 
(SAOB kvällsätta) Älvd. Soll. Ors. Ore Rättv. 
ti kvällsåtun Rättv. 'i kvällningen'; 
sättor åld-å ku"må Soll. 'skymningen börjar falla 
på'. Syn.: lillkväll. — Ssg: kvällsåtufslrk n. 
Leks. <människor på kvällsbesök / evening 
guests'. — Avi.: kvällssåtu adj. Li. 'som gärna 
sitter uppe länge om kvällarna / liking to sit up 
late at night'. 

kvälls-toppa f.IVa kvällstuppa Nås Jä. 1. 'röd-
blära, Melandrium rubrum' Jä. Syn.: se bo d-
blomma m. fl. 2. 'ängsnejlika, Dianthus del- 

toides / maiden-pink' Nås Jä. Jfr s valblo ms-
t er. 

kvälls-trött adj. I kwe'lldstråt Älvd. kvällstrött 
Flo. Mal. kvällstratt Äpp. 'kvällssömnig / tired 
in the evening'. Syn.: kvällsöv d. 

kvälls-vard m. la kwe'llswalr Våmh. kwällswälr 
vMor. kvänsvä'rd öMor. kwe'llswård Ve. 
kwäll(d)swöyrd vSoll. kvä'jswält Ore kvällsvåk 
Leks Dju. kvällsvälr Flo. kvällsvålr Äpp. 
våk Mal. kvällsvåk öVd. 'måltid på kvällen / 
evening meal' (SAOB; ÖDB III 439). Syn.: 
se kväll, bet. 5. 

kvälls-ved m. II -4 a kwe'llswid Ors. kvällsve 
Mal. kvällsve öVd. 'ved för en kvälls behov / 
sufficient wood for one evening' (We.); i a eddji-
-su'nnd jen kwe'llswid Ors. 'jag har småhuggit 
ved till en kvälls behov'; je fekk fsl nå'r 
vöer Li. 'jag fick väl ved för några kvällars eld-
ning'. 

kvälls-äta n. kwe'lldsjätå' Älvd. =kvällsvard. 
Syn.: se kväll, bet. 5. 

kväll-sövd adj. I kwe'llsävd Ors. 'kvällssömnig' 
(Aasen kveldsvfflv(d)). Syn.: kvällstrött. 

kvälm n. I a kvälrm Mal. (jfr Rietz 374b k v ä 11 m a 
v.) 'kvalm / elose atniosphere'. Jfr kvälmig. 

kvälmig adj. I kväkmu Mal. (jfr kvälm n.) 
'kvav, kvalmig / sultry, suffocating'; kvälrmut 

vöstin 'kvävande i luften'. Jfr däst, bet. 3. 
Syn.: kvav. 

kvämja sv.v.2. kwå'ma öOrs. 'framkalla kvälj-
ningar, äckla / cause nausea, clisgust'. Syn.: 
kvälja, bet. 3. 

kvämjig adj. I kwåsmun Ors. 'vämjelig, motbju-
dande / disgusting, revolting'. Syn.: vämj ig. 

kvämsla f. IV a kwemmila Älvd. <feminin varelse 
(kvinna, ko etc.), som äter abnormt litet / 
female (woman, cow etc.) that eats an abnor-
mally small amount'. — Ssg: kwesmmatjgr f. 
Älvd. 'ko, som äter abnormt litet / cow which 
eats an abnormally small amount'. — Av!.: 
kwemm2lug adj. nÄlvd. 'som äter abnormt 
litet / eating an abnormally small amount'; 
kwemmalug min ietun 'dots. (eg. kvämslig med 
åtan)' (jfr åta f. `föda'). 

kväna sv.v.l. kverna öMor. kwiena Ve. (jfr kv ena). 
1. 'gråta, tjuta, yla (om barn) / cry, howl (of 
child)' allm. ur dånda ljö't u`nndjän kvä'når å 
gör å ö'jlär å ö'jlår öMor. 'hur den där leda 
ungen går och tjuter och grinar (hela tiden)'. 
Jfr kvena, bet. 1. 2. <jama (om katt) / 
miaow (of eat)' öMor. Syn.: se jama, bet. 1. 

kvängla sv.v.l. ku4kgeir Älvd. (jfr Rietz V11 
Torp kvinka). 1. <tala el. sjunga i falsett / talk 
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or sing in a falsett° tone'. 2. 'jämra sig, kvida / 
moan'. Syn.: se kvena, bet. 1; kväka, bet. 
6, m. fl. 3. 'surra fint och pipande (om mygg) / 
buzz, whine (about mosquitos)'. — 	kwq'jv- 
gel. n. `jämmer, kvidande / moaning'; kwa'jvglrus 
m. 'man som jämrar sig / moaning man'; 
kwa'jngZrug 4 m4'Ireå adj. nÄlvd. <som talar i 
falsett / talking in a falsetto voice'. 

kväppande adj. I kwerppänd Ore (jfr? Rietz 375a 
kväppa v.; Torp kvepparl) <invärtes tung och 
uppblåst, däst / feeling heavy, swollen, obese'; 
i ktennår mi ss kwå`ppänd i kwi'dem <jag känner 
mig så tung och uppblåst i magen'. 

kvärke m. Illa kvärka f.IVa kvä`rrka f. Äpp. 
Mal. m. ÖVd.; best. kwä‘rrkan vMor. Ve. Ors. 
'kvarka / the strangles' (SAOB under kvarka). 
Syn.: se bröstsvall; kvarka m. fl. 

kväsa sy.v.3. 1. kwesa (pret. kweste) Älvd. 
kwå` sa Ve. Ors. (pret. kwit'stä kwå`sed Ors.) 
kvå`sa (pret. kveesst) Mal. `kuva, tukta / put 
down, curb, snub' (SAOB 3; styr dat. el. ack.:) 
an vid kwes ieskalltgm Älvd. `han skulle tukta 
Åsenborna'; i kwå`sed an ss an bellt-it leeta 
öOrs. 'jag snoppade av honom, så att han 
kunde inte säga någonting'. — Särsk. förb. (av:) 
i lat-it kwås-å'v mi Ors. 'jag låter inte kuscha 
mig'; (t ill: ) i kwåst-ti'l 4-num öOrs. 'jag snoppade 
av honom'; (ur:) kwås-i'r Ors. 'tappa andan'. 
— Avi.: kvå`su adj. Mal. `högfärdig, kaxig / 
stuck-up, overbearing'. 

kvätta f. IVa kvä` tta ÖVd. (jfr Torp kv ett a sv.v.) 
`liten båtshake, any. vid fiske / small boat-
hook, used in fishing'. Jfr båts-, flöt -hake. 

kväva sv.v.2. —3. 1. kweisva Älvd. Våmh. vMor. 
(pret. kwå'veö Älvd.) kväva öMor. Ve. Soll. 
klava (pret. kugvdå) Ors. kwå'v- (pres. kweiv; 
p. pret. ktvävd) Ore 	(pret. kv(i'vs 
,-kvä'vvds) Rättv. kvå`va Leks. kvå`va (pret. 
kvii'vdä) Bju. Äpp.; pass. kvå'ves Ga. kvii`vas 
Nås kvå'vås Äpp. kvå`vs Mal. 1. 'hindra att 
andas, strypa / prevent from breathing, suffo-
cate' (SAOB 1) allm. du gunt kwå'v ka`ttu Älvd. 
`du får inte strypa katten'; (äv. opers.:) ä kwö'vd 
an åv råstjim Ors. `han blev kvävd (eg. det 
kvävde honom) av röken'. 2. 'ej på normalt 
sätt stiga uppåt; pyra (om rök) / risa in an unu-
sual way; smoulder (about smoke)' Älvd. öMor. 
Ors. e bä' kwå'ver o will int bri`nna Älvd. 'det 
bara pyr och vill inte brinna'; 	kvävä'r 
öMor. 'elden pyr (och röken dras ej ut)'; e kugvsr 
up i a'ssgrävsn vOrs. 'röken pyr och vill inte 
gå ut gm skorstenen'. Syn.: kvava, bet. 1. — 
RO.: 4 a kwei'vt sig Älvd. 'hon har strypt sig / 

she has suffocated herself'. — Pass.: 1. `bliva 
hindrad att andas / be prevented from breathing' 
allm. Syn.: se kvamna, bet. 1, m. fl. 2. 
`känna kväljningar / feel nauseous' (SAOB id a) 
Nås. — Särsk. förb. (ur:) kudv-g'r jet'lldn 
Våmh. `släcka eld gm att hölja över den'; (ut:) 
rå'tjen kwåv-s'jt Was Ore 'röken tvingar oss ut 
(ur stugan, då den håller på att kväva oss)'. 

kvävna sv.v.l. kwrvin Våmh. (jfr kvamna; 
kväva) 'kvävas/ suffocate'. Syn.: se kvamna, 
bet. 1, m. fl. 

kya f.IVa tyya Älvd. Våmh. vMor. Soll. Ore 
Leks. tjl'a öMor. Ve. vSoll. Ors. tjisct Rättv. Ga. 
Mock. Nås ÖVd. tjya Jä. Äpp. Mal. 1. <mindre, 
inhägnat område för kreatur, kreatursfålla / 
cattle-pen, enclosed area for cattle' (se ill.; SAOB 
under kvi 1; ÖDB I 146; III 30, 38, 40 f.) allm. 
fjå'stjga syMor. fjå`stjla Ve. 'inhägnat område 
framför fähus; kö'tjya Jä. kö'tjga Äpp. 'inhägnad 
plan framför fäbodfähus'; kra'nuktjga Jä. 
'mindre inhägnad för oroliga el. sjuka kreatur'. 
Jfr dret-, håll-, kalv-. Syn.: fägård, bet. 1; 
nötgård, bet. 2. 2. 'av gärdsgård el. bygg-
nader begränsad kreatursväg / cattle-path be-
tween fences or buildings' (SAOB under kvi 2) 
Älvd. vMor. Ve. Syn.: fägata, bet. 2; ko-, 
lös-gata; nötgata, bet. 2. 3. <avröjt område 
utanför fähusen i ett fäbodställe, där kreaturen 
samlades före och efter yallningen / clearing 
outside cowshed on shieling, where cattle were 
gathered before or after going out to graze' 
(ÖDB III 43 f.) Våmh. Syn.: se fäbacke. 

'inhägnad slåttermark el. åker på skogs-
område, intaga / enclosed hayfield in forest 
area' Ga. Mock. ÖVd. sta`nnmorstjla Ga. <in-
hägnad slåttermark på i skogen belägen vilo-
plats för kreatur'; rå`gtfla ÖVd. 'med råg be-
sådd intaga'. Syn.: instängsel ; täpp a, bet. 1. 

'uppodlad myr / cultivated marshland' Ga. 
'visst utritat område i tafattleken kuta 

varg / certain area drawn in the tag-game kuta 
varg' Li. Jfr knut, bet. 2; laten, bet. 3; 
varg in. fl. 

ky-backe m. Illa tffbokk svÄlvd. tjy"båkk vMor. 
(jfr ky a f.; kobacke) <avröjt område utanför 
fähusen i ett fäbodställe, där kreaturen sam-
lades före och efter vallningen' (jfr ÖDB III 43); 
dajt 4 tjyr'bokkan svÄlvd. <till (eg. dit å) fähus-
backen'. Syn.: se fäbacke. 

kycke (?) oböjl. m. tj9"tjy Älvd. (jfr Rietz 367a 
under kusse, 732a under tik; Noreen Ordl. 
106) hund (smek- och lockord) / doggy (nick-
name)'; ea 1 bri`nn(d)tjytjy1  *ta 'det är en älg 
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hund, det här'; 'Var a tjrtjy 'röra till mat åt 
hunden'; (äv. överfört:) 'breda ut hö till tork-
ning, men genast få det uppblött av regn'. Jfr 
bubb; hund, bet. 1; racke, bet. 1, m. fl. 

kyckling m.Ib tji`klariv Nås tjy‘kldriv Jä. Mal. 
tju'Icklrivg ÖVd. 1. 'unge av hönsfågel / chicken' 
(SAOB 1) allm. 2. `käringtand, Lotus cornicula-
tus / bird's-foot trefoil' Jä. Syn.: gammel-
kulltänder; hedkarlblomma; hantoppa; 
käringtand. 

ky-gata f. V tjOgåta Våmh. (Bon.) tjygatu vMor. 
'inhägnad väg från kreaturens samlingsplats 
(kya, bet. 3) till viss gårds fäbodfähus / en-
closed path on shieling from place where cattle 
were gathered to certain farm's cowshed' (ÖDB 
III 44). Jfr fähusgata, bet. 2. 

ky-gård m.Ia tjygåk Mal. (jfr kya, bet. 1) 
'gärdsgård omkring kreatursfålla / fence round 
cattle pen'. 

kyky oböjl. m., se kyeke. 
ky-kätte m.IIIa tjojitt Älvd. (jfr kätte m.) 
'kätte, belägen invid en kya / pen, near a kya'. 

m.Ia kgk vMor. Leks. Ål (LD II 283, not 7 
och Hq.) `barn / child'; va`kkt kar nLeks. 
'vakta barnen'; o ji'ffta så bärå kylrn, Leks. 
`hon gifte sig, (när hon var) bara barn(et)'. 
Jfr kristnings-, lind-. Syn.: se barn, bet. 2; 
främmande, bet. 2; käse, bet. 3; tjul, m. fl. 

ky111  m.Ia (endast som senare ssgsled:) 'vagel; 
finne / sty; pimpla' Äpp. Mal. ÖVd.; se blå-. 

kyl" m.Ia (endast som senare ssgsled:) <(stel)-
frusen person / person who is frozen stiff' Jä.; se 
död-, frös-. 

kyla sv.v.3. tjö'lr(a) (sup. tja/t) Nås ,,,tjä`k- Jä. 
tgira ,-,tjöVra Mal. tjö'Ira ÖVd. (om växlingen 

se LP I 203; jfr kyltoppa m. fl.). 1. 'göra 
kall, avkyla / make cold, cool off' (SAOB 1) allm. 
2. (opers.:) 'kännas kallt / feel cold' (SAOB 
2a p) Tra. å tjö`k ti, töt`nnan å' me 'det går ilningar 
av kyla i tänderna på mig'. Jfr kälma v., 
bet. 3. — Refl.: an a tjö'llt se em fi'nurar Nås 
`han har förfrusit fingrarna / his fingers are 
frostbitten'; tjä`-0 Jä. tjö`k ffl Mal. <förkyla el. 
förfrysa sig / get a cold; get frost-bittert'. — 
Särsk. förb. (av:) tj84--å' e Jä. 'avkyla det'. 

kyl-hätta f.IVa kr(h)titta Leks. (jfr kyl' m.) 
`barnhätta / child's bonnet'. Jfr hätta, bet. 3. 

kylig adj. I, se kyl(skl)ig. 
kylla f.IVa tjy'lla Älvd. Våmh. Soll. tji'lla öMor. 
Ve. Ors. 	Bju. Jä. Äpp. (jfr? Fr. kyllir; 
GotlOrdb., Lan° kylle). 1. `scroturn' OvSi. du 
ta`ppår tji'llo öMor. 'du tappar pungen' (sades till 
pojke, som ville deltaga i bakning). Jfr bock-, 

gums-, ox-, tarm-, vattu-. Syn.: se balla 
m. fl. 2. (pejorativt om människa:) ga`mmb-
gosstjylla Våmh. (Bon.) 'gammal ungkarl / old 
bachelor'. Jfr piss-, sen-. 3. (senare ssgsled:) 
'liten laggad träbytta med skaft / small wooden 
barrel with handl& öOrs.; sa vattu-. 4. 'klase; 
knippa / cluster; bunclle' Bju. Jä. Äpp. fis'sk-
tjylla Jä. <knippa med fisk på en grenklyka'. Jfr 
bär-. 

kylla sv.v.l. tjy'lla Leks. 'rinnande tränga fram, 
kvälla, välla / well, gu.sh, billow forth' (jfr Torp 
kyllam); 	tjy'lls yr nå`sbärun Jc-n `snoren 
flyter trögt ur näsborrarna på honom'. — Särsk. 
förb. (fram:) ä tjylla-fra'mm en rö'k råsssm å 
vå' Leks. 'en smal rök trängde plötsligt fram'; 
(ur:) didda tjyll då yr så ss o'sskaplri rna kylr ss 
Leks. 'den där (kvinnan) föder då så ofantligt 
med barn så'; (ut:) rö'tjsn tjylla-fit Leks. 
`röken vällde ut'. 

kyll-boek m.Ib tjy'llbukk Älvd. Ors. `okastrerad 
bock / uncastrated ho-goat'. 

kyller-arg m. Ib tji'llårftirrg Ga. Äpp. tjy'llää fårrg 
Mal. <gul färg, anv. till färgning av skinnvaror / 
yellow dye used for leather' (SAOB; ÖDB IV 
516). Syn.: brok-, kyller-färga; gulockra. 

kyller-färga f.IVa tji'llårfärrga Ve. tjy'lleta fårrga 
Mal. = föreg. (SAOB); få'riniv må tjy'llää fårrga 
Mal. 'färgning med gul färg'. 

kyller-färga sv.v.l. tji'llårfårrga Ga. Äpp. 'färga 
med kyllerfärg / dye yellow' (ÖDB IV 516). 

kyll-gumse m.IIIa tjy'llgumrn(b)s Älvd. tjy'll-
gumms Ors. `okastrerad gumse / uncastrated 
ram'. — Ssg: tjy'llgum(b)snöv n. Älvd. 'starkt 
buktad näsa / very curved nose'. 

kyll-knapp m.Ia tjy'llknapp Våmh. (Bon.) vMor. 
'testikel / testicle'. Syn.: se ball, bet. 1; kyll-
sten m. fl. 

kyll-koppe m.IIIa tjy'llkupp Älvd. `scrotum'. 
Syn.: kylla, bet. 1. 

kyll-oxe m.IIIa tjy'llukks Våmh. 'tjur / 
Syn.: se balloxe. 

kyll-sten m.Ia tjy'llstä vMor. tjillstö' öMor. 

kylma sv.v.l. 'kännas kall etc. / feel cold etc.', se 
kälma. 

kyl-ränna sv.v.3. tjg`kränna Li. `ömkyla / get dill-
blains'; je a tjö`krånnt tä'an 'jag har öinkylt 
tårna'. Syn.: se halv-, sår-frösa m. fl. — 
P. pret.: tjö'lrännd 'frostskadad / damaged by 
frost'. 

kyls n.Ia tjylls Bju. tjills Dju. (jfr kylsa v.). 
1. 'ngt hopgyttrat el. tilltrasslat / sthg muddled 
or in disorder' (SAOB) allm. Jfr kylt. Syn.: 
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kyndels-mässa 

kylsa f.; kylta f. 2. 'arbete med att utreda 
ngt tilltrasslat / work at clearing up sthg in 
a muddle' Bju. 

kylsa f.IVa tji`.2.2la Ve. tjy'lls(a) Soll. Ore Leks. 
Ål tji'llsa Ors. tji'llsa Dju. Nås tjy'llsa Flo. Jä. 
Mal. (jfr kylsa v.) 'ngt hoptrasslat, oredig 
massa / sthg muddled, mess'; tjy'lls ål) ta'rrmum 
Soll. 'oredig massa av tarmar'; ga'nntjyllsa Ore 
`trasslig garnhärva'; efsivtjyllsa Leks. 'knippe 
av hoptrasslade garnändar (äfsingar)'. Syn.: 
kyls, bet. 1; kylta f. 

kylsa sv.v.l. tjy'llsa Leks. Ål tjy'llsa Bju. tji'llsa 
Dju. Nås. 1. 'trassla till, bringa i oordning / 
muddle' (SAOB 1) allm. Syn.: kylt bet. 1. 
2. 'syssla med trassligt arbete / work with sthg 
in a muddle' Leks. Syn.: kylta', bet. 2. — 
Särsk. förb. (h o p:) tjats-118p 85 Nås 'trassla ihop 
sig'; (p. pret.:) hö`ptjyllsa a'rrb& Ål <arbete, som 
kört ihop sig'; (ihop:) gers tjyllsa-iö'p sä 
nLeks. 'garnet trasslade ihop sig'. 

kylsig' adj. ,1 tjy'llsug Leks. tjy'llsu Bju. Flo. 
Mal. tjti'llau Dju. Nås (jfr kylsa f. och v.) 'hop-
gyttrad, tilltrasslad / stuck together, mudclled' 
(SAOB). Syn.: kyltig, bet. 2. 

kylsig" adj. I tjö`ksin Bju. (jfr kälmsig) 'kall, 
avkyld; kylslagen / cool; slightly warm'. Jfr 
kylslå v. 

kyl-skjorta f.IVa kg'lforrta Leks. (jfr kyl' m.) 
linneplagg för småbarn, täckande endast över- 
kroppen / linan garment for small child covering 
only upper part of body' (se ill.; ÖDB IV 474). 

kyl(skl)ig adj. I kg'kug ,-,kg`kskIrin Leks. (jfr 
kyl' m.) `barnslig / childish'. Syn.: barns (k)-
lig; krippsklig m. fl. 

kyl-slå st.v. tja`lrelä Bju. tja`lr.2lå Äpp. tffiVr.2/ii 
Mal. tjä`Zrilå öVd. (jfr ang. g: ö kyla v.) 'gm 
uppvärmning beröva (vätska) den värsta kylan / 
warm liquid slightly' (SAOB; styr ack.); ä va ss 
ke'llt, ss an tjö`1t.2lö ä Tra. 'det (o: vattnet) var 
så kallt, att han värmde det något litet (över 
elden)'. 

kyl-sår n.Ia tjä`lrsär'r Bju. Nås Jä. 'frostsår / 
frostbite' (SAOB). Syn.: fröd-, frös-sår. 

kylt n.Ia tjyllt Soll. Leks. Bju. (jfr kylts,' v.; 
Rietz 376 a) 'ngt oordnat, skräp, överlevor / 
something in a muddle, rubbish, leftovers'. Jfr 
kyls, bet. 1; kylsa f.; kylta f.; kylte n. 

kylts f.IVa tji'llta öMor. Ve. tjy'llta Soll. tji'l(l)ta 
Rättv. Dju. (jfr kylta' v.) 'ngt hoptrasslat, 
klunga, röra / muddle, cluster, mess' (Rietz 
376a). Jfr kylt; kylte; tarm-. Syn.: kyls, 
bet. 1; kylsa. 

kylta' sv.v.l. tji'llta öMor. 	Rättv. tjy'llta 
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Leks. tjy'llta Bju. (jfr SAOB). 1. 'trassla till, 
bringa i oordning' allm. Syn.: kylsa, bet. 1. 
2. 'syssla med trassligt arbete' Bju. Syn.: 
kylsa, bet. 2. — Särsk. förb. (ihop:) tjillt-iö'p 
si öMor. tjyllt-ihö'p sä svLeks. 'tränga ihop sig'; 
(med:) tji/it-må' Rättv. 'envist hänga med el. 
följa efter, vara efterhängsen'. 

kylta" sv.v.l. tfi'l(l)ta Rättv. 'kinka / be fretful'. 
— Avi.: tji'/(i)tu adj. Rättv. 'kinkig / fretful'. 

kylte n. III tjy'lltä Flo. (jfr kylta' v.) 'oredig 
gyttring el. härva (t. ex. av garn) / tangle, 
muddle'. Jfr kylt n., m. fl. 

kyltig adj. 1 tji'lltun öMor. tji`/(l)tu Rättv. 
tjy'lltug Leks. tjy'lltu Bju. (jfr kylt n., m. fl.; 
kylta' v.). 1. 'trång och fylld av oordnade 
förmål el. skräp / cramped and filled with a 
muddle of objects or rubbish' Rättv. Leks. 2. 
<gyttrig, hoptrasslad, tovig / stuck together, 
mudclled, tangled' öMor. Syn.: kylsig'. 

kylting m.Ib, se gylting. 
kyl-toppa f.IVa tjö`ktuppa Bju. (jfr tjältoppa; 
om växlingen 9: se LD I 203 och jfr kyla v., 
kyl-slå, -sår) 'hästhovsört, Tussilago farfara / 
coltsfoot'. Jfr gultoppa. Syn.: se bockblad, 
bet. 3; hästhov, bet. 2, m. fl. 

kyl-tunna f.IVa tjgsktunna Våmh. (Bon.) tji'lr- 
tsnna Rättv. (Bo.) 'vid avkylning anv. kärl, 
tillhörande brännvinsredskapen / cooling-vessel 
used in distilling process' (ÖDB III 524; 
SAOB). Syn.: se brännvins-, is-, spit-tunna 
m. fl. 

kyl-välling m.Ib kg`kvälliv Leks. (öSilj.) (jfr 
m.) <mjölkvälling för barn / milk gruel 

for children'. Syn.: krippvälling. 
kyndels-mässa f.IVa tjbenndmess Älvd. tjenns- 
mässa vMor. 	tji`nnsmässa ••••• tji`nnääsmässa 
öMor. tji'nnsmessa Ve. tji`nnclelsmessa tfi'nntj-
massa Ors. tjy'nnsmässa Ore tjy'rinclssmässa 
Leks. tjy`nnäälsmässa Bju. Jä. tjy`nnääsmässa 
Flo.; best. tjy'nnsmessu vMor. tjy'nnsmässo Soll. 
tjen(n)smässa Rättv. tji`nnääsmässa Nås tjy`nn-
däsmässa Äpp. tjy'nnsmässa Mal. tji`nnsmessa 
Li. 'missa candelarum 2/2 / Candlemas, Febru-
ary 2nd' (SAOB); tji'nnsmess tö' e la'nndsens 
nö'cl Ve. 'tö vid kyndelsmässan betyder nöd i 
landet'; tjy`nndssmäss 	kåm heki å'rä tä 
kvi'da Leks. 'blidväder vid kyndelsmässan kom-
mer (att få) hela året att kvida'; tjy`nndssmäss 
bå'rär ligg mitt-i snå'n Leks. <barren som fallit 
vid kyndelsmässan ligger mitt i snön, dvs, visar 
halva snömängden för vintern'; tjy'nnsmä,ss lä'n 
e a'llom te mö'n Mal. 'tö vid kyndelsmässan är 
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alla till skada'; tjy`nndesmäss klrgssna Leks. 'det 
parti av vintergatan, där den synes kluven'. 

kyndelsmäss-yren m.I a best. tjy'nnsmäsöjrv, Soll. 
`det yrväder, som brukar inträffa vid kyndels-
mässtiden / the snowstorms that usually occur 
at Candlemas'. 

kynkela f.IVa ky'vvkela Mal. `ständigt klen och 
ynklig kvinna / delicate, frail woman'. 

kynt adj. I tjynnt Äpp. Mal. tjinnt ÖVd. (jfr ordb. 
köns; Torp kynd). 1. <av visst slag, -aktig / 
of certain type' Li. Jfr husbond-, skojar-. 
Syn.: köns, bet. 1. 2. 'nätt, snygg / tidy, neat, 
proper' Äpp. Mal. ä vä e tjy'nnt-e hä'rry Äpp. 'det 
var en nätt och behändig räfsa'; (adverbiellt:) 
jå't tjy' nnt Mal. ̀ ät snyggt!'. 3. 'händig / handy' 
ÖVd. e tji'nnt ks'lla Li. 'en händig flicka'. 

kyr f.VII b, se ko. 
kyrka f.IVa tff ärtja Älvd. Våmh. tjö'rrtja vMor. 
Soll. tjö'rrtja tjä`rrtja öMor. tjö'ttja Ve. tjä`rrtja 
vSoll. Ors. tja`r(r)tja Ore nLeks. —tfö'r(r)tja 
sLeks. tju'r(r)tja Rättv. Mock. Näs Jä. tjö'rrtja 
Bju. tja'rrtja •—tjs`rrka Ål tji:i sstja Dju. tjö'rrtja ••••• 
tjö'rrka Ga tjö'ttja Flo. gfita Äpp. tjå'tja Mal. 
tjettja ÖVd. 1. 'statskyrklig byggnad för guds-
tjänst / church' (SAOB 1) allm. et-tff örtjer 
nÄlvd. ät-tjö'rrtjor Soll. ti-tjs'rrtjur Ore tä-
tjv'r(r)tfår Rättv. tä-tis`rrka Ål tä-tjö`sstjär Dju. 
tä-tje'rrtja Mock. tä-tjö'ttja Flo. te-tjs'rrtjsr Nås 
tä-tjs‘rrtjas Jä. tä-tjä'tsr Äpp. te-tjfiätjsr Mal. te-
tjettjs ÖVd.; (äv. med bortfallet till:) åk 
tjirrtjår Leks. (Silj.) 'åka till kyrkan'; (h)a du 
vari tjs`r(r)tjur Leks. `har du varit till kyrkan?'; 
(gåta:) ökan är ä 80711 går på ri'gg tä tjirrtjår 
Rättv. 'vem är det som går på rygg till kyrkan?' 
(svar: kyrkbåten). Syn.: bamma, bet. 2; 
kyrkb amma m. fl. 2. (i förb. med gå el. 
tagas; jfr SAOB ib:) gö i tff örtjå Älvd. gö i 
tjö'rrtj Soll. g i tjä`rrtjur Ors. gå i tjs`r(r)tja 
Leks. gå i tjö'rrtje Bju. gå i tjö'rrka Ga. tås i 
tjs`rrtja Nås `kyrktagas / be churched (of woman 
after birth of baby)'; tein i tjö'ttja Ve. `kyrk-
tagen'. Jfr utan-. Syn.: kyrktagas. 3. (i 
förb. med klappa; jfr SAOB 2:) kka`pp tjö'rrtj 
Soll. lek, varvid en på mage på ett bord lig-
gande person med förbundna ögon skulle gissa 
vem av de övriga deltagarna, som smällt honom 
på bakdelen / game, in which one person lying 
blindfolded on his stomach on the table had to 
guess which of the other participants in the 
game hit him on the behind'. 

kyrk-ask m.Ib iffitidiasek Mal. 'ask för mans 
kyrkhatt, vilken medfördes till kyrkkvarte- 

ret / box for man's church hat, taken to kyrk-
kvarter'. Jfr kyrkhatt. 

kyrk-backe m.III a tjö'ttjbåkk Ve. tjö'rrtjbakk Soll. 
tjä`tbakka Äpp. 'öppen plats framför en kyrka / 
open space in front of church' (SAOB); ut å 
tjå'tbakkam Äpp. '(ute) på kyrkvallen'. Syn.: 
kyrkvall. 

kyrk-balk m. Ib tjäsrrtjbåk Ors. 'kyrkogårdsmur / 
wall round churchyard' (SAOB kyrkobalk 1). 
Syn.: kyrkgårds-, kyrk-mur, bet. 2. 

kyrk-bamma f. IV a tjö'rrtjäbanamba öMor. 'kyrka / 
church'. Syn.: bamma, bet. 2; kyrka, bet. 1, 
m. fl. 

kyrk-bok f. VI tjö'rrtjbök vMor. Bju. tjö`r(r)tbök 
Leks. tjö'ttbök Flo. tjs`rrtbök Nås tjii`tbök Äpp. 
1. 'församlingsbok / parish register' (SAOB 
kyrkobok 1) allm. 2. 'psalmbok, any. vid 
kyrkobesök / hymn-book used in church' (jfr 
SAOB kyrkobok 2) Leks. 

kyrk-bulle m. Illa tjö'r(r)tbulla Leks. tjö'astbulla 
Dju. 'stycke bröd, som medfördes till kyrkan 
för att ätas under predikan / piece of bread taken 
to church and eaten during sermon'. 

kyrk-bur n. la tyVrtjbaur Älvd. 'större, för tion-
desäd avs. förrådsbod invid kyrkan / large 
storehouse next to church for tithes of grain'. 
Syn.: kyrkhärbärge. 

kyrk-byggmästare m. Ilie tj ö' r (r)tbyggmässtar 
Leks. <person, som ledde byggnadsarbete i 
kyrka / churehbuilding contractor'. 

kyrk-båt m. In tig`örtjWit Älvd. tjösrrtjbåt 
tjö'rrtjäbåt öMor. tjö'ttjbåt Ve. tjö'rrtjbåt Soll. 
tjesrrtjbåt Ore tju'r(r)kbåt Rättv. tju'r(r)tbåt 
Leks. tjö'rrkbåt Ga. tjä`ätjibåt Mal. 'större rodd-
båt, any. vid kyrkfärd / large rowing-boat used 
for going to church' (SAOB; ÖDB II 184). Jfr 
höbåt. Syn.: bys-, stor-båt, bet. 1. 

kyrk-dags adv. tjö'rrtklägs Soll. tjäsrrtjdakks Ors. 
tjö'rrtjdakks Bju. tjö'ttclakks Flo. tju'rrtdakks Nås 
tjåstclakks Äpp. 'vid den tid på dagen, då det är 
tid att begiva sig till kyrkan / at the time of 
day when people set out for church' (SAOB). 

kyrk-dörr f.I tjä`rrtjdör öMor.; pl. tfiratjidärtia  
Mal. 'kyrkdörr / church-door' (SAOB); (gåta:) 
ukän e ä så gor å skeellana in genum tjä`rrtjdBri 
öMor. 'vem är det som går på huvudet in 
genom kyrkdörren?' (svar: sko spiken); fras/n-
ma tjä' tztjidgran (best. pl.) Mal. 'framför kyrk-
dörren'. 

kyrkel m.Id tjs`rrtjil Ore <kyrkvärd / church-
warden'. Syn.: kyrk-värd, -värjande, -vär-
j ar e. 

kyrk-folk n. Ib tjö'rrtjälök öMor. tjs`r(r)tfukk 
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Rättv. Nås tjö`r(r)tfsirk Leks. tjö`rrtjftdrk Bju. 
tjö`sstfekk Dju. 05'UP/ifk Flo. ePisdukk 
05`adifa1rk Mal. tie' etjefsIrk ÖVd. `folk, som be-
söker el. besökt gudstjänsten i kyrkan / the 
people who go or had been to church' (SAOB 1); 
tjs`r(r)tfektje hal å gå' Rättv. `folk går (redan) 
till kyrkan'. 

kyrk-förkläde n. III tjåsatjiferrkkä Mal. `svart 
förkläde, anv. vid kyrkobesök / black apron 
worn to church'. 

kyrk-grannlåt m.Ia tjs'rrkgrainnlåt Al 'kläder, 
avs. att användas vid kyrkobesök / clothes 
worn to church'. Syn.: kyrkkläd e. 

kyrkgångs-käring f. I b tjö`ttjgånskg'levg Ve. 
tjö`r(r)tgåvstjetrin Leks. 05`8stg4vstiåriv Dju. 
`kvinna, som skulle kyrktagas / woman who was 
to be churched' (SAOB). 

kyrk-gård m.Ia tffisörtjgärä Älvd. tjö'rrtjägård 
öMor. tjö`rrtjgård Soll. tjs`r(r)tgålt Rättv. Nås 
tjö`rrtgåk Leks. tjö'rrtjgåk Bju. 09'atfig -åk Mal. 
tie' ttjegälr ÖVd. 1. `inhägnad begravningsplats 
omkring el. invid kyrka / churchyard' (SAOB) 
allm. jä a två' bä'nsr nsd i tjs`r(r)tgåkåln Rättv. 
'jag har två barn på kyrkogården': jä skä opp 
i tjösrrtgåZrn i ra,'ppä jä Leks. 'jag skall snart dö, 
jag'. 2. (best.:) 'rätten att slå gräset på kyrko-
gården / the right to cut the grass in the church-
yard' Soll. ålld aksjö'n upå tjö`rrtjgårdn,, 'hålla 
auktion på rätten att slå gräset på kyrkogården'. 

kyrkgårds-mur m.Ia tfö'rrtjgarsmör Soll. <mur 
omkring kyrkogård / wall round churchyard' 
(SAOB under kyrkogård). Syn.: kyrk -balk, 
mur, bet. 2. 

kyrk-hatt m. la tfö'rrtjatt vMor. Soll. tjerrtjhatt 
Ore tjö'rrt(h)att Leks. tjö`ssthatt Dju. tjå'atjihatt 
Mal. tie' ttjehatt Li. &se' Wehatt Tra. 'manlig hu-
vudbonad, anv. vid kyrkogång (i Mal. ÖVd. 
cylinderhatt) / man's hat worn to church' 
(SAOB; ÖDB IV 45, 49, 142, 443, 452). Jfr 
holkhatt; mässhatt m. fl. 

kyrk-herre m. Illa tff örtjerr Älvd. tjirrrkärr Soll. 
tjä`rrtjärr Ors. tjs`r(r)tharrs Rättv. (Bo.) tjö`rrtjar 
Bju. tjö'ttjarr Flo.; best. 09`th6n Äpp. 'kyrko-
herde / vicar' (SAOB). 

kyrk-håv f. Ja tjyörtgiv Älvd. tjEs`thåv tipp. 'kol-
lekthåv / collection bag' (SAOB). Syn.: kyrk-
pung. 

kyrk-härbärge n.I tjä`rrtjärrbär ,,,tjä`rrtjäärrbär 
öMor. tjö'ttjhärrbär Ve. tjäsrrtjärrbsr vOrs. 
tjö'rrkharrbär Ga. `större, för tiondesäd avs. 
förrådsbod invid kyrkan' (ÖDB III 518; SAOB 
kyrkohärbärge). Syn.: kyrkbur. 

kyrk-hätta f. IVa tjö'rrt(h)ätta Leks. <huvudbonad 

för ogift kvinna, anv. vid kyrkogång / headgear 
worn to church by unmarried woman'. 

kyrk-kaja f. IVa tjö'rrtjkaj Soll. 'kaja, som lever 
i kyrktorn / jackdaw living in church tower'. 

kyrk-kam m.Ia try" ärtjk4rnmb Älvd. 'kyrkas 
takås / roof-ridge of church' (SAOB kyrko-
kam). Jfr kam, bet. 10. 

kyrk-kasung m. Ib tjö'rrtjkäsuvg Soll. <ny och fin 
skinnpäls, anv. främst vid kyrkogång / new 
fur-coat worn mainly to church' (jfr kytka-
sung). Syn.: inässkasung. 

kyrk-kjortel 	 tjö"tjtjäl Ve. tjö'rrtjtjäll 
Son. tjs`rrtjtjo.2.2lit Ore 'kjortel, anv. vid kyrko-
gång / kirtle worn to church' (ÖDB IV 182, 
187). Syn.: mässkjortel. 

kyrk-klocka f. IVa tjösrrtkkåkka Leks. tis' ttkkukka 
Jä. titjikkakka Mal. tas' ttjeaskka Li. `större, 
med kläpp försedd klocka, anv. att kalla folk till 
kyrkan / church hell'. Syn.: se b amma f., 
bet. 1. 

kyrk-kläde n. pl. tjö`rrtikkådi Son. tjgr`ätjikkå Mal. 
(jfr kläde n.) 'kläder, ävs. att användas vid 
kyrkobesök / clothes worn to church' (SAOB); 
tjEr'atfiklråa skull tå' Mal. <kyrkokläderna skulle 
(tagas) utav'. Syn.: kyrkgrannlåt. 

kyrk-kvarter n. la tjåsatjikvatår Mal. <kvarter el. 
härbärge vid kyrka, där man bytte om kläder 
före kyrkobesök / accommodation, lodging next 
to church, where people changed their clothes 
before attencling church service'. 

kyrk-käpp m.Ia tjö`rrttjäpp Leks. 'med yxlik-
nande krycka försedd käpp, anv. vid kyrko-
besök / stick with axe-shaped handl°, used 
when attencling church' (se ill.; jfr SAOB). 
Syn.: bergsmanskäpp; kyrk-stör, -yxa; 
käppyxa. 

kyrk-lakan n. la tju'rrtjlåkon Ore 'axelkläde av 
vit dräll, buret av kvinnor vid kyrkfärd till 
skydd för skinntröjan vid regnväder el. buret 
av sörjande vid begravning / shawl of white 
diaper worn over fur jacket in rainy weather by 
woman going to church or by mourner at fu.neral' 
(ÖDB IV 368 f.). Syn.: se kasungslakan. 

kyrk-ljus n. Ja tjö'ttjlrjös Ve. tjösrrtjlrjös Soll. 
`särsk. omsorgsfullt stöpt ljus, avs. för kyrko-
bruk / carefully dipped canclle used in church' 
(SAOB). 

kyrk-lucka f. V tjg'ilrtjkukål Älvd. 'lucka i klock-
stapeln vid kyrkan / shutter in belfry next to 
church'. 

kyrk-mull f. Ja tjäsrrtjnvulkl Ors. tjö'rrtmull Leks. 
'jord på el. från kyrkogård / soil in or from 
churchyard' (SAOB kyrkomull); an ha kumni 
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ti tjtPrrtmulla nu svLeks. 'han har begravts 
nu'. 

kyrk-mur m.Ia tjö'rrtjlnör Soll. tjs`rrtrniir Leks. 
tjä`tnyår Äpp. 1. 'mur i kyrkvägg / church 
wall' Soll. 2. 'mur omkring kyrkogård / wall 
round ehurchyard' (SAOB) allra. Syn.: kyrk-
balk; kyrkgårdsmur. 

kyrk-näsduk m. Ib tjö'rrknåsduk Mo:tak. 'liten 
duk, vari kvinnan hade psalmboken inlindad 
vid kyrkobesök / small cloth in which woman 
wrapped hymn-book in church' (SAOB). Syn.: 
se bokduk. 

kyrko-, se kyrk-. 
kyrk-ost m.Ia tff örtiiissat Våmh. (Bon.) tjtrrrtj-

wåsst vMor. tjösrrtjävåsst öMor. 'ost av nysilad 
mjölk, anv. som tiondeost / cheese made from 
freshly-strained milk, given as tithe'. Syn.: 
prästost. 

kyrk-pall m. Ta tjterrtjps11 svOrs. 'hopfällbar 
extra pall, som medfördes till kyrkan och fästes 
vid kyrkbänken / collapsible extra stool taken 
to church and fastened to pew' (se ill.). 

kyrk-pung m.Ib tja'rrtpuvv Nås <kyrkhåv'. 
Syn.: kyrkhåv. 

kyrk-rannsakning f. Ib tjs'rrkransäkniv Ål `ny-
fördelning av bänkrummen i kyrkan, företagen 
vart tredje år / re-distribution of church pews 
carried out every three years'. 

kyrk-rock m.Ib tjö'ttjrukk Ve. tjs`rrtjrukk Ore 
tja`r(r)trakk Rättv. Jä. tjösrrtrskk Leks. tjö`sst-
rskk Dju. tjö'rrkrskk Ga. 'långrock för man, 
anv. vid kyrkogång / long coat for man worn 
to church' (se ill.; SAOB 1; ÖDB IV 405-408). 
Syn.: helgdrock. 

kyrk-rustad adj. I tjö'rrtjrösstadv, Son. Witrussta 
Äpp. (jfr rusta', bet. 2) 'klädd till kyrkogång, 
helgdagsklädd / dressed for church, dressed in 
one's Sunday best'. 

kyrksam adj. I tjö'rrtsam Leks. tjå'atjisam Mal. 
'som går flitigt i kyrkan / regularly attending 
church' (SAOB 1). 

kyrk-skrinda f.IVa tffesrtjskrynnda Våmh. (Bon.) 
tjö'rrtjskrynnd(a) vMor. tjterrtjskrinncl nöMor. 
<vinteråkdon (med hävlar och handtag), anv. 
vid finåkning, särsk. till kyrkan / winter vehicle 
used especially for going to church' (se ill.). 
Jfr lurkam. Syn.: åkskrinda. 

kyrk-släde m. TV tiy5rtj.21iää Våmh. (Bon.) 
tjö'rrtj.21idi vMor. tjörtjällidi' öMor. <mycket 
smal släde med hög bakgavel, anv. vid finåk-
ning, särsk. till kyrkan / very narrow sledge 
with high back, used on special occasions, 

especially for going to church' (se ill.; SAOB). 
Syn.: mäss-släde. 

kyrk-spruta f.IVa tju'rrkspräta Bju. 'stor brand-
spruta, avs. att användas i kyrka / large stirrup-
pump for use in church'. 

kyrk-spån m.Ia tjä`rrtj.spån Ors. 'täljd och 
tjärad spån, avs. för kyrktak / whittled, tarred 
shingle intended for church roof'. 

kyrk-stall n. Ta tjytirtjstoll Älvd. tja'rrkstall Rättv. 
tjssr(r)tstall Leks. `invid kyrkan uppfört stall 
(stundom äv. försett med liggplats) / stable 
built next to church (sometimes with sleeping 
accommodation)' (SAOB). Syn.: mäss-stall. 

kyrk-straff n.I a tjterrtjstraff Ors. tjs'rrtjstraff Ore 
'av kyrklig myndighet pålagt straff / punish-
ment inflicted by ecclesiastical authority' 
(SAOB kyrkostraff); stand tjä`rrtjstraff Ors. 
'utstå kyrkostraff'. 

kyrk-stör m.Ia tjrtjatör Älvd. 'käpp, anv. vid 
kyrkobesök / walking-stick used when going 
to church' (se ill.). Syn.: se bergsmans-, 
kyrk-käpp m. fl. 

kyrk-tagas st.v. pass. tyt' atjitass Mal. 'bliva kyrk 
tagen / be churched (of woman after birth of 
baby)' (SAOB kyrkotaga); gå el. tagas i 
kyrka, se kyrka, bet. 2. — P. pret.: tjettjetäjn 
Tra. Icyrktagen / churched'. — 	tjettje- 
tågnivg f. ÖVd. 'ceremoni då kvinna blev kyrk-
tagen / ceremony when woman was churched'. 

kyrk-tak n. II -I tjy6rtjak Älvd. tjö'ttjtälc Ve. 
tju'r(r)tak Rättv. 'tak på kyrka / church roof' 
(SAOB); sti`p tjs`r(r)ttätjs Rättv. 'vara föremål 
för lysning i kyrkan (eg. söpa el. sopa kyrk-
taket)'. 

kyrk-vall m.Ia tjö'rrtjvåll 	tjä`rrtjvåll öMor. 
tintjtv(1// Ve. tjä`rrtjwall Ors. tjö`sstvall Dju. 
tjssrrtvall Nås tjåstvall Äpp. 'öppen plats framför 
en kyrka, kyrkbacke / open space in front of 
church' (SAOB 1); ut å tjö'ttjwållem Ve. ut å 
tjgitvallarn, Äpp. '(ute) på kyrkbacken'. 

kyrk-vant m.Ia tjösrrtjwått vMor. tjiitvannt Äpp. 
<vante el. halvhandske, anv. av kvinna vid 
kyrkogång / glove or mitten worn by woman 
to church' (se ill.; ÖDB IV 433, 442). 

kyrk-väg m. IT -I tjösrrtjvög Soll. tjö'rrtvåg Leks. 
tjå'tvåg Äpp. tjiradivåg Mal. 'väg till el. från 
kyrkan / road or way to or from church' (SAOB); 
an å ivgän tjö'rrtjväg Soll. 'han har ingen kyrk-
väg (emedan han bor invid kyrkan)'; jä såg ona 
i tjö'rrtvåg Leks. <jag såg henne på väg till 
( från) kyrkan'; ut å tjöstvium Äpp. '(ute) på 
vägen till (-'från) kyrkan'. 

kyrk-värd m. la tffi'ärtjwårå nÄlvd. tjö'ttjwåd Ve. 
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tjterrtjw&rd Ors. tjs`r(r)tvär(r)d Rättv. tjö'rrtjvälr 
Bju. tjö'astvall Dju. tjösttvåci Flo. tjs`rrtvård 
Nås Jä. tjä'tvål Äpp. `kyrklig förtroendeman 
inom viss socken / churchwarden' (SAOB). Jfr 
kapellsvärd. Syn.: se kyrkel. 

kyrk-värjande m. tjterrtjwöffsnd vOrs. = föreg. 
(SAOB kyrkovärj ande; Dahlgren kyrko-
värende). 

kyrk-värjare m.IIIa tjärrtjwärär Ors. = kyrk-
värd. 

kyrk-yxa f. III tis`r(r)tik(k)ss Rättv. `med yxlik-
nande krycka försedd käpp, anv. vid kyrko-
besök' (se ill.). Syn.: se bergsmans-, kyrk-
käpp in. fl. 

kyss interj. tjim Ve. kyas Ore Leks. Äpp. Mal. 
(jfr Torp kysj a v.). 1. `vyss (till spädbarn) / 
hushaby (to infant)' Leks. 2. `schas (till katt) / 
shoo (to cat)' allm. Jfr kyssa" v. Syn.: kas. 

kyssa' sv.v.3. tjy`ssa (pret. tjy'88t) Mal.; imper. 
tjy88 Älvd. Soll. Ore Leks. Mal. ,,,tji88 öMor. 
tii88 Ve. Rättv. tiås8 Li. tiå'S Tra.; pass. tjy`88es 
Mal. 1. `giva (ngn) en kyss / kim' (SAOB 1) 
Mal. Syn.: spinka". 2. (i vissa uttr. för förar-
gelse el. för föraktfullt avslag! in certain expres-
sions of armoyance or contemptuous refusal; 
SAOB 1 h:) tjiss uti i rö'vi; tjim di nägå'r öMor. 
tjy'88 ka`tto Ore tjy'88 ka`tta Leks. tji'88 må i 
rti'vå Rättv. tjy'88 må dar å vå'r å vi'll du Leks. 
tjy'88 må på ösrå Leks. Mal. tjä's me i &multe 
Tra. — Ssg: tjy188mi(i)a"88okstikk f. Soll. `fos-
fortändsticka (som tändes mot byxbaken) / 
phosphorus match (to strike against seat of 
trousers)'. 

kyssa" sv.v. kg's Mal. 'hålla sig lugn, tiga / keep 
calm, be silent' (särsk. i förb. kyssa i vrå:) i 
fikk an full te 4'8 i vrå' jag fick honom att 
tiga'; nä kg'8 du i vrå' nu är du så god och tiger 
och håller dig lugn!'. Jfr kyss interj. 

kyta f.IVa käfta Våmh. 'gångstol för småbarn, 
bestående av ståndare och klave / walking-
chair for small children' (ÖDB III 214). Syn.: 
se gångstol, bet. 2; kringelroga m. fl. 

kyta sv.v.3. —1. kå'jta Älvd. Våmh. (pret. kee itts 
Älvd.) käfta —kösjta Mor. (pret. kösjted vMor. 
kå'jtä öMor.) kejta Ve. kö'jta Soll. ka`jta. (pret. 
ka'jtä) Ors. kssits. (pret. ks`jted) Ore tjy`tta Leks. 
tjy`tta Bju. Flo. Jä. Mal. tji`tta Nås (jfr ordb. 
kuta"). 1. 'hoppa i väg / jump away, dash off' 
(SAOB kytta") Bju. Flo. Nås; tjitt i vå'g Näs 
`dets.'. 2. `springa / run' (Torp kyta") OvSi. 
Jä. ketit 4 ko'pp Älvd. keit i kå'pp Ve. ksjt e 
ka'pp Ore `springa i kapp'; ./n åk i kå'jtend 
Våmh. (Bon.) 'han kör i galopp'; köjt i gå'rdum 

öMor. 'springa i gårdarna'; i kajt i ka'jtv, Ors. 
`jag sprang i fullt språng'; s dä e a`tä s tjy`ttä 
Jä. <och du är ute och ränner!'. Jfr kuck, bet. 
6; hopp-. Syn.: drusa; flöja, bet. 2; kuta", 
bet. 1; ränna, bet. 8; springa, bet. 1. 3. 'fara 
i väg hastigt, kila / dash, rush off' Leks. Mal. 
4. 'flöja (om kreatur) / leap (about cattle)' 
öMor. Soll. kåjt ro"garda öMor. köjt ro'gårdär Soll. 
'flöja över gärdesgårdarna'. Syn.: ränna, bet. 
9. 5. (om hjul, maskineri och dyl.:) 'vara i 
gång, snurra / be running, spin' Älvd. Våmh. 
sj4 u kwennkalk kas jter Älvd. 'se, hur kvarn-
hjulet snurrar!'. 6. (förra ssgsled:) 'finare (till) 
vardags / second-best' Soll. je Zra"gurn kö'jt-
maggd 'ett förkläde, som är passande att ha till 
vardags'. Jfr kyt-kasung, -kläde. — Särsk. 
förb. (av:) 1. <glida av' Soll. ö'kk8i köjtet-å'v 
8ka'ffti 'yxan gled av skaftet'. 2. 'springa sin 
väg, hastigt begiva sig av' Älvd. Våmh. Mor. 
Ve.; (efter:) kajt-esttsr dernmda 8tå'ruma vOrs. 
'spring efter de där käpparna!'; (från:) du 
kösjted-frå' mi vMor. 'du sprang från mig'; fira' 
ar an kajt-/rå' si Ors. <nu har han sprungit från 
sig (dvs. lugnat ner sig)'; (ihop:) 1. 'kollidera' 
Älvd. Ve. Soll. ke'it dam ihö'p Ve. <stötte de 
ihop?'. 2. nVvrd kåjtd-'p Våmh. (Bon.) `näv-
ret rullar ihop sig'. 3. kajt-iö'p Ors. (om bör-
jande smörbildning vid kärnande); (ikring:) 
1. köjt-ikri'vvg öMor. 'springa runt'. 2. ö`gur 
leåjtt-ikri'vvg in i o'vde å-nern Våmh. (Bon.) 
'ögonen rullade i huvudet på honom'; (in:) dem 
ad wurt kajt-i'nn öOrs. 'de hade måst springa 
in'; (i- väg:) tjitt-ivå'g di'tttir du Nås 'kila i väg 
dit bort du!'; (omkring:) kåjt-urnkri'vvg Våmh. 
(Bon.) 'svänga hela varvet runt'; (omkull:) 
köjt-umku'll an Soll. 'springa omkull honom'; 
(omring:) 1. 'ändra riktning' (t. ex. om  båt i 
ström) Älvd. 2. <välta, kantra' Älvd. 3. e6 a 
kajt-umri'vvg för 4m Älvd. 'han har blivit virrig 
i huvudet'; (till:) ex a kajta-t'lr a dö 85 Våmh. 
(Bon.) `han har provisoriskt uträttat saken så'; 
(undan:) 'springa undan' Älvd. Våmh. 
wein kåjt-4`rind4 Älvd. 'han hann springa un-
dan'; (upp:) i ka'jt-upp i 8wemmnim öOrs. 
<jag steg upp i sömnen'; (ur:) kajt-i'r Ors. 
'hoppa ur' (ex. om  kärra ur ett hjulspår); (å:) 

Älvd. Våmh. `anfalla'; wi8o kåjtt du j' 4n, 
Älvd. 'varför anföll du honom?'; (åt:) i k8jtt-å9 
Num töär Älvd. <jag sprang rakt på en 
tjädertupp'; (återi:) kajt-a'ttri ien bri`nnda. 
Älvd. 'springa rakt på en älg'. — Ssg: ka`jt-
brakka f. nVåmh. <person som springer och 
skvallrar i gårdarna, skvallerbytta / gossip'. — 
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Avi.: keit Ve. tjytt Jä. n. 1. 'hopp, språng / 
jump, leap' Jä. 2. 'spring, jäkt / lunning, bustle' 
Ve.; kö'jtnivg f. Soll. `dets.'; tjy`ttu adj. Jä. 
<ombytlig, opålitlig / fiekle, untrustworthy'; 
ketsjtut adj. n. Våmh. 'jäktigt / busy'. 

kyt-kasung m.Ib kö'jtkisuvg Soll. (jfr kyta v., 
bet. 2, 6) `halvsämre skinnpäls, anv. till var-
dags / second-best fur-coat for everyday use' 
(jfr kyrkkasung). 

kyt-kläde n. pl. kö'jtkWiel Soll. (jfr föreg.) 'halv-
sämre kläder, mitt emellan helgdags- och var-
dagskläder / second-best clothes used on occa-
sions when one's Sunday best was not required'. 
Jfr andervillre, bet. 3. 

kyt-skör n. II ka'jtstjir Ors. 'seg, ej fullt löpnad 
tätmjölk / viscous, not fully eurdled thick milk'. 
Syn.: snålskör. 

kyt-stol m.Ia kel'jtstank Älvd. 'med hål och 
medar försett säte, anv. av småbarn, då de 
skulle lära sig gå / seat with hole in it and run-
ners, used by children learning to walk' (jfr 
ÖDB III 214). Jfr borrsäte; gångstol, bet. 1, 
m. fl. 

kytta f.V tjP"tå Våmh. (jfr kytta" v., bet. 1) 
'verktyg av trä el. järn el. trä och järn att ren-
göra degtråg med / wooden or iron utensil used 
for cleaning baking trough'. Jfr deg-. Syn.: 
se baksköva. 

kytta' sv.v. 'springa / run'; se kyta. 
kyttan  sv.v.l. tjrtet Älvd. Våmh. 1. 'utföra hastig 
rörelse fram och tillbaka / make hasty movement 
to and fro' (t. ex. vid löpning av bark; vid skav-
ning av degtråg) allm. tj'y"tå ba'rrtjin, Älvd. 
löpa bark'. 2. `coire' allm. Syn.: se borra', 
bet. 3. — Särsk. förb. (av:) tjytå-1'v di'ev, Våmh. 
`skava ur degen (i degtråget för att göra det 
rent)'. Syn.: skava, bet. 3. — Ssgr: tig"tåbilt 
m. Älvd. (jfr bedle) 'starkt sexuellt anlagd 
man / very virile man'; tj'y"tåkkaut m. Älvd. (jfr 
klut, bet. 1) <förlåt till väggsäng / curtain in 
front of wall-bed'; tj'y"tåplrit f. Älvd. (jfr plita) 
'kvissla i ansiktet, uppträdande mot slutet av 
pubertetsåldern / adolescent pirnple'; try"tå-
skrubb m. Älvd. 'avskilt belägen lokal (t. ex. hö-
lada), där två ungdomar kunna ostört öva sam-
lag / secluded place (e.g. barn) where two young 
people could make love -without being disturbed'. 

kytte m.IV tjp"ti Älvd. Våmh. nvMor. 1. (jfr 
kytta" v., bet. 1) <verktyg av trä el. järn, 
medelst vilket bark under savningstiden flåddes 
från tallstammar / wooden or iron implement 
with which bark was removed from pine trunks 
during the time the trees were in sap' (se ill.; 

ÖDB III 402) Älvd. 	Älvd. `dets.'. Jfr 
bark-. Syn.: se barkkytte; skytta, bet. 3, 
ra. fl. 2. 'i ena änden vässad träpinne, medelst 
vilken kolen i en nying petades till rätta / 
pointed wooden stick with which kol in an open 
wood fire were moved' Älvd. 3. 'vid laggning 
anv., med rakt blad försedd täljkniv, medelst 
vilken bottenstavarna täljdes / sheath-knife with 
straight blade used for whittling bottom staves 
of tub' nvMor. Syn.: bottenkniv. 4. (senare 
ssgsled:) 'vänsterhänt person / left-handed 
person'; se vänster-. 5. (jfr kytt an  v., bet. 2:) 
'penis' Våmh. 

kytte n.III tjy`tt(ä)—tio(ä) Soll. tjytä Leks. (jfr 
V11 kyttj a; Fr. kytj a) 'trångt rum el. trång 
byggnad, kyffe, kåk / cramped room or 
building, hovel, poky hole'. — 	tjg`tut adj. n. 
Leks. <smått om utrymme, trångt / cramped'. 

kytt-pinne m.III a tj Otetpinnä Våmh. (jfr kytta" 
v., bet. 1) 'träpinne, medelst vilken det hackade 
köttet fördes ned gm tratten vid korvtillverk-
ning / wooden stick with which chopped meat 
was pushed through funnel when making sau-
sages'. Syn.: tjuttpinne. 

kåda f. IVa ktvåsaa Älvd. Våmh. ktvå'åa ,,,kwå'da. 
vMor. kvit'd(a) öMor. Soll. kwå'da Ve. vSoll. Ors. 
Oro kösela Rättv. kå'da Leks. kit'a Bju. Ga.—Nås 
Äpp. Mal. ÖVd. kå'a Åi kå'da Dju. Jä. 1. `re-
sina / resin' (SAOB) allm. grekwetb Älvd. 
greekwåda Ors. grä'kåa Mal. gränkcla ÖVd. 
`grankåda'; tealkwåda vMor. tå'lledia Mal. 'tall-
kåda': bl'pinkwååa( ,,,lre"pin-) Våmh. 'rinnande 
kåda'. Jfr fiol, ssg; gran; brynstick-, bul-, 
fel-, gammelkull-, god-, gorr-, görel-, 
görj-, kvick-, läk-, löd-, lönn-, mes-, myr-, 
näver-, pås-, pärl-, rinn-, silkes-, tax-, 
tj är-, tugg-. 2. (senare ssgsled:) 'örvax / ear-
wax'; se ör(on)-. 

kåda sv.v.l. kwå'åa ,,,kweeda Våmh. /Oda Leks. 
Iceia Äpp. (opera.:) `börja visa sig kåda på träd-
stammarna, sava / be in sap' allm. — Refl.: 
kwå'd si vMor. 'få kåda på sig'. — Särsk. förb. 
(ned:) 	säg Äpp. 'smeta ned sig med kåda' 
(SAOB); (upp:) kwelå-u'pp sig Älvd. 'dots?: (å:) 
e kwååår-4' 	Våmh. 'det kommer kåda på 
sågen'. 

kådart(?) m.Ia kå'datt Mal. 'lättjefull, arbets-
oduglig person / lazy, good-for-nothing person'. 

kåd-bräda sv.v.3. kå'brå Ga. 'stryka flytande, 
uppvärmd kåda över (ett hål för att laga 
det) / spread liquid, heated resin over (hole 
to mend it)'. Jfr kväda'. 

kådig adj. 1 kwasbug nÄlvd. •••••kweidein övr. Älvd. 
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Våmh. kuk dun vMor. (Noreen 	kösdu 
Rättv. kä dug Leks. käu Nås Äpp. Mal. kii's 
ÖVd. 'smetig av kåda / sticky with resin' 
(SAOB 2). 

kåd-knapp m. la kä knapp Mal. kel' knapp ÖVd. 
'klar och genomskinlig klump av kåda, som kan 
tuggas / transparent chewable piece of resin'. 
Jfr godkådknapp; knapp', bet. 8; kådtugg. 
Syn.: se blankpoppe; klarknapp; kåd-
knöp(e), -poppe m. fl. 

kåd-knöp(e) m. la m. Illa kö` dkn5p(a) Rättv. 
käknb'p Nås kälenhä Äpp. =föreg. Jfr knöp, 
bet. 3; knöpe, bet. 1. 

kåd-kunta f.IVa kwädkutta Våmh. Ve. 'med 
kåda fylld blåsa (spricka) i trädstam / crack in 
tree-trunk filled with resin'. 

kåd-ljuder n. Id kwäkjavöer Älvd. kwädlrgöckir 
nVåmh. kwädljödär Ve. kuk dlrjödär vSoll. k ra'ffir 
Flo. Mal. 'avbarkad, kådalstrande fläck på träd-
stam / resin-producing area of tree-trunk where 
bark had been removed'. 

kåd-löpa f.IVa kvädlrap Soll. kwå'dlåpa kwädo- 
Vipa Ore 	Rättv. 1. 'kådfylld spricka 
mellan två årsringar i trädstam / resin-filled 
crack between two annual rings in tree-trunk' 
(SAOB) Soll. Ore. 2. `rinnande kåda / running 
resin' Rättv. Jfr gorr, bet. 5. 

kåd-löpa st.v. —sv.v.3. kvii'dIröp (ö <ou, LD I 204) 
Soll. kwä doWpa (å <sy, LD I 210) Ore k4'dl5pa 
Rättv. 'rinna (om kåda ur trädstam) / run (of 
resin from tree trunk)'. — P. pret.: kvädolåpen 
Ore 'smetig av kåda' (ex. om  get, som ätit kådiga 
kvistar). 

kåd-löv n.Ia kw -eälköv Älvd. 'löv, som är knott-
rigt och klibbigt vid fästet / leaf which is rough 
and sticky at bottom of stalk'. 

kåd-plåster n. Id kwä plråster Älvd. kvirdplåstär 
öMor. kwil`dpkåsstär Ve. kvädplråstär Soll. 
kö' djAås(s)tsr Rättv. 	dpZråsstsr Leks. kä - 
plrås(s)tär Ga. Nås Jä. Mal. 'dragplåster (salva), 
berett av rinnande kåda och fett (talg, ister el. 
grädde) / blistering plaster made of running 
resin and fat' (SAOB). 

kåd-poppe nn.IIIa la' pappa Mal. käpsppe Li. 
'genomskinlig (mjuk) klump av tuggbar kåda'. 
Syn.: blankpoppe; kådknapp m. fl. 

kåd-ryve f.III kwås(å)rkv Älvd. `liten ask av 
näver, avs. för förvaring av kåda / small birch-
bark box, used for resin' (se ill.). Jfr ryve f., 
bet. 1. 

kåd-tugg n. Ib kwå'(d)tugg Våmh. (Bon.) kä tugg 
Mal. 'så stor kvantitet kåda som lämpligen 
kunde tuggas på en gång / quantity of resin 

which could be chewed at one time'. Jfr kåd-
knapp. 

kåga sv.v.l. k4"8gå Älvd. ko"gå vMor.; obef. 
Våmh. (jfr kagai  v.) 'titta, koxa / look' (Torp 
koga); atrqm btrne,s o kfogå fr.I'minekm Älvd. 
'bakom (eg. återom) Bonäs och titta fram' 
(svar på inopportun fråga, vart man går). Jfr 
böglan; kagai; koxa. — Av/.: kirsgug adj. 
nÄlvd. `som nyfiket tittar omkring sig / looking 
around curiously'. 

kåk(?) m.Ib kåk OvSi. (utom Ve. Soll.); obef. 
NeSi. Vd. 1. 'ring- el. rörformigt föremål, hylsa, 
holk / ring- or pipe-shaped object, case, box' (se 
ill.). Jfr lie-, slip-, söm-, tran-. Syn.: holk, 
bet. 3a, 6. 2. 'resårstickad del av tröja, vante 
el. strumpa / part of sweater, mitten or stocking, 
knitted in purl and plain'. Jfr arm-, hand-, 
sock-, vant-. Syn.: holk, bet. 7; krusvarv; 
ring, bet. 6. 

kåken m.Ib best. (endast i förb. för h älj ande 
kåken:) se hälja, bet. 2. 

kål m. Ta n. Ta keklr Älvd. klar vMor. Soll. Ore 
NeSi. Vd. (i Li. n., övr. m.) kål öMor. köl 
Ors. 1. <odlad kålväxt, Brassica, särsk. vitkål / 
cultivated cabbage, especially white cabbage' 
(SAOB kål' 1; ÖDB I 325) allm. (äv. om  
enskild kålplanta:) ä ss stfers käkar ss Leks. 
'det är så stora kålplantor så'. Jfr blom-, hu- 
vud-, karl-. 2. (senare ssgsled:) 'vild växt, 
som liknar den odlade kålen / wild plant similar 
to cabbage' (SAOB kål' 1c); se björn-, get-, 
troll-. 3. 'kålsoppa / cabbage soup' (SAOB 
kålli 2; ÖDB III 472) Ors. Rättv. Jä. (äv. 
bildi.:) an a spitt pi käkti a däm Rättv. 'han 
har framkallat osämja mellan dem (eg. spytt i 
kålen)'. Jfr näs sel-. 4. <blad och stjälkar (blast) 
av rovor el. kålrötter / tops of turnips or ewedes' 
(SAOB kål" 3) allm. ri-k' 8venk4lr Älvd. rik'uvkak 
Våmh. rö'vkålr Ve. Li. `rovblast'; rieutk4lr Våmh. 
rö'tkålr Ve. Ore Li. 'blast av kålrötter'. Jfr 
ris', bet. 5. 5. (ss. förstärkande adv. i förb. 
med 	grön adj.:) så' da ä kå''Zt. gr8'n Leks. 
'havren är alldeles grön / the oats are quite 
green'. Jfr grön, bet. la. 

kål-bröd n.Ia krIskbröö Älvd. kälrbröä Våmh. 
'tunnbröd, i vilket mosad blast av rovor el. 
kålrötter ingick som huvudsaklig ingrediens / 
clapbread, the main ingredient of which was 
mashed turnip- or swede-tops' (Liv. Älvd., 
s. 34). Jfr rot-bröd, -kaka. 

kål-bussa LIVa Warbussa Li. (jfr ? Torp bussa 
f.) `kålhuvud / head of white cabbage'. Syn.: 
kål-huvud, -skalle, bet. 1. 
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kångs 

kål-grop f.VI kiekgröp Ve. käkgropp Mal. 'icke 
murad källare, avs. för rovor och kålrötter / 
hole in earth used for storing turnips and 
swedes'. Jfr pärongrop. 

kål-gård m.Ia kit'lgård öMor. kå'kgåd Ve. kåsk- 
gård Soll. 	 Ors. ket`kgåk Ore 
Jä. keer(r)gåk Rättv. Ål Dju. kkkgåk Leks. 
kirkgåk Bju. ks`rrgåk Ga. ka`kg.åk Äpp. Mal. Li.; 
obef. Älvd. Våmh. 1. 'inhägnat stycke åker 
(täppa) för kålrötter el. vitkål (ofta delat på 
flera ägare) / fenced-in patch of land, used for 
growing swedes or white cabbage, (often shared 
by a number of owners).  (SAOB; ÖDB I 328) 
Ve. Ors. Ore Rättv. Ål Dju. Syn.: kål-kätte, 
-land, -säng, bet. 2, -t ä p p a. 2. 'köksträdgård / 
kitchen-garden' (SAOB; ÖDB I 327, III 25) Soll. 
Ore NeSi. Vd. Syn.: apel-, plank-, träd-
gård. 3. (i förb. Guds kålgård:) 'paradis(et) 
/ paradise' (SAOB Gud II 3b:) gen viekksår å 
då .21åkså å ådd v gless kå"kgård Soll. 'här växer 
det då som i ett paradis'; nå a er keemm ti gass 
kå'kgåk Li. `nu ha ni (eg. haven I) kommit i 
paradiset' (till ett nygift par). — Ssg: kärr-
gåkslannd n. Ål 'grönsaksland / plot of vege-
tables'. 

kål-huvud n. keekåvud Soll. ket`khuvvo Ore keek-
huvvu Rättv. (Bi.) Bju. Nås Äpp. kå'kuvvu 
Leks. (Silj.) `huvudliknande, ätligt parti av 
vitkål' (SAOB). Syn.: kål-bussa, -skalle, 
bet. 1. 

kål-kamp m.Ia ka'kkopp Älvd. 'klimp (maträtt) 
av hackad rovblast / dumplings made from 
chopped turnip-tops'. 

kål-kätte m. Illa k4'hjitt Älvd. kå"ktiitt nvMor. 
'inhägnat stycke åker (täppa) för rovor el. kål-
rötter / fenced-in patch of land used for growing 
turnips or swedes' (ÖDB I 328). Syn.: se kål-
gård, bet. 1. 

kål-land n.Ia Ideklannd Ve. Wiskkannd Soll. 
- 	= kålgår d, bet. 1 (SAOB under kål"). 
kållapp m. Ta kå'ukapp Våmh. (Bon.) 'slaksida / 
flank' (SAOB). 

kål-skalle m.IIIa k4'kskoll Älvd. kek)skslle Tra. 
1. = kålhuvud Älvd. 2. 'dumhuvud / block-
head' Tra. Syn.: se dumbom; pjolle; tolle 
m. fl. 

kål-slant oböjl. sbst. (endast i förb. kasta kål-
slant:) kast klarslan(n)t Rättv. 'spela krona 
och klave / play heads or tails'. Syn.: slant', 
bet. 2. 

kål-soppa f.IVa Weksuppa Leks. 'soppa av bul-
jong (köttspad), i vilken sönderskurna blad av 

vitkålshuvud utgjorde ingrediens/ cabbage-soup' 
(SAOB; ÖDB III 472). Jfr kålsåd. 

kål-strunk m.Ib 104truvvk Mal. `(tjock) stam 
på kålväxt, kålstock / (thick) stem of cabbage 
plant'. Syn.: kålstrånk. 

kål-strånk m.Ib keekstretuvk Ve. Bju. Dju. = 
föreg. (SAOB). 

kål-såd n. II le4'r6f4,86 Älvd. 'soppa, i vilken sön-
derskuren blast av rovor och kålrötter ingick 
som huvudingrediens / soup, the main ingreclient 
of which was cut-up turnip- and swede-tops' 
(SAOB; ÖDB III 472). Jfr kålsoppa. 

kål-säng f.Ib k4wks./jug Älvd. Våmh. kå'irsevvg 
vMor. kirlsånvg öMor. kå"kstivvg Soll. kö'lsevvg 
vOrs. Warsänv Dju. Nås Jä. kå'seinv Mal. 
kits(k)uåvvg Tra. 1. <mindre land för rovor el. 
kålrötter, stundom utgörande del av en kålgård 
(bet. 1) / small area for growing turnips and 
swedes, often forming part of kålgård (1)' 
(SAOB; ÖDB I 441) allm. Jfr kålland. 2. 
'inhägnat stycke åker (täppa) för kålrötter 
el. vitkål / fenced-in patch of land used for 
growing swedes or white cabbage' (ÖDB I 328, 
III 25) NeSi. Syn.: se kål-gård, bet. 1. 

kål-täppa f. IV a keektäppa Rättv. klektetppa Äpp. 
'inhägnat stycke åker (täppa) för rovor el. kål-
rötter' (SAOB; ÖDB I 328, III 25). Syn.: se 
kål-gård, bet. 1. 

kåma f.IVa -Urna Ors. kärna Ore Leks. -kå'ma 
Dju. (jfr Bl. kåm n.). 1. (senare ssgsled:) 'ngt 
tjockflytande, slimsa, kladdig klump / slinay or 
sticky lump of sthg' allm. dri'kåma Ors. 'smuts-
fläck'; snö'rkitma Ore `snorslimsa'; sn5'kåma 
Dju. 'snö, som vid töväder glider ned från ta-
ket'. Jfr löda, bet. 1. Syn.: kåssa, bet. 1; 
sleta, bet. 5. 2. 'korpulent kvinna / corpu-
lent woman' Ore. Jfr kåssa, bet. 4. 

kärna sv .v .1. keema Leks. (jfr Torp kaam) 'gå 
långsamt och trögt, släpande benen efter sig / 
walk slowly, dragging one leg after the other'. 
— Avi.: kåra m. Leks. 'trög, senfärdig man/ 
slow, dilatory man'; kåm n. Leks. 1. 'trög, 
senfärdig person / slow, dilatory person'. 2. 
'trögt, senfärdigt utförande av ngt / doing sthg 
slowly and lazily'; kå'ma f. Leks. 'trög, sen-
färdig kvinna / slow, dilatory woman'; kå'mug 
adj. Leks. 'trög, senfärdig / slow, dilatory'. 

kångla sv.v., se k angla. 
kångs adj. oböjl. ksvvs Ors. Ore (Rietz; Wennberg 
kangs) 'stolt över sin duktighet, yverboren / 
proud of one's ability'; dem wa 88 kv'uns Ors. 
<de voro så stolta över sin duktighet'. Syn.: 
se börg, bet. 3; grym, bet. 2; spansk. 
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kånlg adj. I kå'nug Leks (Silj.) <som springer vida 
omkring (om ko) / rimning around wildly 
(about cow)'. Jfr kanig; kona v. avi. 

kånka sv.v.l. kaNka Älvd. ket'uvka vMor. Leks. 
(..,ka`vvka) Soll. ke'vvka Ors. kerv(v)ka Rättv. 
Bju. Dju.-Äpp. ka'vvka Mal. ÖVd. (jfr Hq. 
kanka, kånka). 1. 'gunga upp och ned på 
vågorna, guppa; ro utan mål, låta båten driva / 
rock up and down on waves; row aingessly, let 
the boat drift' (SAOB 1) Soll. Mal. Jfr kunka, 
bet. 1. 2. (abs.:) 'bära tungt, anstränga sig vid 
bärande / carry sthg heavy, strån o.s. while 
carrying' (SAOB 2, 3a) allm. o kåmm kå'v(v)-
ksnds Rättv. o karnsn ket'unkandäs Dju. 'hon 
kom bärande på en tung börda'. Jfr b örgsla, 
bet. 1; klynga, bet. 1. 8. (tr.:) 'bära (med 
ansträngning) / carry (with effort)' Älvd. l'g 
aL kevk yvg4n o'llt-Vett lag skall släpa på 
barnet ständigt och jämt (allt- (i -)et t)!'. 4. 
(jfr Rietz kanka 3; V11 kånka") 'halta / limp' 
Rättv. an a burt-å käv(n)ka 'han har börjat 
halta'. 5. `gå sysslolös, slå dank / be idle' (Rietz 
kanka 6) Äpp. han går s kern/kir s a hiennda 
ti by`kksfikksm 'han går och slår dank och har 
händerna i byxfickorna'. 6. '(vid rodd) doppa 
årorna växelvis i vattnet / (in rowing) put the 
oars in the water alternately' Äpp. 7. (i förb. 
kånka och dricka:) kå'nvka å dri`kka Leks. 
'dricka omåttligt, bälga i sig / drink immoder-
ately'. - Särsk. förb. (av:) ka`vvk-å Tra. <giva 
sig i väg, bärande ngt tungt'; (uti:) kåvnk-ti' 
så Leks. 'bälga i sig'. Jfr klunka uti (sig). - 
Avi.: kån(v)k Rättv. Dju. kauvk Tra. m. 1. 
`haltande man / limping man' Rättv. 2. 'trög, 
långsamt arbetande man / slow-working man' 
Dju. Tra.; kånvk n. Bju. <tungt bärande, släp / 
toil, drudgery'; kå'n(n)ka f. Rättv. 'haltande 
kvinna /limping woman'; ke'vykun Ors. kei'v(u)ku 
adj. Rättv. Dju. Mock. 1. 'som haltar / limp-
ing' Rättv. 2. 'hängsjuk / off colour' Ors. 8. 
'trög, maklig / dilatory, indolent' Dju. 4. (n.:) 
'drygt, besvärligt / overbearing, difficult' Dju. 
Mock. Jfr kangla v. avi. 

kånkarångel n.Id, se konkarong(e1). 
kånkel m.Id ka'uvkek Älvd. 'person, som är 
missnöjd / discontented person'. Jfr kankel. 

kåpa f.IVa kålisa Ors. Ål käpa Bju. Dju. Jä. 
Äpp. Mal. ÖVd. 1. <rökhuv i spis / chimney 
hood' (SAOB 2b) allm. mfirkåpa Jä. 'clets.'. 
Jfr ugns-. Syn.: se kupa, bet. 1; skruv', 
bet. 1. 2. <av på speciellt sätt skuren samt ej 
bunden råg bestående tak över en råghässja / 
cover over rye-hurclle made of specially cut rye' 

(jfr SAOB kåpa 2) Dju. får ka`pa 'skära den 
längsta och finaste rågen att any. till kåpa'. 
Jfr hatt, bet. 4. 8. 'daggkåpa, Alchemilla 
vulgaris / lady's mantla' ÖVd. Syn.: se dagg-
skål. 4. (senare ssgsled:) 'brudpäll / bridal 
canopy' Li.; se kur-. 

kåpa sv.v.l. (endast i förb. kåpa å sig:) käp-4' 
sig Älvd. 'sätta på sig alltför vida kläder / put 
on clothes which are too wide'. 

kåpig adj. I k rå`pug Älvd. 'klädd i alltför vida 
kläder / dressed in too wide clothes'. 

kåra sv.v.1., se korr a. 
kård m.Ia, se kard. 
kårda f.; v., se karda f.; v. 
kåre m. IV kå'rä Våmh. (Bon.) Ve. kå‘re Ors. 
kå'rs Rättv. kåra  Bju. 1. 'övergående blåst, 
vindfläkt / puff of wind' (SAOB kårelv  1) Bju. 
2. 'rysning / shiver' (SAOB kåren.  3) Våmh. 
(Bon.) Ve. Ors. Syn.: sken m. 3. 'anfall (t. ex. 
av sömnighet, ilska, ysterhet), infall, nyck / fit, 
whim' (jfr SAOB kårelv  4) allm. an  fikk fen 
.21afkqn kå'ra Våmh. (Bon.) `han fick ett sådant 
där (tokigt) infall'; tökkårs Rättv. 'anfall av 
vansinne' Jfr dygn, bet. 3, m. fl. Syn.: rid, 
bet. 3. 

kårig adj. I kärun Ve. keerit Rättv. 'yster; 
nyckfull; lysten (efter ngt roligt) / frisky; 
capricious; desirous (of some fun)'; o e så kå'ru 
åt kå'rar Rättv. 'hon är så tokig efter karlar'. 

kåsa sv.v.l. kå`sa Ors. (jfr SAOB kåsa'; äv. 
Torp kaassan) `arbeta jäktigt och slarvigt / 
work hastily and carelessly'. Jfr blocka, bet 1; 
kasa'', bet. 3. - Särsk. förb. (ur:) kås-i'r si 
'råka försäga sig, i hastigheten säga för mycket'. 
- 	ket'sun adj. Ors. (jfr SAOB 1) 'som har 
nervöst bråttom / being nervously in a hurry'; 
o i ss kå`sun 'hon är så hafsig'. 

kåsera sv.v.l. ka"sira Älvd. 'prata ivrigt, skvallra 
/ talk eagerly, gossip' (Hatzfeld-Darmsteter 
causerI); an kasssireå auti f",a`stjg <han pratade 
(skvallrade) om folk'. Syn.: b allra; bråka, 
bet. 5; klabba; ralla. 

kåsa m.Ia kåss Rättv. (till kåssa v.; jfr Rietz 
kåss n.) 'tung, ovig person / heavy, clumsy 
person'. 

kåssa f.IVa ket'ssa Älvd. Våmh. kåssa Mor. Missa 
Ore Leks. Ål keissa Rättv. Bju. (Bl. kåssa). 
1. 'våt, slemmig massa / wet, slimy substance' 
(t. ex. snorloska, våt dyjord) Våmh. Mor. Ore 
snö'rkås.sa Ore `snorloska'. Syn.: kå,ma, bet. 1; 
sleta, bet. 5. 2. 'mos / mash' Älvd. Våmh. 
böskåss(a) Älvd. 'bärmos'; ric'etkåss(a) Älvd. 
'mos av kålrötter';på'rkåssa Våmh. <potatismos'. 
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Jfr p är (on)-, sot-. 3. 'koka, torva, klump / 
dump, clod, lump' NeSi. kna,kk kässur (-kå'ss) 
Al 'slå sönder kokor'; tjå'lrkåssa Leks. tjdslrketssa 
Bju. 'frusen jordkoka'; jö'Irkåssa Bju. 'jord-
koka'. Jfr moss-, svål-. 4. 'fet, otymplig 
feminin varelse (kvinna, ko etc.) / fat, awkward 
female (woman, cow etc.)' Älvd. Ore Rättv. 
Leks. Al. Jfr kärna, bet. 2. 5. 'slarvig, orenlig 
kvinna / careless, dirty woman' Älvd. Våmh. 
Mor. Rättv. ukä kå`sur Mor. 'sådana slasklisor!'. 
— 	kässade adv. Leks. (förstärkande vid 
adj. med bet. 'korpulent' / adding force to adj. 
meaning `fat':) kässade fö't 'otympligt fet / 
awkwarclly fat'; kässu Rättv. Al kässug Leks. 
adj. 1. 'full med kokor / full of clods' allm. 

<korpulent / corpulent' Rättv. Leks. 
.kåssa sv.v.l. kå`ssa Älvd. Våmh. 1. 'trampa i 

ngt, som är blött och dyigt / tread in sthg wet 
and muddy' Älvd. kå‘ss aut i dri"ti 'trampa i 
smutsen (på den uppblötta vägen)'. 2. 'krossa 
till mos / mash' Älvd. Våmh. kirss pei‘rur Älvd. 
'mosa potatis'. Syn.: klämma, bet. 3; kräm-
ta', bet. 1. 

kåss-knacka f,IVa kerssknakka Al 'träklubba, 
med vilken ex. jordkokor slogos sönder / wooden 
club with which clods of earth were broken up'. 
Syn.: se knacka f. 

kåss-korv m. Ta käskårry Soll. 'maträtt, bestå-
ende av hopsydda kalvsidor, som fylldes med 
korngryn och kokades / dish consisting of flanks 
of veal sewn together and filled with barley-
grain and boiled'. Jfr kalvpölsa. 

kåt m.Ia kåt (best. kå'tn,) Äpp. (jfr kåta v.) 
'personifikation av oförmåga(n) att beräkna 
(material) vid träarbete / personification of 
inability to ealculate (material) in woodwork'; 
kå'tn, tög ä `kåten tog det'. Syn.: kåte, bet. 2; 
kåtis; kåtkarl, bet. 2; kåtleden, bet. 1. 

kåt n. kät Flo. Mal. ÖVd. (jfr kåta v.). 1. <spån, 
flagor etc. på ej färdigpolerat snickeri- el. smi-
desarbete / shavings, splinters etc. on unpolished 
piece of carpentry or wrought-iron' ÖVd. 2. 
'varelse, som stannat i växten / stunted ereature' 
Mal. ÖVd. Jfr kott, bet. 2; kåte, bet. 3. 

'knappa omständigheter, fattigdom / poverty' 
Flo. dsm ha laismm-sä ur kå'tä `de ha kommit 
upp ur fattigdomen'. Jfr kott, bet. 4. 

kåt adj. I 1c4t Älvd. Våmh. kåt Mor. Ve. Soll. Oro 
NeSi. Vd. köt ,-,köt Ors. 1. <pigg, livlig, yster / 
alert, lively' (SAOB 1) allm. keetmär Jä. 'yster 
(utvilad) märr'. Syn.: bläsna, bet. 2. 2. 
'brunstig, kättjefull / ruttish, lustful' (SAOB 3) 
Mal. Li. Syn.: se brundsk. — Av!.: kå'tn, 

m. best. Dju. (jfr SAOB) 'livligheten / liveliness'; 
dsk-tå' sä kä'tv, <springa ysterheten av sig (om 
häst) / run off its friskiness (about horse)' (jfr 
dåka v.); kåt- tå' Sik Jä. (jfr SAOB kåta') 'dots?. 
Jfr käta. 

kåta sv.v.l. kii"stå Älvd. nVåmh. kirtå Våmh. 
(Bon.) ku"tå vMor. Ve. Soll. Ors. kutå' öMor. 
kust() Oro ki"tå ki"ta Rättv. k' ta Leks. Al 
kli' ta Bju. Dju.-Flo. kå'ts Nås Jä. Äpp. ket`ts 
Mal. kättå ÖVd. 1. 'tälja, kreta / whittle' 
(SAOB kåta') allm. kirstä nog o'kk a mi ta,st 
a m4'92, Älvd. 'tälj några spån (eg. hankar, att 
tända med) åt mig tills i morgon bittida!'; ku"tå 
övi vMor. 'tälja (av) hoven (på hästen)'; kå't 
nå`glra Dju. 'skära naglarna'. Jfr dolkau, bet. 2; 
j arga; kärga, bet. 4. Syn.: karva, bet. 1. 2. 
'råskala / peel raw potatoes' Våmh. (Bon.) kartå 
på"råni 'råskala potatis'. 3. `småknåpa / pot-
ter about' Ors. i ku"tär ajti nugu <jag sysslar 
med litet knåpgöra'. 4. 'arbeta ivrigt och träget / 
work eagerly a.p.d diligently' Flo. Syn.: karta, 
bet. 2; karva, bet. 2. — Särsk. förb. (av:) 
'tälja av' (styr dat. el. ack.) OvSi. ltåstä-å'y 
noga o`kka nVåmh. 'tälj av några spån!'; an 
kutäd-'v krå`km, Våmh. (Bon.) 'han täljde 
av hornstrålen' (under hästhoven); (ikring:) 
kutå-ikri'vvg 8ii`8112 Våmh. (Bon.) <renskära 
(sko)sulan i kanten'; (till:) 	Älvd. kst-tå' 
Rättv. 'gm täljning (hastigt) forma till'; (upp:) 
kst-s'pp sä Flo. 1. 'komma sig upp (ekonomiskt 
och socialt)'. 2. 'repa sig, tillfriskna'. — Ssgr: 
ku"tåfejs m. Ve. 'person (särsk. småpojke) som 
täljer klumpigt / person who whittles clumsily'; 
ku"tåmes m. Ors. 'clets.'; kiVatåtitt m. Älvd. 
'dots?. — Av!.: ku"tär m. öMor. 'person, som 
täljer med kniv / person who whittles'. 

kåte m. IV k21"8ti Älvd. ku"ti Ve. Son. Ors.; best.: 
kirtin Våmh. (Bon.) ku"tin ku"ten vMor. 1. 
'person, som saknar handlag, i sht vid snickeri-
arbete / person who is not very good at e.g. 
carpentry' allm. 2. 'personifikation av oför-
mågan att beräkna vid träarbete' allm. kirtin a 
jät-u'pp ä Våmh. (Bon.) 'k åt en har ätit upp det' 
(då alltför mycket material täljts bort); i trår 
ku"ti tår å'llt-iö'p i' Soll. <jag tror, (att) kåte tar 
alltihop, jag'. Syn.: se kåt m. 3. 'personi-
fikation av oförmågan att växa el. utvecklas / 
personification of inability to grow and develop' 
allm. an  a kem-i ku"tå vMor. 'han har stannat 
i växten (eg. kommit i kåten)'; ku"tin a lame 
in i spi'sn, ri`kktet Ve. <kåten har kommit in i 
spisen riktigt' (då det ej vill brinna); ku"tin a 

fendji-47 an öOrs. 'han har alldeles slutat 
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upp att växa (eg. kåten har väl fått i honom)'. 
Jfr klund, bet. 4; kott, bet. 4; kåt n., bet. 2. 
4. (senare ssgsled:) 'utnött, nästan obrukbar 
täljkniv / worn, almost useless sheath-knife' Ve. 
öVd.; se kniv-, 

kåte-fnask m.Ib kutifna'ssk öMor. (jfr kåte m.) 
`smålmåpig, långsamt arbetande person / slow, 
pottering person'. 

kåtel m.Ia ku"til vMor. 'person, som saknar 
handlag, i sht vid snickeriarbete / person who 
is not very good at e.g. carpentry'. 

kåt-eld m.Ia kitjalld öOrs. ka`tjälld Ore (jfr kåt 
adj.). 1. 'hastigt uppflammande eld, t. ex. i 
kolmila / sudden blaze e.g. in charring-stack' 
(ÖDB I 521) allm. 2. 'ivrig, hetlevrad person / 
hot-tempered person' Ors. 

kåte-tapp m.Ia kutita'pp öMor. (jfr kåte m.) 
<grytlapp / pot-holder'. 

kåt-frädor f.IVa pl. Idetfrösr Äpp. ka'tfrgär Mal. 
(jfr kåt adj.) 'skum, som bildades vid kokning 
av vassla / froth or seum formed during boiling 
of whey' (ÖDB III 455). Syn.: se frödmesa; 
kåtskum; latfröd m. fl. 

kåt-gås f.Ia kå'tgics Moek. Flo. Jä. (jfr kåt adj.) 
'smörgås på varmt (färskt) bröd / sandwich of 
hot (fresh) bread'. 

kåtig adj. I ku"tun Ve. Soll. latu Jä. Mal. 1. 
'småvuxen, ömklig (om person) / small, puny 
(about person)' Mal. 2. 'svår, besvärlig (om be-
lägenhet o. d.) / diffieult (about situation etc.)' 
Mal. 3. <slarvigt gjord, oputsad / carelessly 
made, unfinished, unpolished' (t. ex. om  båt) 
Soll. Jä. 4. 'slö, trubbig' (om nål, kniv etc.) / 
blunt (of needle, knife etc.)' Ve. — Adv.: e går 
ss ku"tut ä mi vOrs. 'det går så dåligt (långsamt 
framåt) för mig / things are not going very weil 
for me'; ko`tut jort Jä. 'klåpigt (ojämnt) gjort / 
elumsily made'. 

kåtis m.Ia kietis Ors. = kåt m.; kfiltisn a jelti-
u'pp ä `kåtisen har ätit upp det'. 

kåt-kant m.Ia kå'tkannt öMor. (jfr kåt adj.) 
'den första och sista, till stor del av skalk be-
stående skivan av en limpa / first and last slice 
of loaf, mainly consisting of crust' (jfr SAOB 
K 3595). 

kåt-karl m.Ia ku"tåkall Ors. kietekäl Mal. (jfr 
kåta v.). 1. <oföretagsam, initiativlös man / 
unenterprising man' Mal. 2. = kåte, bet. 2 
Ors. 

kåt-leden m. best. ku"tundr, Ors. (jfr kåta v.). 
1. 'personifikation av oförmågan att beräkna 
vid träarbete'; ku"tulidv, jat-u'pp ä få'r di 
`kätleden äter upp det för dig' (då material 

oskickligt täljes bort). Syn.: se kåte, bet. 2. 
'personifikation av oförmågan att växa el. 

utvecklas'; ./n a känzi-få'r ku"tulidp öOrs. 'han 
har råkat ut för kåtleden' (dvs, stannat i 
växten). Jfr klund, bet. 4; kott, bet. 4. Syn.: 
kåte, bet. 3. 

kåtlig adj. I kestulig kirytulin Älvd. kirstulrin ••••• 
kirtukin Våmh. ku"tultin vMor. kutfi'lin öMor. 
ku"tulin Ors. (jfr kåte). 1. 'som saknar handlag, 
opraktisk / laeking in ability, not practical' 
Älvd. 2. 'ynklig, krasslig, sjuklig / wretched, 
sickly, puny' allm. i kennäs-a'ut Iritä kirtultin 
Våmh. (Bon.) 'jag känner mig litet krasslig'. 

'mindre brukbar, dålig (om redskap etc.) / 
useless, inferior (of tools etc.)' Älvd. — Adv.: 
o so kii"vtuli få' 6u Älvd. 'så opraktiskt du beter 
dig! / you are not very practical!'; go ku"tuke 
Ve. `gå långsamt och ineffektivt / walk slowly 
and inefficiently'; kgi`tulä Mal. kirtule Li. 'dåligt, 
otydligt / badly, indistinctly'; an skri'v gru`nn,clle 
kii`tule Li. 'han skriver förfärligt otydligt och illa'. 

kåt-skum n.Ia kätsköm Soll. kirtskumm Leks. 
Ga. (jfr kåt adj.) 'skum, som bildades vid 
kokning av vassla' (ÖDB III 381). Syn.: se 
frödmesa; kåtfrödor; latfröd ra. fl. 

kåt-skör n. II knstflr Ve. (jfr kåt adj.) <mjölk, 
som befinner sig i löpnande tillstånd / milk 
which is about to eurdle'. 

kåtsla 	 Älvd. (jfr kåta v.) `tälja 
långsamt och fumligt / whittle slowly and 
clurnsily'. 

kåt-späl m.Ia kDspåk Mal. (jfr kåt adj., bet. 1) 
'livlig, yster person / lively, brisk person'. 

kåt-äpple n. III kei`täppälr Tra. (jfr kåt adj.) 
'hjortsvamp, anv. som afrodisiakum / hart's 
truffle, deer-ball, used as aphrodisiac'. Syn.: 
se bråttom oböjl. sbst.; ståndpers m. fl. 

kåva f.IVa kii`va Al <enfaldig kvinna / simple-
minded woman'. Jfr kåve m.; kåvig. 

kåve m. Illa kävä Bju. Al 'enfaldig man / simple-
minded man'. Jfr kåva f.; kåvig. Syn.: tåve. 

kåve m. IV, se kove. 
kåvig adj. I klevun Ors. Wevu Al `enfaldig / simple-
minded'. Jfr kåva f.; kåve m. 

kå-vis adj. I ka"wajs Ors. käsvis Leks. (SAOB) 
'stursk / impudent, insolent'. 

käbbla sv.v.l. tjä'bbka Nås Jä. 'smågräla, bjäbba / 
bicker' (SAOB). Syn.: keva; käf sa, bet. 1; 
käppla; kävlai; kävra, bet. 2. — Avi.: 
tjä'bbittr n. Nås <käbblande / bickering' (SAOB). 

käck adj. I tjekk Ve. tjäkk Rättv. 'duktig, skick-
lig / elever, good at' (SAOB 3); tji:ricka tä //Nå 
Rättv. 'duktiga i läsning'. 
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käckel-stad m. tgrkukstä Rättv. (jfr käcklai) 
`uppsättning av käglor / row of skittles'. 

käcklai  f. IVa 	tjäkkek Älvd. tjO"kka Rättv. 
tjäkkka Leks. tjäkkka Bju. Dju. (jfr V11 käkel) 
'kägla i kägelspel / skittle'; .216 -låp spuk 
tgrkka Rättv. `slå käglor (eg. slå, löpa, spela 
kägla)'; Iråsktjäkkek Älvd. 'kägla (eg. lek-
käckla)'. Syn.: k ek 1 a; kägla. — Av!.: tjäkkek 
sv.v. Älvd. `slå käglor / play skittles'. 

käcklau  f. IV a tjäkkka Bju. tjöskkka Dju. 
tjä'kka Ga. Flo. käkkka Nås Jä. CoVd. kekkka 
Äpp. Mal. 'fruktställning, kotte (på al, gran el. 
tall) / cone (of alder, fir or pine)'; grEntjäkkka 
Bju. grEntjökkka Dju. grEnkäkkka Nås Jä. 
gräkekkka Mal. gränkäkkka öVd. 'grankott'; 
mgrktjökkka Dju. 'med frömjöl fylld hankotte 
på gran'; ta'lltjökkka Dju. tälkekkka Mal. `tall-
kott'; ällåt(r)kekkka Mal. et'llerkäkkka Li. 'al-
kotte'. Jfr ko-. Syn.: se kott, bet. 1. 

käcklai-u  sv.v.1., se keklai-u. 
käder m.Id, se tjäder'. 
käfsa sv.v.3. ke'ffsa Ors. 1. <käbbla (om männi-
ska) / bicker' (SAOB 2). Syn.: se kova; käbbla 
m. fl. 2. 'småskälla, bjäbba (om hund el. räv) / 
yelp (about dog or fox)'. 

käft m.Ia tjäppt-tjäfft Älvd. tjäf(f)t Våmh. 
öMor. Soll. Ore NeSi. Vd. tja/It vMor. Ve. Ors. 
1. 'käke / jaw' (SAOB 1) allm. ta'nnä va'r(r)tjur 
änd »d i tjä'fftly, Rättv. 'tanden värker ända 
ned i käken'; ni"ååtjefft vMor. 'underkäke'; 
y"värtjefft vMor. `överkäke'; isfftjäfft öMor. 
`dets. (eg. överstkäke)'. Jfr nedan-, neder-, 
nederst-, under-, över-. Syn.: kindkäk; 
käga, bet. 1; käk; käka; käx". 2. 'redskaps-
del (t. ex. av tång), som liknar en käft / part 
of implement resembling a jaw' (SAOB 2) Rättv. 
Mock. Jä. tävytjäfft Mock. 'gripklo på tång'. 
8. 'mun (äv. organ för tal) / mouth' (lätt pejora-
tivt; SAOB 4) allm. old tjäpptem ( ,,,tjä` fftem) 
Älvd. old tjä //tim Våmh. håll tie' fftesn Ve. hull 
tjä'fftasn Jä. Li. 'håll mun, var tyst!'; ä ssnäk 
tjä'ffts.t Leks. 'det smakar utmärkt gott'; äv. 
bildi.: o ä sa snö'd i tjä'fftr,, Leks. 'hon är så elak 
i sitt tal'. Jfr gana, bet. 2; snok f., bet. 1. 
Syn.: se gadd", bet. 2; käga, bet. 2, m. fl. 
4. (vanl. negerat:) 'person, själ / person, soul' 
(SAOB 6) allm. ä va Cnnt jän tjä'fft -ensa Soll. 
'det var inte en enda person hemma'; furba'sske 
vm p' a se'tt äjn ännda tjä'fft Li. 'sannerligen, 
om jag har sett en enda människa!'. 5. <prat-
makare / chatterbox' Älvd. e sar len k jtjänt 
'det var en förfärlig pratmakare'. — Av!,: 
titt' fftug adj. Ore `munvig / glib'. 

käfta f.IVa tjä ffta Nås linbråka / flax-breaker' 
(SAOB käfta'). Syn.: se bry(k)ta. 

käfta sv.v.l. tgeffta Leks. tjä ffta Flo. Nås Mal. 
'svara uppstudsigt, gräla / answer insubordi-
nately, quarrer (SAOB käfta"). — Pass.: 
tjäpptas Älvd. tje'fftas vMor. titt` litas Ore tjä ff-
tas Nås 'munhuggas, gräla'; wiso tjäpptis 
.21a'jk Vek 	Älvd. <varför gräla ni (eg. 
grälen I) så hela dagen?'. — Särsk. förb. (upp:) 
tjäft-o'pp Dju. `gapa'. 

käft-ben n.Ia tjtef(f)tbön Rättv. 'käkben / jaw-
bone' (SAOB); jä a fått så'r(r)t tjäl(f)tbön 
har fått ont i käkbenet'. Syn.: käk-, käx -ben. 

käft-lås n.Ia titt` fftlås Al 'fjäderlås av järn med 
tångliknande käftar / iron spring-lock with 
tong-like jaw' (se ill.). 

kika LIV -V tjö`ga IV ^,tje'ggu V vMor. 1. 
'käke / jaw'. Syn.: se käft, bet. 1. 2. 'mun / 
mouth'; ålld tjeggun å di 'håll tyst med dig!'. 
Syn.: se gadd", bet. 2; käft, bet. 3, m. fl. 

käga sv.v.l. tjägga Mor. 1. 'kälta, gnata / nag' 
öMor. Syn.: se dorga; kärga, bet. 1, m. fl. 
2. `härma / imitate' vMor. Syn.: apa, bet. 1. 

kägg(?) adj. I tjägg Älvd. Våmh. 'rask, pigg, käck 
/ brisk, alert, lively'; tjä'gg i nstennisn Våmh. 
'frispråkig / outspoken'. 

kägla LIVb tjågla' 	öMor. tjergälr Ve. 
tjä"gälr Soll. tja`glra Al tjägka ,-.tjegglra Mal. 
'koniskt trästycke, anv. i kägelspel / skittle' 
(SAOB 1); lOp (el. läk) tjOgit'l öMor. kö`p tjåsgilk 
Ve. Irå'is tgrgälr Soll. 'slå (eg. löpa, leka) käglor'. 
Syn.: käcklai. 

käk in.Ib tjåk Våmh. vMor. Rättv. Leks. Bju. 
Mock. tjök Flo.-Mal. 1. 'käke / jaw' (SAOB 
under käke 1) allm. rvyrtjåk sVåmh. å'våtjök 
Jä. `överkäke'; tenndätjåk sVåmh. ntdatjök Jä. 
'underkäke'. Jfr kind-. Syn.: se käft, bet. 1. 
2. 'underkäke / lower jaw' (SAOB under käke 
la) nVåmh. 4n a sit`mn tjå'k <han har ont i 
underkäken'. Syn.: käka, bet. 2; nedan-, 
neder-, nederst-, under-käft; nederst-
käga. 

käka f. V tje"kö vSoll. tjg`k(a) Soll. tjä'ku Mal. 
tjet'ku ,,,tjäkku öVd. 1. `käke' (V11; jfr Torp 
kjake) allm. i nistlär tje"kön vSoll. `i nedre 
käken'. Syn.: se käft, bet. 1. 2. 'underkäke' 
vSoll. Syn.: se käk, bet. 2. 

käk-band n.Ia tgrkbeind Älvd. tjä"kubannd 
vMor. tja"kuban(n)cl ,,,tjå'kukban(n)d Rättv. 'till 
huvudlaget hörande rem, som spändes om 
hästens underkäke / strap fastened round lower 
jaw of horse' (SAOB). Jfr käklänka; käx-
band. 
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käk-ben n.Ia tjäkbien Älvd. tjä`kbön vMor. Soll. 
Flo. Jä. Äpp. tjä"kåbån Ve. tjä"koben Ore tjåsku-
bäjn Li. `käkbildande ben, underkäksben / bone 
forming lower jaw' (SAOB). Syn.: käft-, käx - 
b en. 

käke m. Illa IV tjä`ka vMor. tjä"ka Ve. tjirka 
Rättv. `käkben med därpå sittande mjukdelar / 
jaw-bone and flesh' (SAOB 1) allm. du gå"pår 
tjefkår ir li"dem Ve. <du gäspar käkarna ur led'. 
Syn.: se käft, bet. 1. — Ssg: tjä"kåkid m. Ve. 
`käkled / jaw-joint'. 

käk-länka f.IVa tjå'kkettja Våmh. (Bon.) <till 
betsel hörande järnkedja, vilken spändes kring 
(under)käken på häst, som ville skena / iron 
chain, forming part of bit, fastened round lower 
jaw of horse with tendency to bolt'. Jfr käk-, 
käx-band. 

käk-pingla f.IVa tjå'kpinnka Flo. `under körning 
anv. hästpingla, fäst på hakremmen / horse-bell 
used when driving, fastened on chin-strap'. 

käk-sot f.Ia tg`lcsöt Jä. `påssjuka / Inumps'. 
Syn.: se kindklave, bet. 2. 

käl n.Ia kåk Mal. `litet och trångt rum el. ut-
rymme / small cramped room or space'; i add 
s'pp en ma‘ttvåv da-i di dä kå'irn `jag hade en 
mattväv uppsatt i den där trånga, besvärliga 
bostaden'. 

käla' sv.v.1., se kela. 
käla' sv.v.l. tje"lå Ors. tjäll- Ore `förse med hål-
käl / furnish with fluted moulding' (SAOB 
käla11). — Särsk. förb. (ur:) tjäll-Yr nomdå, 
/8`nnstärpå8tem dfe Ore `gör med kälhyvel en 
rärma i den där fönsterposten dur. Jfr käl-
hyvel. 

käl-hyvel m.Ia tjä'llhyvel Ore `hyvel, med vilken 
ränna el. hålkärl gjordes i trä (t. ex. fönsterpost 
etc.) / piano, with which groove was made in 
wood (e.g. mufflon etc.)'. Jfr käla". 

käk adj. I kå'ku Mal. (jfr p älig) `besvärlig, mö-
dosam / difficult, laborious'; ä a vyry bd kå'kut 
å /ö fs'ttgin te minks vå'g `det har varit besvär-
ligt också för folk(et) att skotta (snö från) 
väg(en)'. Syn.: pälig, bet. 3. 

kälkai  sv.v.l. (endast i förb. kälka med:) 
tjukk-må,' Rättv. (Bo.) `komma på glid, lossna 
och följa med / slip off, loosen' (t. ex. om  ett 
lass; om en tung stock; om en motståndare i 
brottning). 

kälkan(?) sv .v .1. tjs'Irka Mal. (jfr kälke') `klunka, 
säga klunk / cluck'; an ps'pp ss re'nnt ä tje'lrk 
`han diade, så att det rentav klunkade'. Syn.: 
glunka, bet. 2; klunka, bet. 1. 

kälk-band n.Ia tjå'kband öMor. tjs'Irkbannd Ve. 

tjå'kbannd Ors. tjs`kkban(n)d Rättv. Leks. 
`draganordning för kälke, bestående av band 
(av tyg el. vidjor) och stör / pulling device for 
sled, consisting of band (of cloth or withes) and 
rod'. Jfr draggtåga; kälkrep m. fl. 

kälk-bräda f.IVa tjäkbråda Ors. `en av de två 
brädor, som bildade kälkflaket / one of two 
boards forming top of sled'. Jfr kälktak. 
Syn.: kälkbräde. 

kälk-bräde n. III tjä`kkbrää Bju. = föreg. 
kälk-dragare m. Ilie tjkikkdrå,g8r Rättv. (Bo.) 
`fattig person, som på kälke samlade ris i sko-
gen till bränsle / poor person gathering tvvigs 
for firewood on a sled in the forest'. 

kälke' m. Illa tjå'ke (best. tjätjin) Älvd. tjeekä 
Våmh. Mor. Ors. tParkä Ve. Ore tØk vSoll. 
tjö`k(ä) Soll. tis'lrk8 vRättv. tjtikka Rättv. (Bi.) 
Dju. Mock. Nås Jä. Äpp. tje`kka, Leks. tjä`kka 
Ål tjä`kka Ga. Mal. tjtarkä Flo. tfri‘tde öVd. 
1. `fordon med medar, vanligen avsett att 
dragas av en el. flera människor / sled usu-
ally intended to be pulled by people' (se ill.; jfr 
SAOB 1-2) allm. renn 4 trd'ken Våmh. <åka 
kälke'; &rna e fet 8 drär tjertijin Mal. `de äro ute 
och draga kälke' (dvs, på handel el. tiggeri); 
äv. bildl.: e do stu'ffk, tju`kkä, ss drå' sjs'kv Ore 
`är du stursk, kälke, så drag själv!'; drå, tjåsk,In 
Våmh. (Bon.) `leka en skämtlek, bestående i 
att en person fattar en annan, på golvet lig-
gande person i benen och drar denne runt'. Jfr 
brag-, drag-, finn-, harv-, hö-, knapp-, 
kol-, kolved-, kripp-, lång-, malm-, plog-, 
ris-, sjöbotten-, skar-, skid-, skricksko-, 
slek-, små-, stak-, stor-, vattu-, ved-. 2. 
(senare ssgsled:) <bakre medpar på körredskap, 
anv. för forsling av timmer / rear pair of run-
ners on device used for transporting timber' 
Rättv.; se åter-. 3. (senare ssgsled:) `släng-
gunga på is / swing on ice' Mal.; se släng-. 
4. (senare ssgsled:) `provisorisk hösläpa / 
makeshift means of transporting hay' öMor.; se 
gammelgoss-. 5. (senare ssgsled:) `pejorativ 
beteckning för enstaka människa el. grupp av 
människor / derogatory name given to indi-
vidual or group'; se gammelkull-, gift-, 
gård-, ravel-, riss-, tvärtförs-. 

kälken  m.IIIa -tjäskka Ga. (Fr. kjalki) `käke; 
kind / jaw; cheek' (endast som senare ssgsled:) 
se kind-. 

kälk-lot m. tjä`kkföt Ga. (jfr kälkat  v., 
bet. 5) `trög person, som måste formligen släpas 
med / slow person who had to be literally pulled 
along'. 
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kalk-horn n.Ia tjs'Irkhörn Nås Jä. 'uppåtböjd 
spets på slädmede / turned-up front part of 
sled-runner'. Syn.: se brått; kälk-nos, -snok 
m. fl. 

kälk-hälla f.IVa tjs'kkhälla Rättv. (Bo.) 'vidja-
tåg med ringar i båda ändarna, avs. att hindra 
stakarna på kolved-kälken (stakdrögen) 
att glida isär alltför mycket / withe-tow with 
rings at both ends, used to stop poles of sled 
for transporting chareoal-wood sliding apart too 
much' (se ill.). Syn.: släd-, stakdrögs-hälla. 

klilk-lass n.Ia tjä'irk/ass Mal. tjå'irklass ÖVd. 
'rymdmått, så mycket som ryms på en kälke / 
cubic measure of amount which could be 
carried on sled'. 

kälk-nos f.Ia tjäsknös Son. = kälkhorn. 
kälk-rep n.Ia 0'4-kröp nMal. `dragrep till kälke / 
pulling-rope of sled'. Jfr kälkband. Syn.: se 
draggtåga; kälktjuder m. fl. 

kälk-sele m. IV tjeeksikii Älvd. tjäksili Ors. 
tjearksiki ÖVd. 'ögleformad del av kälkens 
dragrep / bop in pulling-rope of sled' (se ill.; 
ÖDB I 497). Jfr draggtåga. 

kälk-skag n. II tje'lrkskä,g Tra. (jfr skag) 'stör 
att styra, bromsa och draga med, hörande till 
dragkälke / pole used for steering, braking and 
pulling sled' (se 	Syn.: se dragstör; 
kälkstång m. fl. 

kälk-snok f. m.Ib tjet`ksnök Mor. tjäsIrksnök Ål 
=kälkhorn. 

kälk-stång f. Ib tgekståvvg vMor. tjs'llestånn 
Rättv. Nås (se ill.; ÖDB I 496) = kälkskag. 

källi-stör m.Ia tjåskstör Älvd. nVåmh. tjeri`kstör 
Våmh. (Bon.) tret`kstår Ors. = föreg. 

kälk-tak n. II tjs'Irktåk Jä. 'bottenbräden el. flak 
på kälke el. släde (varpå bördan el. lasten pla-
cerades) / boards forming top of sled'. Jfr 
kälkbräda. Syn.: slip-, släd-tak. 

kälk-tjuder n.Ia tjet`Zrktför Li. =kälkrep (ÖDB 
I 496). 

kälk-tåg n.II a tget`kti2g Älvd. Mor. Ors. 
tjö`ktiig Soll. tjä`lrktåg Bju. Ål Mal. tjs'Irktzig 
Flo. Nås Jä. = föreg. 

f.IVa kellda Älvd. Våmh. vMor. Ve. Ors. 
kä'llda öMor. Soll. Oro käslla Rättv. Mal. tjä'lla 
Leks. Al tjä'lla Bju. Dju.-Äpp. keTla ÖVd. 1. 
'vid jordytan framkvällande grundvatten med 
ständigt till- och avlopp, vanl. bildande en 
mindre vattensamling / natural spring' (SAOB 
1) allm. ni"å4 ke'lldun Våmh. 'nedanför källan'; 
ä si"gär yr kä'lldon Soll. <det rinner litet (vatten) 
ur källan'; i ska gå ajt i kelldo Ors. <jag skall gå 
(ut) till källan'. Jfr jord-, kall-, lin-, moss-,  

putter-, surbrunns-, trefaldighets-, 
varm-, vattu-, vår-, åder-. Syn.: källhål. 
2. 'enklare brunn, grävd ut ur en naturlig källa / 
weil, dug out of natural spring' (jfr SAOB 1) 
Älvd. Våmh. Oro. 3. 'vattendrag, som har 
omedelbart utlopp ur en källa, källbäck / brook, 
leading from spring' (SAOB le) Älvd. ÖVd. 
eöl ke'llda 	Älvd. 'det är en källbäck där'. 
Jfr bäck. Syn.: käll-bäck, -dike. — 
kelldut Älvd. Våmh. tjä`//ut Al kä'llut Mal. adj. 
n. 'fullt med källsprång / full of natural springs'. 

källan  f.IVa tjä'lla Älvd. Soll. tjella Ve. tjä'llda 
vSoll. tjä'lla Mal. ÖVd. (jfr vu. källa; Torp 
kj elda"; SAOB käll adj.). 1. 'frostpåverkat, 
skört parti i kärnved / part of heartwood 
affected by frost' allm. e tjä'll i vi"dim Soll. 
`veden är tung av frusen fuktighet'. Jfr källig, 
bet. 1. 2. <blåsur mjölk / blue-skimmed and 
turned milk' ÖVd. rä'jne tjä'lla Li. <rena rama 
blåsura mjölken'. 

källar-backe m. Illa tjä'llarbakka Leks. tjä'llar-
bakka Jä. 'upphöjning av uppkastad jord om-
kring källare, avs. att mildra köldens inträng-
ande / mound of soil around cellar to reduce 
effeets of cold'. Jfr källarstuga. Syn.: 
källar-kuller, -kur, bet. 1. 

källar-bod f. Ta tjä'llebfkå Älvd. tjelldärbitd Ve. 
tjä"lärbad Soll. tjä'llarbft Tra. 'mindre, fönster-
lös timmerbyggnad, uppförd över en källare / 
small timber construction without windows, 
put up over cellar' (se ill.; SAOB 2; ÖDB III 14). 
Jfr källarstuga. Syn.: källarhus, bet. 1. 

källar-bur n.Ia tjä'llebaur Älvd. 'härbre, byggt 
över en källare / storehouse on poles built over 
cellar'. 

källare m.IIIc tjä'ller Älvd. tjä'lldär Våmh. 
tje'llär vMor. tjet'llär öMor. Ål tjelldär Ve. 0'1-
lär ,,,tjä'lldär (best. tjä'lldärn -0`11dran) vSoll. 
tjänär Soll. tja'llder 	 Ors. 
lärä Oro titaisr ,,tiä`Ildsr vRättv. tjä'llsr Rättv. 
(Bi.) tjä'llatr Leks. Bju. Dju. Ga. Nås-Äpp. 
ÖVd. tjä'llarä Flo. tjä'llar ,,,tjä'llär Mal. 'helt el. 
delvis under jorden beläget förvaringshus el. 
förvaringsrum / cellar' (SAOB 1); nid i tjälldram 
vSoll. <(nere) i källaren'; ajt e tjä'lläräm Oro 
'(ute) i källaren'; wellvtjälldär Våmh. 'källare 
med valv av sten'; Krdtjalldsr sOrs. jö`ktjällar 
Mal. 'i jorden grävt förvaringsrum'. Jfr fisk-. 

källar-grav f. II tjä'llegniv Älvd. tjä'lldärgräv 
Våmh. 'källare, som bestod av ett endast gm 
grävning åstadkommet utrymme och alltså ej 
var murad / cellar dug into ground'. Syn.: 
källargrop. 
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källar-grop f. Ta tjänärgröp Soll. tjä'll(d)ergröp 
Rättv. (Bo.) tjä'llargröp Jä. = föreg. (ÖDB III 
100). 

källar-gubben m. Illa best. tjä'llargubbän Jä. 
tjä'llaagubbin nMal. 'fiktivt väsen, avs. att 
skrämma småbarn / fictitious being used to 
frighten small children'. Jfr B ö (e), skinnar-
bölan m. fl. 

källar-hals' m.Ia tje'lldärhälts Ve. tjä'llärhase 
Ore tjä'llarhetlrg Nås tjä'llarhäu Jä. 'överbyggd 
nedgång till källare / covered entrance leading 
down to cella? (SAOB källarhals'). Syn.: 
källar-hus, bet. 2, -kur', -svale. 

källar-hals" m.Ia tjä`1(1)derhälre Rättv. (Bo.) 
tjä'llsrairs vRättv. 'tibastbuske, Daphne meze-
reum' (SAOB källarhals"). Syn.: käll-
strupe; tisa; tis-, tisbast-, tisbärs-buske. 
— Ssgr: tjä'llerhaltabus(e)ka m. Rättv. (Bo.) 
'tibastbuske' (SAOB); tjä'llsr(h)altsbår Rättv. 
tjtelderhairWr Rättv. (Bo.) n. 'tibastbär' 
(SAOB). 

källar-hus n. la tja'lldarajs vOrs. tjä'llärhejs Ore 
tjä'llsrhits Rättv. (Bo.) tjänar/07s Jä. Li. I. 
'mindre, fönsterlös timmerbyggnad, uppförd 
över en källare'. Jfr källarstuga. Syn.: 
källarbod. 2. <överbyggd nedgång till källare' 
(se ill.) Rättv. Syn.: se källarhals'. 

källar-kuller m. Id tjä'llärkullär Ål `upphöjning 
av uppkastad jord omkring och över källare' 
Ål. Syn.: källar-backe, -kur'', bet. 1. 

källar-kur' m.Ia tjä'llärkär Al (jfr kur', bet. 3) 
'överbyggd nedgång till källare / covered en-
trance leading down to cella'''. Syn.: se källar-
hals'. 

källar-kurn m.Ia tjä'llarkftr Dju. (jfr kur', bet. 
1) 'upphöjning av uppkastad jord omkring och 
över källare'. Syn.: källar -backe, -kullen 

källar-lock n. II tjä'lle4-ak nÄlvd. tje'llärkak 
vMor. 	 Soll. 'lucka i 
stuggolv, täckande nedgången till källare / 
trap-door in floor of cottage leading down to 
cellar' (ÖDB III 129). Syn.: källarlucka. 

källar-lucka f. V tjä'llelrukå' svÄlvd. -1rukui 
öÄlvd. tjä'llärlruku nvMor. tjä'llärlruku 
därlruku Soll. tja'llderlitka vOrs. tjä'llarlukku Ål 
Nås Jä. ,,,tjä'llälukku Mal. = föreg. (ÖDB III 
129; SAOB). 

källar-mjölk f.Ib tje'lldä/rmjark Ve. tjä'llarmjaZrk 
Leks. Mock. Flo. ÖVd. tjä'llalrmjiikk Jä. 'tät-
mjölk (el. långmjölk), som hopsparades i större 
kärl och förvarades i källaren för sommarbehov 
/ fermented, viscous milk kept in large con-
tainers in cellar for use during summer' (Ross 

kjellarmjolk; ÖDB III 349). Syn.: källar-, 
sommar-skör. 

källar-skör n. II tjä'llestjgr Älvd. tja'lldurstjir Ors. 
= föreg. (ÖDB III 347, 349). Jfr källskör. 

källar-stuga f. V tjä'llärstugu vMor. tjä'llastuggu 
Leks. Dju. tjä'llaretuggu Ga. Mock. Jä. 
stagu Äpp. tjä'llaastuggu Mal. 'timmerbyggnad, 
uppförd över en källare / log cabin built over 
cellos' (SAOB 1; ÖDB III 14, 194 f.). Jfr källar-
bod, -hus, bet. 1. 

källar-svale m.IV-Ia tjä'lldärew'ålri Våmh. tje'l- 
lärswbec vMor. 	 öMor. tjtaldärewältä 
-tjä'lldäretalr (best. sg. dat. -swäHm) vSoll. 
tjänärsvälret Soll. tja'lldsrewali vOrs. tja'llder-
swali öOrs. tjä'llärewälte Ore tjä'llersvåki -tjä`l(1)-
darsväki Rättv. tjä'llarsväka Dju. tjä`//ansväkä 
Flo. tjä'llarsvälts Nås-Äpp. tjä'llaäsvälre Mal. 
tjä'llarsväki Tra. 'överbyggd nedgång till käl-
lare' (se ill.; SAOB). Syn.: se källarhals'. 

källar-sven m.Ia tjä'lleswgn Älvd. tjä'llärswän 
vMor. tjä'lläffsvänn öMor. tjänärevänn Soll. 
tjä'lladsvänn Mal. tjä'llagvänn Li. 'ung man, som 
hade hand om dryckesvarorna vid bröllop / 
young man in charge of drinks at wedding' 
(SAOB, slutet). Syn.: källar-, vin-vård. 

källar-trumma f.IVa tjänärtrummb Soll. 'trä-
trumma, avledande vatten från källargolv / 
wooden culvert taking water away from floor of 

källar-vase m. III tjtaldärwäsi Våmh. 'takbjälke 
i jordkällare under stugan / roof beam in eellar 
under cottage'. 

käll-arve m.IIIa ke'lldarry Älvd. Welarrve ÖVd. 
`källarv, Stellaria uliginosa' (SAOB källarv; 
Färje Transtrands Flora s. 104). 

hällar-vård m.Ia tjä'llcurvåk Leks. 'ung man, 
som hade hand om dryckesvarorna vid bröllop'. 
Syn.: källarsven; vinvård. 

häll-blomma m. Illa kä'lldblfflömä öMor. 'kab-
beleka, Caltha palustris / marsh marigold, king-
cup'. Syn.: se bäckblomma; källblomster; 
källkistblomma; käll-, kärr-toppa m. fl. 

käll-blomster n. Id ke'lldblremmster vOrs. = föreg. 
käll-bradd f. la tjällbradd Dju. Welbradd Tra. 
'kant på källa / edge of spring'. 

häll-bäck m. Ib ke'lldbekk Älvd. Ors. ktaldbäkk 
öMor. Soll. tjä'llbäkk Jä. Äpp. kä'llbäkk Mal. 
kå'lbäkk Li. 'bäck, som har sitt ursprung i en 
källa / brook leading from spring' (SAOB 1). 
Syn.: källa, bet. 3; källdike, bet. 2. 

häll-dike n. III ke'lldajtj(ä) Ors. 1. <område med 
flera i rad liggande källådror / area with a 
number of springs in it'. 2. 'liten bäck, som 
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käll-såg 

rinner från källa / small brook running from 
spring'. Syn.: källa, bet. 3; källbäck. 

käll-drag n.II —Ic ke'lld(d)räg Älvd. Våmh. Ors. 
kå'llddräg öMor. Soll. ket'l(1)dräg Rättv. Mal. 
tjå'lldräg Al kirldräg CoVd. '(obetydligt, ytligt) 
vattendrag med ursprung i en källa / (small, 
shallow) watereourse leading from spring' 
(SAOB). Syn.: käll-dråg, -seg, -sega, -streck. 

käll-dråg f.Ic tjet'lldråg Jä. (jfr drågl  f.) 'vatten, 
som rinner ut från en källa / water leacling from 
spring'. Syn.: se källdrag. 

källan adj. III, se källig. 
käll-fura f. V tjälltäru Li. (jfr källa", bet. 1) 
<tall, innehållande mycket frusen och skör ved / 
pine tree consisting of a great deal of frozen, 
brittle wood'; ä vä åj tjällffiru töm,  åj 'det 
var en fura, som var oerhört tung av mycket 
fruset vatten i veden'. 

käll-grop f. VI —Ia ktelldgröp öMor. Ve. Soll. 
kelldgröp Ors. kei'llgröp Rättv. (Bo.) 'genom 
grävning fördjupad källa / spring made deep-
er by digging' (jfr VID. Jfr källhål. 

käll-gräs n. II kelldgräs Ve. `sköldbladsmöja, 
Ranunculus peltatus el. aquaticus / water crow-
foot'. 

käll-gång m.Ib kå'llgavv Mal. 'liten rännil, som 
sakta rinner fram ur en källa / small rivulet 
flowing slowly from spring'; da-i keellgavvora 
`i stråket av rännilar från källor'. Jfr källdrag 
m. fl. Syn.: källsåg. 

käll-hus n.Ia kå'lldöjs öMor. tjå'llhfts Äpp. 
'mindre (timmer)byggnad, uppförd över en 
källa el. brunn (any. till förvaring av mjölk och 
mjölkprodukter) / small (timber) building erected 
over spring (used for storing milk and milk 
products)' (jfr Lindén DNO I: 2, s. 62). Jfr 
brunn(s)hus. 

käll-hål n. Ta tkellhålt Jä. 'naturlig grop för källa / 
natural spring'. Jfr käll -1 ok. Syn.: källa', 
bet. 1. 

källig adj. I tjet'llug nÄlvd. tjällun öÄlyd. 
don vSoll. tjtellin Soll. Jä. (kan vara källan 
adj. III) tja'llun Ors. tjå'llu Äpp. Mal. (jfr 
källa"). 1. 'skör, sur och lättfrusen (om ved) / 
brittle, sour and slightly frozen (about wood)' 
allm. vör, e tjåsllin Jä. 'veden är vattenhaltig och 
lättfrusen'. 2. <rå, källaraktig (om luft el. 
smak) / raw, as if it has been in a cellar (about 
air or taste)' Ors. mjå'tji i tja'llun öOrs. `mjölken 
smakar källare'; flöl'tsr wart ss tja'lligur 88 å 
wart-nt a'ssint gwstt små'r sOrs. 'grädden fick 
sådan källarsmak, så det blev inte alls något 
gott smör'. 

källkist-blomma ( ?) m. Illa kelldtjisblrOmmå 
Våmh. 'kabbeleka, Caltha palustris'. Syn.: 
se bäckblomma; källblomma m. fl. 

käll-klossa f.IVa tjtalklrossa Jä. `stor, mörkbrun 
groda i källa / big, dark-brown frog in spring'. 
Jfr källtorsk. 

käll-lock n. II kelldliik Ors. kå'llåk Rättv. 'lock 
över (enklare) brunn / lid of well'. Syn.: se 
brunnslock. 

käll-lok m.Ib kelldIrCk Älvd. (jfr Fr. keldu-
lcekr) 'helt liten vattensamling, i vilken en 
källa mynnar ut / small pool of water into 
which spring runs'. Jfr källhål. 

käll-lucka f. V tjåsllukka Bju. tjällukku Al (jfr 
källa', bet. 2) 'lock över (enklare) brunn / lid of 
weil'. Syn.: se brunnslock. 

käll-mossa m. IV kelldm'Wisil Älvd. ktaldmuså 
vMor. Ve. kelldmusi sOrs. 'starkt vattenhaltig 
vitmossa, Sphagnum / very watery white mosa'. 
Syn.: se gorrmossa. 

käll-os n.Ia kä'lldös Ore kå'llös Mal. 1. 'ställe 
(t. ex. på en åker), där marken ständigt är fuk-
tig / area (e.g. in field) where the soil is always 
damp' Ore. Syn.: vattuos. 2. 'ställe i sjö el. 
vattendrag, där vintertid ingen tillfrysning sker 
p. g. a. uppstigande källvatten / part of lake or 
watercourse where no ice is formed in winter due 
to rising spring-water' Mal. Syn.: glott; os', 
bet. 2; råk" n. 

käll-seg n. kialdsig Soll. kå'llsög Ore kElsög Li. 
'obetydligt, ytligt vattendrag med ursprung i en 
källa'. Syn.: se källdrag. 

käll-sega f. V kelldsigu Ve. ket'lldsks vSoll. kå'lld-
ska Ore = föreg.; ä e fåna kå'lldsiga öjt å tenn-
dam på sty`ttje Ore 'det är ett källdrag vid (eg. 
ut å) änden av åkern'. 

käll-skör n. II kendstigr Älvd. (jfr källa') 
'tätmjölk, som för förvaring slogs på ett träkärl 
och sänktes ned i en källa invid fäbodställe 
el. hökörningsplats / fermented, viscous milk 
stored in a wooden container in a spring at 
shieling or place to which hay was transported'. 
Jfr färn-mjölk, -skör; höbötflaska; käl-
lar-mjölk, -skör. 

käll-spricka f.IVa tjällsprikk Älvd. (jfr källa", 
bet. 1) 'köldspricka i sur ved / crack in green 
sour wood eaused by frost'. Jfr källved; 
reva, bet. 2; väderreva. 

käll-streck n. II ktaldstrik vSoll. 'källdrag'. 
Syn.: se källdrag. 

käll-strupe m. Illa tjti'llsträ pa Al 'tibastbuske, 
Dapne mezereurn'. Syn.: se källarhals". 

käll-såg n.Ic kelldsfig vMor. känds/ag Soll. 



käll-toppa 	 1303 	 kämma 

ktellsgig Rättv. (Bo.) Mal. tjtellsäg Jä. Äpp. 
'liten rännil, som sakta rinner fram ur en källa' 
(SAOB). Syn.: källgång. 

käll-toppa f.IVa tjtelltuppa Leks. 'kabbleka, 
Caltha palustris'. Syn.: se b ä c k-, käll-
blomma m. fl. 

käll-torsk ra. Ib ke'lltfisask Älvd. kä'lldtåssk 
öMor. Soll. ke'lldtwassk Ors. ktelltås(s)k Rättv. 
tjtelltsesk Bju. Ål Dju. Flo. Nås-Äpp. ktelltassk 
Mal. 'groda, Rana temporaria / frog' (SAOB); 
an firtemmta ssm en tjtelltsssk Flo. <han flämtade 
som en groda'. Jfr källklossa. 

käll-ved m. II tjeativid Älvd. tjtellwid Ve. 
tjtelldwid vSoll. tjä'llvå Jä. Tra. (jfr källa", 
bet. 1) 'ved med sköra, frostpåverkade partier / 
wood containing brittle parts damaged by 
frost'. Jfr källspricka. Syn.: tjäl-, vattu-
v e d. 

käll-åder f. Id a ktelldädär öMor. Soll. tie:elle' där 
Al tjtellår Nås Jä. 'vattenåder, som rinner till 
en källa / vein of water running to spring' 
(SAOB). Syn.: källådra; vattu-åder, -ådra. 

käll-ådra f.IVa ke'lldådra Ors. tjtelldra Äpp. 
ktellåra Mal. kti'låra Li. föreg. 

kälma sv.v.l. tje'llma Ors. tja`Irma Ore Al (jfr 
källa"; kälmig; se dock äv. Envall, DB 175, 
not 6; jfr V11 under kölnia). 1. 'brinna dåligt, 
pyra, fräsa (om sur, halvt frusen ved) / burn 
baclly, smoulder (about sour, half-frozen wood)' 
Al. 	2. (opers.:) 'ila, hastigt smärta till (t. ex. i 
tänderna, fötterna) / have shooting pains (e.g. 
in teeth, feet)' Ors. e tje'llmsr i te'nnär (i fö'tuma) 
`det ilar i tänderna (i fötterna)'. Jfr ila', bet. 
2; ränna, bet. 12; vingla, bet. 2. Syn.: 
flukta, bet. 1; flykta", bet. 1. 8. <darra av 
köld, huttra / shiver with cold, shudder' Ore 
Al; stå' int å tja`kma å frg's Al 'stå inte och 
huttra och frys!'; (äv. opers.:) å tja'Irmer e 
kru'ppen Ore 'det går rysningar av kyla i 
kroppen'. Syn.: huttra, bet. 1. — Avi.: 
jirnomtjskmin adj. Rättv. (Bo.) <genomfrusen / 
chilled to the bone'; tju'Irmsin adj. Bju. 'kall, 
kylig / cold, chilly'. Jfr kölsen. 

kälmig adj. I tjtellmug nÄlvd. (V11 kälmog) 
'som har kall och fuktig (rå) luft / with cold, 
damp air'. 

kälta sv.v.l. tjtellta Älvd. Mor. Soll. Leks. 
tje'llta Ve. tjä`l(1)ta Rättv. Bju. Dju. Ga. Flo. 
Nås Jä. Mal. 'ideligen bedja (om ngt), käxa, 
gnata / keep on asking, nag' (SAOB). Syn.: se 
dorga; gnaga, bet. 4; krälta ni. fl. — Ssgr: 
tjtelltdås m. Dju. (jfr das, bet. 1) tjä`llt/å8 n. Jä. 
'käkande person / nagging person'. — Av!.: 
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tjällt m. Leks. `kältande man / nagging man'; 
tjänt n. Leks. Flo. Nås. 1. `kältande / nagging' 
allm. 2. `kältande person / nagging person' 
Leks. tjtellta f. Leks. `kältande kvinna / nagging 
woman'; tjtelltande n. Flo. 'gnat / nagging'; 
tjil`/(/)tss n. Rättv. `gnat'; tjtelltug nÄlvd. Leks. 
tjtelltun öMor. tjtellton Soll. tita/tu Ga. Flo. Jä. 
'gnatig / nagging'. 

kältring m.I b tjtelltrjug sÄlvd. 'trätgirig person / 
quarrelsome person' (SAOB). 

kärna(?) f.IVa köerna Flo. Äpp. 'stor, klumpig 
individ av feminint kön / large, clunisy female' 
(t. ex. stor och ovig kvinna, stor loppa; jfr 
Barmbers, Malungs skirmarmål, i Sv. Lm. bd 
IV. 5, s. 28). Jfr jäsa, bet. 3; kåma, bet. 2; 
läma, bet. 3; lökau  m. fl. 

käm-land n. la ktemmblannd öMor. 'så stor areal 
av ängslog som man kunde skörda en kämma 
på / area of meadow which provided a rakeful 
of hay (kämma)'. 

kämma f.IVa ke`mmba vMor. Ve. ktemmba öMor. 
Son. tjtemma Mock.-Äpp. hemma Mal. ktemmba 
ÖVd. 1. 'så mycket hö som vid hässjning på 
en gång bars på räfsan / rakeful of hay to be 
put on hurdle' (SAOB; ÖDB I 239, 264) allm. 
bjä"rå i kä'mmbum Son. 'bära (hö) i fång på 
räfsa'; i' fitkämmba öMor. y'ffatjämma Flo. 
`11.‘fång på den översta stången i en hässja'. 
Jfr huvud-, hövd-, hövdan-, lill-. Syn.: 
se kamma. 2. (senare ssgsled:) 'ett slags fång 
av mossa / amount of moss' Ve.; se råg-. 

kämma sv.v.3. ,,  1. kernmba Älvd. Våmh. (pret. 
kè mmbde Älvd.) kernmba vMor. Ve. Ors. 
(pret. kentmbåt Ve.) kterramba öMor. Soll. Ore 
Leks. ktem(m)ba Rättv. ÖVd. tjtemma Mock. 
Flo. Jä. Äpp. tjä`mmba (pret. tjtemmbä) Nås 
ktemma (pret. kä'mm) Mal. 1. 'behandla med 
hårkam (luskam) / conib' (SAOB under kamma 
1) Älvd. Våmh. Ors. Ore Leks. ke`mmb sm4"-
kripp4 Våmh. `kamma (lössen ur) håret på 
småbarnen'; ktemmb hå'rå Ore 'kamma håret'. 
Syn.: se kamma, bet. 1. 2. 'med kamliknande 
redskap repa av fröhus på lin (el. hampa) / 
comb flax (or hemp)' (SAOB under kamma 
ib) allm. ktemmb Irä'jnift Soll. ke`mmb la'jn vOrs. 
ktemmb 11'na nöLeks. tjtemmbli'n,å Nås 'medelst 
linkam repa av fröhusen på linet'. Syn.: 
harkla'; kamma, bet. 2. 8. a. 'räfsa ihop (hö) 
i för hässjan avpassade bördor / rake together 
suitable amounts of hay for hurdle' (SAOB 
under kamma 1b'; ÖDB I 239) OvSi. Mock.-
Mal. Syn.: kamma, bet. 3a; kämsa. b. (i 
uttr. kämma hässjan:) ktemm Vela Mal. 
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'jämna hässjan med räfsan / even out hay on 
hurclle with rake'. Syn.: kamma, bet. 3b. 

kä'mmb s Soll. keenamb sä Leks. 'kamma 
sig / comb one's hair' (äv. bikil.:) kg`ötv, a kemmba 
si Våmh. 'djävulen har kammat sig' (sades, då 
lämlar uppträdde). Syn.: kamma v. refl. — 
Särsk. förb. (av:) kemb-4'v si Våmh. (Bon.) 
`kamma lössen ur håret på sig'; Xvkgmbadlirewl 
Våmh. (Bon.) 'avkammat hår'; kgmb-4'v Våmh. 
(Bon.) 'efter en stunds tröslming räfsa av det 
översta av den urtröskade halmen'; kemb-å'v 
knu'ppen vMor. <repa av fröhusen (på linet)'; 
kemb-1'v he"sja Ve. 'räfsa av nedhängande 
(ojämnt) hö på hässjan'; (ihop:) kertramb-ihöip 
hä'je Tra. `med räfsan ordna höet till kämmor'; 
(ur:) du alr 1cenb-9.' öi lrå'jsä ni t Älvd. 'du skall 
kamma lössen ur håret nu'; kemmb-9' r dö tö'd 
vMor. `(med b ör st a) kamma blånorna ur det 
(o: linet)'; (över:) kemb-i"vär je he"se Ve. <lägga 
kä,mmor på en hässja'. 

kämning f.Ib kemmbnivg Ve. <varv av hö i 
hässja / layer of hay on hurdle'. Jfr en-, tve-. 
Jfr skift", bet. 2. 

kämpa sv.v.l. tje`mmpa vMor. tjä`mmpa svLeks. 
tjä`mmpa Mal. 'arbeta hårt, sträva / work hard, 
ta.' (jfr SAOB 2e); he'stv, låg å tjtimmpa å skull 
o'pp svLeks. 'hästen låg och strävade för att 
komma upp (eg. och skulle upp)'. 

kämsa LIVa keern(m)sa Rättv. tjä'mmsa Leks. 
Ål tjä`mmsa Bju. Dju. Ga. 'så mycket hö som 
vid hässjning på en gång bars på räfsan' 
(se ill.; SAOB; ÖDB I 239); hä'käm(ln,)sa Rättv. 
(Bo.) ha'tjämmsa Dju. `dets.'. Jfr tak-, överst-. 
Syn.: se kamma. 

kämsa sv.v.l. 	kii`m(m)sa Rättv. tjä`mmsa 
Leks. Al (sup. tjämmst Ål)tjä'mmsa Bju. Dju. Ga. 
1. 'räfsa och ordna (hö) i för räfsan och hässjan 
avpassade bördor' (SAOB 1; ÖDB 239) allm. 
Syn.: kamma, bet. 3a; kämma, bet. 3. 2. 
(uttryckande möda och ansträngning i förb. 
med annat verb:) tjä'inmsa å tu`gga Dju. 'tugga 
ansträngt / chew in a forced manner'. 

käm-stack m.Ib kä'mm(b)stakk vSoll. 'hög av 
hopräfsat hö, lagom stor att ordnas till en 
kämma / pile of hay raked together, big enough 
to make a rakeful' (ÖDB I 239). Syn.: kam-
stack. 

kämstra sv.v.l. tjä`mmstra Flo. (jfr We. kämsa 
v., bet. 3) 'älta (ngt) med fingrarna / knead 
sthg with fingers'. — Avi.: tjäsmmstru adj. Flo. 
<klibbig, klistrig / sticky' (t. ex. om  ältad, lös 
lera). 

k äm-ärja f. IV a kemmberr Älvd. (jfr kämma 

v., bet. 3) `för man avsedd, grövre räfsa / 
heavy rake for man' (Liv. Älvd. 69; ÖDB 1 224). 
Syn.: karl-härv, -ärja; manfolksärja. 

känd adj. I. tjän(n)d Våmh. Ve. Rättv. Bju. 
Jä. Mal. ÖVd. <bekant (med), förtrogen (med), 
hemmastadd (med) / familiar with, acquainted 
with' (SAOB 2); e du tjä'n(n)d ma det' nnda Rättv. 
'är du bekant med den där (mannen)?'; je å fsl 
tjä'nnd e'll-sta' ff få nö Tra. `jag känner väl till 
hela den här trakten nu (eg. är väl känd alle-
städes här nu)'. Syn.: kunnig, bet. 2. 

käng m.Ib kqjvg Älvd. Våmh. kevvg vMor. Ve. 
Ors. kävvg öMor. Soll. ÖVd.; obef. Mal. (Fr. 
kengr; Torp kj eng). 1. `i båge böjt jämföra. 
mål/ curved iron object' (t. ex. utnött lie el. 
kniv) svÄlvd. Ors. Tra. kn,a`jvk4jvg svÄlvd. 
'dålig, utnött kniv'; ljå'kevvg Ors. 'utnött lie'. 
Jfr bockpitt; spett, bet. 5; spröting; ärt-. 
2. 'järnbeslag på förstammen (ibland även akter-
stammen) till båt / iron mounting on stern of 
boat' nvÄlvd. Li. Jfr båt-, stam-. 3. 'av järn 
el. trä förfärdigad, skjutbar ten (kolv) i lås / 
movable bolt or rod of lock made of iron ör 
wood' (se ill.) OvSi. lräskävvg Soll. `dets.'; 
tre'jkävvg Soll. 'låskolv av trä'; rek-fa'r 
in i g4'tly, Våmh. (Bon.) `skjut (för) låskolven in 
i dörrgåten!'; lrö'sä a kuti le4'jvg Våmh. (Bon.) 
'låset har gått i baklås'. Jfr skytt", bet. 1. 
Syn.: lås-kolv, -ten. 4. 'käft i lås till spann 
el. färdkista / jaw of lock in spann or färd-
kista' Våmh. 5. 'skjutbar trästång, varmed 
dörr stängdes / sliding wooden rod with which 
door was closed' (se ill.; ÖDB III 230) Våmh. 
Mor. Soll. Ors. Syn.: se f ådra, bet. 1; lan-
vånd, bet. 1; skyttel, bet. 3; stängel; stäng-
sel. 6. 'förlängt parti av nar i byttlock, avs. 
att stickas in i byttörats hål / extended part of 
nar in lid of cask, pushed through hole in ear 
of cask' Soll. 7. 'någonting tunt och oanvänd-
bart / sthg thin and useless' Älvd. ebä8rk4kg 
svÄlvd. <smal, ynklig abborre / small, wretched 
perch'. 8. 'osedig karl el. pojke, kanalje /rascal, 
scoundrel' Älvd. Jfr Bartolomeus, bet. 3; 
discipel, bet. 2. — Ssg: 14jndjeh' f. Våmh. 
'pladderaktig kvinna (eg. käng- Elin) / chatter- ' 
ing woman'. 

känga LIV a tj4sjvga Älvd. tjq' jndja Våmh. 
tjesvvga vMor. tjä`vvg(a) Soll. Ors. Ifti'vva Leks. 
tjä`vva Bju. Dju. Nås Mal. tjä`nnja Ga. Mock. 
Flo. `skoplagg med skaft / boot' (SAOB; ÖDB 
II 286); plri`kkskotjävva Leks. 'känga med sulan 
fastpliggad'; ty'sskotjävva Leks. 'känga utan in-
lägg av näver i sulan'; svännskotjävva Leks. 
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`känga med inlägg av näver i sulan'. — Ssg: 
tja'jvgfärd f. Älvd. <spår efter kängförsedd per-
son / footprints of person in boots'. 

käng-ring m. Ib kä'vvgrivvg öMor. <ring, varmed 
kolv (käng) i dörrlås drogs fram el. tillbaka för 
hand / ring with which bolt of door-lock was 
drawn to or fro by hand' (jfr ÖDB III 254, 
fig. 318). Syn.: dragring, bet. 2. 

känna sv.v.3..-4. kerma Älvd. Våmh. (pret. 
kennde Älvd.) kelim vMor. Ve. Wenn& öMor. 
Soll. Ore kenna ,,,kenn4 (pret. kenndä) Ors. 
kä'nna Rättv. ÖVd. (pret. kä'nn(d)8 
Rättv. kännd ÖVd.) tjä`nna Leks. Ål tjäsnna 
Bju. Dju.-Äpp. (pret. tjtenndä Bju. Nås) 
kå'na ,-.kå'na Mal. (pret. ktennd sMal.); pass. 
kennas Älvd. kä'nnas Rättv. kä'nns Mal. Li. 
1. (allm.) `förnimma / feel' (SAOB 7-8) Leks. 
Tra. nog Or jä at bko'mma ä /'I'n, män jä tjä'nn 
int ä assint Leks. `nog ser jag, att blomman är 
vacker, men jag förnimmer det ej'. 2. `förnimma 
med hjälp av sinnesorgan särsk. i huden / feel 
by touch' (SAOB 8a) allm. itjä kgnner i' no 
klifent we'rrå Älvd. `inte känner jag ngt ont 
någonstans'; kä'nn få du kä'nn Rättv. tjä'nn-tä 
få du tjä'nn Äpp. `känn (efter), (så) får du 
känna!; kam hi'ttär få du tjä'nn Flo. `kom hit, 
(så) får du känna!'; i a-924 kennt li'kkt te tännom 
på lernnji nö nMal. 'jag har inte haft ngn 
känsel i (eg. känt till) tårna på länge nu' (jfr 
likt f. `tillit'); je ldennd äjn Li. `jag kände, att 
en (fisk) nappade' (vid mete utan flöte). 3. 
`vidröra, nudda vid / touch' (SAOB 11-12) 
allm. kenn we'ckljg Våmh. (Bon.) `vidröra 
väggen' (vid kapplöpning); tje'Irken tjä'nn sa' nndv, 
Leks. 'kälken når ned till sanden' (vid töväder). 

(med saksubj.:) <ha känning av, angripas av / 
feel, be attacked by' (jfr SAOB 13) Dju. ri'sä ha 
tjännt 	`blasten har angripits av frost'. 

<ha könsumgänge med / have sexual inter-
course with' (SAOB 15) Rättv. a du fått kän'(n)t 
Werv, nå i na'tt då `har du haft samlag med din 
man i natt då?'. 6. `smaka (på) / taste' Li. du 
ska fell få kä'nn fke'utan `du skall väl få smaka 
grädden'. Syn.: känna å, bet. 3; smaka, bet. 
2. 7. `tänka efter / consider' Soll. Mal. 
vä'nnta, få kå'n Mal. 'vänta, så får jag tänka 
efter'. Jfr känna efter, bet. 2. — Refl.: kenn 
si få'r vOrs. `känna sig för / feer; o känntl se 
fra'mm i merrka Li. `hon kände sig fram i 
mörkret'. — Pass.: 1. (utan följ. adv.:) e kenn,es 
so klfent Älvd. `det känns så svårt'; sä'pen 
kten(n)des 	Rättv. (Bo.) 'supen kändes bra'; 
ä keram int li'kkt te nirran nö nMal. 'det känns 

inte spår av ngt (ont) nu' (jfr likt f.); ä kä'nns 
fel int e'll gasuvger Li. `det (onda) känns visser-
ligen inte alltid'. 2. (särsk. förb.:) tjänns-ijä'nn 
Leks. 'känna igen, vara bekant med' (jfr 
kännas vid); tjänntas du jå'n an Dju. 'kände 
du igen honom?'; kä'nns-isälr sMal. 'kunna 
skilja (personer) på utseendet'; kgnnas-a9 
Älvd. kennas-a'jt vOrs. tjännas-fi't Leks. tjänns-
ft't Äpp. 'kännas, förefalla'; an kgnndäs nug a'ut 
grannt re'dd 	Våmh. (Bon.) 'han kände sig 
nog ganska rädd då'; kgnnas-wi'ö Älvd. kennas-
wi' vMor. vOrs. kännas-wi' Ore tjänns-ve' Leks. 
tjänns-ve' Nås Jä. kä'nns-ve sMal. <känna igen, 
vara bekant med' (styr ack.); i k& sakt wi'ö 
svÄlvd. 'nog känner jag igen honom'; wi kenn-
sum-wi' wäräsdra 5Ors. `vi känna igen varandra 
(a: äro bekanta)'; han kässt då vesst 	verännda 
ge' bbc Li. 'han kände då säkert varenda gubbe' 
(jfr kännas igen); e kgnnäs-« trä's i wö'im 
Våmh. (Bon.) `det känns genast skillnad på 
vägen (eg. det känns å strax i (fråga om) 
vägen)' (om det kommer litet snö); e"6a kenns 
i a'tt vMor. 'det där känner jag igen'; i du'vd int 
kenns-att mi Soll. 'jag kunde (eg. dugde) ej 
känna igen mig (i omgivningen)'; jä kändes-a'ttit 
på e'nn gå' vv Rättv. je kä'sst-att-tii äjn ga'vvg 
Li. 'jag kände igen honom genast; je kds då int 
a`tt me nä' Tra. 'jag känner inte igen trakten 
alls (eg. mig något)'. — Särsk. förb. (av:) i 
kgnner int 	i'vvgå Älvd. 'jag känner ingenting 
(av det onda)'; du få' fel kä'nn-å di mäjr erttat 
Li. 'du får nog känna av det mera efteråt'; kän-d' 
sä Mal. <känna behov att göra sitt tarv'; (e f ter :) 

ken-ettär Ve. 'känna efter; an få` int känn-titt 
di Li. <man får inte känna efter (det)' (vid 
trötthet etc.). 2. värmt få i känn-tettär Soll. 
'vänta, så skall jag söka erinra mig det!' (jfr 
bet. 7); (till:) 1. 'känna av, hava känsel i' allm. 
(styr dat. el. ack.:) kgnne 6u tf' lr dY ö  noö Älvd. 
'har du ngn känsel i det (frusna anletet)?'; 
kenn du tl' an nå Ve. 'känner du av den (o: penis) 
ngt?'; jä känner int tå' fö'tar nå Rättv. 'jag har 
ingen känsel i fötterna'. Jfr känna, bet. 2. 

tjä'nn-tält Flo. tjä`nn-tä Jä. Äpp. kä'nnt Mal. 
ÖVd. 'känna efter, känna'; tjä'nn-tä hult tu'vv 
an nä' Jä. `känn (efter), så tung den var!'; (ut-
vidgat:) o gå bära e tjänn-täir-tettär Flo. <hon går 
bara och känner efter'; kä'nnt-på' ä få du kä'nn 
Li. `försök (eg. känn efter på det), så får du 
känna!'; fe vatt te kernnt me 	Li. 'jag måste 
börja känna mig för'; (vid:) 	Rättv. 
'hava känning av'; (å:) 1. (refl.:) 'hava en känsla 
av, känna på sig' OvSi. ÖVd. i kenner4 miat 
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ä bir ljöttAder öOrs. 'jag har en känsla av, 
att det blir fult väder'; an kä'nnd-å se hår an 
skal få'ro Tra. 'han hade på känn, var han 
skulle gå'. 2. 'känna (efter)' OvSi. ken-ö på'rur 
Vessv,nt Våmh. (Bon.) <känn efter på potatisen 
en gång till (om den är kokt)!'; ken-ö 	Våmh. 
(Bon.) 'känna efter om kalven ligger riktigt hos 
kon'; ken-ö' k du ke'nn öOrs. 'känn (efter), så 
får du känna!' (äv. i abstr. bet.:) kä"nn-å min 
di sjö'v Soll. `gå till dig själv, pröva dig själv!'. 
3. <smaka (på)' OvSi. Rättv. ÖVd. djåv Odrum 
ken-4' Våmh. `ge de andra (också), så att de 
få smakar; fekk du ktenn-å mjå'e Tra. 'fick 
du smaka (på) honungen?'. Syn.: känna, bet. 
6; smaka, bet. 2. 4. 'sträva, streta, ligga i' Ve. 
Rättv. ken-å' bara Ve. <hugg i nu!' (till häst); 
jä a känt-ii' ma ka'irväm, htlr mär(r)gänan 
Rättv. (Bo.) 'jag har strävat med kalven hela 
morgonen'. 5. (roll.:) 'vara enträgen, kälta' 
Ors. ken-0' di la"gum öOrs. 'käxa lagom!'. 6. 
(åtföljt av prep. med:) 'retas' Våmh. Ve. Soll. 
ä i rå'81ri ken-ö' min önen Våmh. (Bon.) 'det är 
roligt att retas med honom'; dåra ken-å' se min 
ku'llum Ve. `de retas med flickorna'. 

känn-bröd n.Ia köinnbret Li. (jfr känna v., bet. 
6) `smakkaka av tunnbröd / clapbread for tast-
ing'. Syn.: se bak-, smak-bröd m. fl. 

känn-gås f.Ia ktinngås Li. (jfr känna v., bet. 6) 
'liten smörkula, som, då man kärnade, gavs åt 
gästande som smakbit / small lump of butter 
given to guest while cream was being churned'. 

känning m.Ib tjä`nniv Äpp. Mal. tjä`nnivg Li. 
<person, som man är bekant med / acquaintance' 
(SAOB känning'). 

känning f.Ib tjtenniv Bju. Nås Äpp. 1. <kun-
skap, kännedom / knowledge' (SAOB känning" 
1) Äpp. je a fått tjä`nniv ti'mm ä 'jag har fått reda 
på det'. 2. 'aning, förkänsla / feeling, pre-
monition' (SAOB känning" 4b) allm. je ad 
liksam e tjä`nniv å' dy Äpp. lag hade liksom en 
förkänsla av det'. 3. `(smärtsam) känsla av 
värk, sjukdom / sensation of pain' (SAOB 
känning" 8a) allm. je a afft tjä`nniv å ta'nn-
varrtjän e hE'Ir vi`kku Nås 'jag har haft ont av 
tandvärk(en) en hel vecka'. 

känn-spak adj. I tjennspåk Älvd. Våmh. tja' an-
spk vMor. Ve. ke`nnspåk sOrs. tjännspåk Ore 
Rättv. Ål Ga. Flo. Jä.-ÖVd. tjä'nnspå,k Leks. 
Dju. Nås. 1. 'som har lätt att känna igen 
personer / easily recognizing people' (SAOB 1) 
Älvd.-Ve. Dju. Flo. Nås Äpp. Mal. ÖVd. 4n i 
så tje`nnspå,k isi e'sstv, så Våmh. (Bon.) 'han 
har så lätt för att känna igen folk, den här 

hästen'; han vå tjännspåk på sö' lavv tf' Li. 
'han var duktig, som kände igen mig efter så 
lång tid'. 2. 'lätt igenkännlig / easily reeogniz-
able' (SAOB 2) Ore Rättv. Leks. Dju. Nås 
jä vill int spinrå ma tjä'nnspåk ko'r(r)tlök Rättv. 
'jag vill inte spela med kort, som man känner 
igen på baksidan'. 3. känslig / sensitive' (t. ex. 
för orättvisa el. skämt; äv. om  häst, som lätt 
känner dragningarna i tömmen) Ga. Jä. Mal. 

känn-syn f.Ia (endast i förb. med göra:) djärå 
kennsgne Älvd. känna sig för med handen 
där man ej kan se / feel with hand where one 
is unable to see' (t. ex. i mörker el. under klä-
derna på en annan persons kropp). 

känsel f.Ia tjä'nnsl Ve. Ål Ga. tjä'nn.21 Äpp. 
(i förb. draga känsel; SAOB la:) 'känne-

dom, igenkännande / 'Knowledge, recognition' 
allm. tiskkt int i' i drog tjä'nnsl åv di Ve.' tyckte 
jag inte, att jag kände igen dig!'; ja burrja dra 
tjä'nnsl på dä Ål 'jag började känna igen dig'. 

'förmåga att känna / ability to feel' (SAOB 4) 
Ga. Äpp. hann hå i'vva, tjä'nn.2g Ga. <han har 
ingen känsel'; tjä'nn.2la e a'lldeläs 	tta Äpp. 
'känseln är alldeles försvunnen'. 

känsla f. IV a tjä'n(n)sla Rättv. (Bo.) Bju. 
tjtennsla Leks. tjtenn.2la Flo. Nås. 1. (sg. el. pl. i 
förb. med draga; SAOB 5:) 'igenkännande / 
recognition' Rättv. Leks. nog drög jä nå tjä'n(n)s-
lår å no Rättv. (Bo.) 'nog tyckte jag mig 
känna igen henne'; drå,r ni nagga tjeinnsla på' 
no Leks. `känna ni igen ngt (släkt)drag hos 
henne?'. Jfr draga v., bet. 17. 2. 'förmåga att 
känna, känsel / ability to feel, feeling' (SAOB 
8a) Bju. Leks. Flo. Nås tjtennsla ä beerrta Bju. 
'känseln är borta'; på tjäsnn.2la Nås 'med hjälp 
av känseln'. 3. 'förmåga att älska (ngn) / ability 
to love' (SAOB 81)8) Leks. Flo. Nås o ha mi'ssta 
all tjä`nnsla far mö'r sina Leks. 'hon har för-
lorat all kärlek till sin mor'. — Av!.: tjeennslu 
adj. Jä. 1. som lätt känner smärta / suseep-
tible'. 2. 'lättrörd / emotional'. 

käpp m. Ta kepp ,,,tjepp vMor. tjepp Ve. käpp 
Soll. tjäpp Ore NeSi. Vd.; obef. Älvd. Våmh. 
Ors. (se stör). 1. 'stycke av trädgren el. träd-
stam, avpassat el. bearbetat för visst ändamål! 
stick' (SAOB 1-2) allm. i skå-nt lat då'nan hu`pp 
ivär tje'pp Ve. 'jag skall inte låta den där 
(pojken) hoppa över käppen (o: undgå stryk)'; 
an få gå ma tjä`ppäm, å seettjäna Rättv. 'han 
får gå med käppen och säcken (o: tigga)'; 
vä'jdkäppär Soll. 'käppar (spön) av vide'. Jfr 
balk-, bom-, bröd-, bänd-, famn-, färd-, 
för-, gammelgoss-, kast-, kyrk-, kött-, 
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lätt-, mät-, räck-, skarv-, skid-, skvaller-, 
slag-, snall-, snar-, snäll-, stödje-, stöp-
ljus-, tak-, väv-. Syn.: stör. 2. 'flöte på 
fiskenot / float on seine' Ve. Syn.: se Hamar', 
bet. 2; kape, bet. 4, m. fl. 3. (senare ssgsled:) 
'löstagbar gavel till gödselvagn / detachable tail-
board of manure-cart' Äpp.; se dyng-. 4. (se-
nare ssgsled:) 'mygglarv / mosquito larva' vSoll.; 
se kast-. 

käppa sv.v., se käppas. 
käppa(s) sv.v.3. ••••• 1. (pass.) kelopä8 Ve. kä'ppas 
(pret. ktepptes) Ore kä'ppas Rättv. Leks. Jä. 
tjä`ppas Bju. Dju. Mock. Nås (pret. tjäppeis 
Nås) tjä`pptis Al Ga. Flo. käsppäs Äpp. kä'pps 
(pret. led pps) ,,,  kir ppsa kä` f Isa Mal. kik' ppes 
(pret. kä'fftes) Li. käpp- Tra. 1. 'tävla i snabb-
het / eompete in speed' (SAOB under kappas 
1-2) allm. kä'ppas om hä'ku Rättv. (Bo.) 
kä'ppas ti hä'kä Jä. kä'ppas tä gu'ssritjä Leks. 
(springlekar). Jfr gudsrike, bet. 2; hål, bet. 1. 
Syn.: kappa v. pass., bet. 1. 2. 'ha bråttom, 
skynda sig / be in a hurry' Ve. i a keppäs hg`k 
dä'jen <jag har haft bråttom hela dagen'. Syn.: 
kappa v. pass., bet. 3. 3. 'kämpa / fight' Li. an 
kä'fftes å lä' ti va`nna 'han låg i vattnet och 
kämpade (för livet)'. — Särsk. förb. (åt; aktiv 
form:) an kamm å kä'pp-ät å ro'dd 88 kve'kkt 
Tra. 'han kom och rodde så hastigt'. 

käpp(as)-ände m.III a köt`ppän(n)ds Rättv. ktep-
pasännda ( ,,ka`ppaksännda) Leks. tjä`ppännda 
Ga. 'vid stickningstävlan utmätt garnlängd / 
length of yarn measured out in knitting compe-
tition'; jär kä'ppän(n)du Rättv. 'sticka i kapp'. 
Syn.: kappände. 

käppla sv.v.l. tje"pält vMor. tja`ppla Ors. tjä'ppka 
Bju. Dju. Ga. tjeppka Mal. (SAOB under 
käbbla; Vll We. käppla) 'säga emot, käbbla, 
munhuggas / contradiet, wrangle, bieker'; dam 
tjä`ppka mot varä'rä Dju. 'de munhöggos med 
varandra'. Syn.: se käbbla. — Pass.: tf e"pkes 
Ve. 'gnabbas, käbbla / bicker'. — Avi.: tje"pil 
m. vMor. 'manlig individ, som käbblar / man 
who bickers'; tjå'pear vMor. tjä'ppäk Bju. Dju. n. 
'käbbel, kiv / bickering'; tjä`ppkande n. Dju. 
`dets.'; tje"peik f. vMor. 'kvinnlig individ, som 
käbblar / woman who bickers'; tje"pkun adj. 
vMor. 'trätgirig / quarrelsome'. 

käpp-rock m. Ib tjä`pprukk Nås (jfr rock', bet. 
1-2) 'pinne i slända, på vilken (det spunna) 
garnet lindades upp / stick of distaff, on which 
(the spun) yarn was wound'. Jfr handrock; 
slånd; slända; sländkringla. 

käpp-skrinda f.IVa tjäsppskrynnda Al tjä‘pp- 

skrinnda Ga. Nås tjäsppskrynnda Jä. Äpp. 'med 
upprättstående pinnar i sidor och gavlar 
försett överrede till långsläde, anv. vid hö-
körning / upper part of long sled used for trans-
porting hay, with vertical pegs round sides and 
ends' (se ill.; ÖDB I 257). Syn: se höskrinda. 

käpp-slaga f. V tjä`ppflägu Nås 'nordsvensk 
slaga, lillslaga / northern Swedish flail'. Syn.: 
kalvrump-, lill-, slink-, små-slaga. 

käpp-sloga f.IVa, se kappsloga f. 
käpp-tungel n. Id tjä`pptuvugäl öMor. ktepp-
tuyvgälf vSoll. tjä`pptunväk Flo. Nås Äpp. 
käpptuvveik Mal.; obef. Ål 'en av de mån-
månader, som följa närmast efter j ultunglet / 
one of the lunar months following j ultungle t' 
(Levander i FoF 1933, s. 62 ff.). Syn.: kapp-
tungel. 

käpp-yxa f.IVa tjä`ppökks öMor. tjä`ppykksa Al 
'med yxliknande krycka försedd käpp, anv. 
vid kyrkobesök / stick with axe-shaped handle, 
used for going to church' (SAOB). Syn.: 
bergsmanskäpp; kyrk-käpp, -yxa. 

käpp-ände m., se käpp (as)ände. 
kär adj. I tjår Älvd. Våmh. öMor. Ve. Rättv. 
(Bo.)-Å1 Flo. Nås Äpp. Mal. tiar öVd. 1. 'av-
hållen, omtyckt / popular, beloved' (SAOB I 1; 
endast i senare ssgsled: Li.; se lopp-. 2. (best. 
form i bedjande tilltal; jfr SAOB I 1 f a:) 'var 
snäll (och), snälla du / be a dear; please' allm. 
tjä Og int 85' Älvd. 'var riktigt snäll och säg 
inte så!'; tjå'ra, Kir som je a bä'ji dä n Rättv. 
(Bo.) <var så snäll och gör som jag har bett dig 
nu!'; tjäre, jäkp mäg tå' mä dy-jå' Äpp. 'var så 
snäll och hjälp mig med det här!'; an bö go-tjä're 
je ska tjåsp ä si'lltunna Li. 'han ber så vackert 
(eg. gode käre), att jag skall köpa en tunna 
sill'. Jfr gulla-söta interj. 3. (best. form i 
utrop av medömkan el. häpnad / used in ex-
pressions of sympathy or surprise; SAOB I if p) 
allm. tgra-bi'da Våmh (Bon.) tjerra-jätrrtgns 
nVåmh. tjå"ra-jä'rrtandes Våmh. (Bon.) tjå'ra-
jä`rrtans öMor. tKer(a)-järrtandes Ve. .tjäri-
jö'rrtans Soll. tjä`ra-jäsr(r)tandus Rättv. (Bo.) 
tjära-Krrtanclus Leks. tjära-ari`ta vSoll. tjå'rä-
85`ta Mal. Jfr gulla-söta interj. 4. 'som hyser 
kärlek el. tillgivenhet / showing love or affection' 
(SAOB II) allm. ed fr a nk tjä'rt nil' Älvd. 'de 
äro minsann kära nu (eg. det är minsann nu 
kärt nu)!'; je vä, 88 tjä'r 	umda hä'sstam Li. 
'jag tyckte så mycket om den där hästen'. Jfr 
krip p-, äg-. 5. (senare ssgsled:) 'olycksdrab-
bad / dogged by misfortune' Li.; se hugg-. 
6. (i förb. med tack:) se tack f. — 
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tjåsrestan wa di'ger 4n i'r Älvd. 'ojojoj, så tjock 
han är / goodness gracious, how fat he is!'; 
tjä`ristä Al <kära nån då / oh deax!'. 

kärga sv.v.l. tjä`rrg(a) Älvd. Våmh. öMor. Ve. 
vSoll. Leks. Al tje'rrga vMor. tja'rrga Ors. 
tjä`r(r)ga Rättv. Dju. tja'rrga Bju. Jä. Äpp. 
(Rz 383b; se äv. Lindén DNO I: 1, s. 16 f.). 
1. 'käxa, gnata, kälta / nag' (SAOB) allm. Jfr 
brocka, bet. 4; sjuda, bet. 6. Syn.: se 
dorga; fjärga, bet. 1; gnaga, bet. 4; jäxla, 
bet. 1; knikta; käga, bet. 1; kärka, bet. 3; 
sagga; sarga, bet. 2; sarva, bet. 2; sjagga; 
targa, m. fl. 2. 'småhosta ihållande / cough 
incessantly' Älvd. 3. 'tugga ihållande och 
med möda / chew continuously and laboriously' 
Älvd. Leks. Syn.: kärka, bet. 4. 4. 'tälja 
med dåligt redskap; karva / whittle with poor 
implement; carve' Al. Jfr kåta, bet. 1. Syn.: 
j arga; targa. 5. 'braka, knarra, gnida mot 
ngt, så att visst ljud uppstår / creak' Rättv. 
Syn.: se gneka, bet. 1; gnila, bet. 1; kärka, 
bet. 1, m. fl. — Avi.: tjärrg Älvd. tjerrg vMor. 
tjarrg Jä. n. 'kält, gnat / nag' (SAOB); tjä`rrga 
Våmh. tjerrga vMor. f. 1. 'käft, mun / mouth, 
chaps' Mor. 2. 'bjäbbande el. gläfsande hund / 
yapping dog' Våmh. 3. `kältande kvinna / 
nagging woman' Mor.; tjä`rrgan Älvd. tja'rr-
gandä Jä. n. `kältande / nagging'; tjä`rrgniv f. 
Dju. `kältande'; tjerrgun vMor. tjä`rrgug Leks. 
adj. `kältig / nagging'. 

käring f.I b k 'Oliv vg Älvd. kelrivg 	Våmh. 
ke"lrivg 	vMor. ke,li'vvg öMor. ke"livg ,- 
ke"levg Ve. ke"livg -kg`livg Soll. ke"livg Ors. 
ktIriv (g) 	(g) Ore tjerriv vRättv. tjå'riv 
Rättv. (Bi.) tjEriv Leks. Al Ga.-Mal. (best. 
tjä`rrnia Nås) tjä'rrv Bju. 	ÖVd. (best. 
kä'lliä Tra.). 1. 'gammal kvinna, gumma / old 
woman' (SAOB 1) allm. å'llpärkölivg Soll. 'gum-
man (gamla mor) i Hållpergården'; (särsk. i 
senare ssgsled äv.:) 'kvinna i allmänhet, vare 
sig gift el. ogift / married or unmarried woman 
in general'; lra'jnikeli'vvg Älvd. 'kvinna från 
Lima'; KetkOrivg Våmh. 'kvinna, som spann 
tråd till nät'; pa`kktjäriv Dju. `tattarkvinna'; 
vä'nnjanstfåriv Äpp. 'kvinna från Venjan'. Jfr 
ben-, berg-, bråk-, fyll-, gällar-, gässel-, 
klok-, kopp-, kringel-, krus-, kull-, löpar-, 
påsk-, ragel-, rall-, ränn-, skvaller-, slug-, 
smörj-, spån-, tigg-, tiggar-, trettonde-
dags-, troll-, tutt-, tvätt-, utbyes-. Syn.: 
gammelkäring; gumma, bet. 1. 2. 'hustru, 
gift kvinna / wife, married woman' (SAOB 2) 
allm. pre'sstkeliinndje nÄlvd. priessttjårina (el. 

tjå'rina a prtesstam) Mal. kä'llia prässtam Li. 
`prästfrun'; tnnkeli'vvg svÄlvd. 'hustrun i 
Tenngården' (obs. obest. form); If`vvke/rivg 
Våmh. 'nygift kvinna, ung hustru'; stft`rkar-
tjåriv Rättv. 'hustru till förmögen bonde'. Jfr 
fru, bet. la; barn-, barnsängs-,brask-, gäs-
tabuds-, papp-, smedje-, ståndför-, tret-
tonde-, tåg-. Syn.: se gumma, bet. 2. 3. 
(senare ssgsled; jfr SAOB 4:) a. 'djurhona / 
female animal'; se björn-, katt-, mus-, rip-. 
b. `halmdocka / straw doll' Ve.; se halm-. 4. 
'blästerugn för smältning av myrmalm / blast 
furnace for smoking bog oro' (SAOB 5a; ÖDB 
II 47) Älvd. Jfr bläst-, tve-. Syn.: blåst'', 
bet. 2; blästa, bet. 2; blästkäring. 5. 'klyk-
formad tvirmställning, anv. i repslageri / forked 
stand for twining, used in ropemaking' (se ill.; 
ÖDB II 308f.; jfr SAOB 5c) Oro. Syn.: bock, 
bet. 5; tvinnträ. 6. (senare ssgsled:) 'höj- och 
sänkbar trefot i smedja / adjustable tripod in 
smithy ' Älvd.; se smedj e-. 7. (senare ssgsled; 
jfr SAOB 5c;) <stödjande el. bärande del i viss 
anordning, stativ, hållare / supporting (part 
of certain) device, stand, holder' allm.; se 
grind-, ljus-, lys-, ärt-. Jfr karl, bet. 18. 
8. (senare ssgsled:) 'sjukdom el. sjuklig bildning / 
illness or inflammation'; se lie-, värk-. 9. 
(i förb. plöja käring:) plröj tjå'riv Leks. (Silj.) 
'plöja så, att fåran på ngt ställe blev så bred, att 
en del av tiltan ej vändes / plough so that the 
furrow became so wide at some point that part 
of the ridge was not turned'. 10. 'stor snöflinga / 
large sno-wflake' Soll. ä snjögär ga`mmbäk ke-
livgär min tö"jukksär 'det snöar stora, flakiga 
snöflingor (eg. det snöar gamla käringar med 
täljyxor)'—Avi.: er-8 så tfirrivut jå'n, Rättv. 
'är det så fullt med gummor här! / it's full 
of old women here!'. 

käring-aktig adj. I kelivgakktun Ors. tjä`rrvakktu 
Bju. 'omanlig / unmanly' (SAOB). 

käring-arv n. •-•-,m. I a kelivgarry n. Älvd. ke'llivg-
arm n. Mor. m. Ors. tjd"rivarry n. Rättv. tjäriv-
arry n. Jä. kä'llivgarrv m. Li. 'arv, som någon fått 
genom sin hustru / inheritance received through 
one's wife'; 47t, a ke"livgarrveå up i bri'esbfkåwm 
nÄlvd. <han har jord uppe i Bredsbodarna, som 
han har fått genom sin hustru'; ä då å' fyll idel-
livgarrvin hå's hä Li. 'det där är väl det arv, 
som han fått genom sin hustru, det'. Syn.: 
hustru-, mus-arv. 

käring-fis n. Ta tjå'rivfis Al `röksvamp, Lyeoper-
don' (SAOB 1). Syn.: se blindniöla m. 

käring-gnag n. krlivgnåg Älvd. ke"livgnåg Soll. 
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käring-såga 

vOrs. tjerrivgnåg —tjerrivgnåv Ål tgeriugnäg 
Äpp. Mal. kä'llivgnäg ÖVd. 1. 'käring- el. 
hustrugnat / nagging of an old woman or wife' 
allm. Syn.: käringskav. 2. `gnatande käring 
el. hustru / nagging old woman or wife' Älvd. 
Soll. Ål. Jfr gnag. 

käring-gris m. Ta tjåsrivgria Äpp. ktalivgria 
ÖVd. (SAOB). 1. 'medelålders kvinnas sist-
födda barn / last-bom ehild of middle-aged 
woman' allm. Syn.: se eftersläng, bet. 1. 
2. <barn, som föräldrarna tycka särsk. mycket 
om / favourite child of parents' Li. 

käring-gröt nada keljvgröt Älvd. 'särsk. god 
mat, som av grannkvinnorna gavs åt barnsängs-
kvinna / especially good food given to woman 
in childbed by neighbouring women' (Liv. Älvd. 
102; jfr Älvd. arb. 141 f.). Syn.: se barnkone-
m at. 

käring-gudmoder f. kti'llivgannmo Li. 'äldre 
kvinnlig fadder / elderly godmother'. Syn.: 
storgudmoder. 

käring-hatt m. la k'elrivgatt Våmh. ke"kivgatt 
vMor. kelivga'tt öMor. kelevghatt Ve. kelivgatt 
Soll. Ors. tjå'riv(h)att Leks. Jä. <huva av vitt 
lärft, buren av gift kvinna / hood of white linan, 
worn by niarried woman' (se ill.; ÖDB IV 535). 
Jfr hatt, bet. 2. 

käringhatt-äske n. III kelivgatillastjä vMor. ke-
li'vvgatti'astjei öMor. kelivgatäisetj Soll. 'svepask, 
anv. till förvaring av käringhatt / turned box 
used to keep käringhatt in'. Jfr hatt-ask, 
-låda. 

käring-kam m. Ta ktellivgkammb Li. 'hudveck, 
som med ena handens fingrar klämdes upp på 
andra handens översida (visade om ung kvinna 
skulle bli gift) / folds in the_skin on the top of 
one hand which were caused by squeezing hand 
with fingers of the other hand (these folds pre-
dieted whether a young woman would get 
married)'; (i uttr. göra käringkammar:) 
cljår kii'llivgkammber 'nypa upp hudveck på 
handens översida'. Syn.: se gammelkullkain-
m e n. 

käring-knut m. Ta kelivgknö'jt öMor. tjåsrivknf,a 
Jä. `felgjord el. bakvänd knut, bunden med 
ändarna i två slag i kors mot varandra / 
granny's knot' (SAOB). 

käring-krok m.Ib ke"livkrök Ve. 'krokben' 
(SAOB); djilrå kelivkrök 'sätta krokben / trip 
a person up'. 

käring-krut n. II tjrrivkrfit (sic!) Älvd. `nikt / ly-
copoclium powder' (SAOB). Syn.: se brusmjöl; 
kråkfes m. fl. 

käring-kula f.IVa tjä`rrivkaka Moek. 1. 'hop 
av käringar, som står och pratar / group of 
chatting old women'. 2. 'spel el. företag, som 
måste göras om / game or enterprise which had 
to be repeated'. 

käring-nål f. Ja tjerrivnåk Jä. `tuvsäv, Scirpus 
exspitosus, anv. till fodergräs / type of bulrush, 
used as fodder' (SAOB 2). Syn.: finnskägg, 
bet. 1. 

käring-perspektiv (?) n. tjå'rivspäkti' Ål 'skug-
gande för ögonen med handen / shading eyes 
with hand'; hall tjErivapiiktii 'skugga med 
handen för ögonen'. Syn.: solhyll a. 

käring-rosor f. pl. kti'llivgrösar Li. <blånader 
(blodutgjutningar) i huden på gammalt folk / 
bruises on old people's skin'. 

käring-skav n. II Ja tirrivslav Rättv. (Bo.) 
tjel`rivelav Ål 'käring- el. hustrugnat / nagging of 
old woman or wife'. Syn.: käringgnag, bet. 1. 

käring-skåra f. V krkivgskiivra nVåmh. kg"lrivg-
skära Våmh. (Bon.) ke"kivgskuru nvMor. 0E-
riv8ki2ru Jä. 1. <vid kapning av stock gjord 
skåra, huggen snett från det ena hållet och rätt 
från det andra hållet / notch in log, eut aslant 
from one direetion and straight from the other' 
(se ill.) Jä. Jfr karlskåra. 2. 'skåra i tim-
merknut, huggen med båda ytorna sneda mot 
varandra / noteh in end of wall log, cut aslant 
from both directions' Våmh. nvMor. — Avi.: 
keli'vvg81cur4i sv.v. öMor. 'hugga skåra i tim-
merknut med båda huggytorna sneda mot 
varandra / cut notch in end of wall log aslant 
from both directions'. 

käring-stämma f.IVa kelrivgatemmna Våmh. 
<stämma, besökt endast av kvinnor, vid vilken 
vallningsskyldigheten fördelades på byns går-
dar / meeting attended only by women, at 
which herding duties were allocated to the dif-
ferent farms' (ÖDB I 141; Vånnhusfj., s. 49). 
Syn.: gässelstämma. 

käring-stör m.Ia kti'llivgateur Li. (jfr käring, 
bet. 4) `järnspett, anv. vid rensning av bläster-
ugn / iron mod used to rake out blast-furnace'. 
Jfr blästkäring. Syn.: käringsvärd. 

käring-svärd n. Ta kti'lliug8vCar Li. =föreg. 
käring-såg f. tjä‘rivedg Mal. 'metod att såga ved 
med sågen stödd mellan magen och marken / 
method of sawing firewood with the saw sup-
ported between stomaeh and ground'. 

käring-såga sv.v.l. tjå'rivaåga Jä. 'såga ved med 
sågen stödd mellan magen och marken / saw 
firewood with the saw supported between 
stomach and ground'. Syn.: kvedsåga. 
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käring-såpa f.IVa tjå'rivsåpa Jä. `grönsåplik-
nande massa vid kanterna av vissa tjärnar och 
källor, grönalger / substance which looked like 
green soft soap, found round edges of certain 
tams and springs, green algae'. 

käring-tand f. VI Ta kelivgtann Mor. Soll. 
tj&rivtann Rättv. tjä`rivtann Nås Jä. Mal. 
kit'lliv(g)tann ÖVd. <Lotus corniculatus / babies' 
slipper' (SAOB 1). Syn.: se björnblomma, 
bet. 2. 

kihing-toppa f.IVa tjå'rivtuppa Flo. = föreg. 
(SAOB käringtuppor). 

käring-yxa f. T a ••••• IV a ke"livgökks Soll. tjii`riv-
ykksa Al tjå'rivikksa Dju. tjå'rivykksa Jä. Mal. 
kä'llivgäkkse Tra. 'metod att dela vedpinnar 
gm att bryta sönder dem över knäet / method 
of breaking wooden sticks over knee'; ja brfika 
tjErivikksa Dju. 'jag bröt itu vedpinnarna 
över knäet'. Syn.: gammelkullyxa, bet. 2. 

käring-ölsupa f.IVa tjErivösspa Dju. 'ölsupa, 
given åt barnsängskvinna / ale given to woman 
in childbed'. Syn.: barnkäring-, barns-
ölsupa. 

käring-öron f. pl. ke"kivgårur Ors. Ore tjErivårsr 
Mal. 1. 'daggkåpa, Alehemilla vulgaris' (Lytt-
kens 790) Ore. Syn.: se daggskål. 2. 'islands-
lav, Cetraria islandica' Ors. Mal. Syn.: se 
brödmossa. 

kärka f.IVa tjterrka Våmh. (jfr kärka v.). 1. 
'grälaktig kvinna / quarrelsome woman'. 2. 
(senare ssgsled:) 'fågeln kornknarr, Crex crex / 
corncrake' ; se r å g-. 

kärka sv.v.l. tjä`rrka Älvd. Våmh. tjerrka Äpp. 
(Rz 384a; Torp kjerka, under kjerk; se äv. 
Linden DNO I: 1, s. 16 f.). 1. 'gnissla, knaka, 
knarra / squeak, creak' Äpp. Jfr skärkai. 
Syn.: se gneka, bet. 1; gnila, bet. 1; knegan; 
kneka"; kärga, bet. 5, m. fl. 2. (om tugg-
ljud:) 'knastra (vid tuggning) / munch, crunch 
(when chewing)' Älvd. Våmh. Syn.: se braka, 
bet. 3; kramsan  m. fl. 3. 'gräla, käxa / 
quarrel, nag' Älvd. Våmh. Syn.: se dorga; 
fjärga, bet. 1; jäxla, bet. 1; kärga, bet. 1, 
m. fl. 4. 'tugga med möda / chew laboriously' 
Älvd. Syn.: kärga, bet. 3.— Särsk. förb. (i:) 
tjärk-i' si nog rfc'etå nÄlvd. 'gnaga i sig en el. 
annan kålrot'. 

kärl n.Ia kråld Älvd. vMor. Soll. Ors. (pl. dat. 
krå'ldum Älvd.) krälld Våmh. Ve. kå'räld",  
kå'reld Ore tjå"reld 	tjå"räl 	tjå"ril •••• tjårl 
vRättv. tjål Rättv. (Bi.) tjårl Leks. Ga. Mock. 
Flo. Äpp. (best. pl. dat. tjå'rlsm Äpp.) tjårk 
Bju. tjäll Jä. kål ,,,kåk Mal. kÖral ÖVd. (jfr 

kärle). 1. 'flyttbar behållare av varierande 
typ och material / movable container' (SAOB 1) 
allm. ktrpäkråld Älvd. kirpårtfårl vRättv. 
`kopparkärl'; ki`ekråld Älvd. lerkärl'; wi"bäkråld 
Älvd. trö'kål sMal. <träkärr; bö'rkreild Ors. 'kärl, 
anv. vid bärplockning'; sa'lltkål Mal. 'saltbehål-
lare'; si'lkäräld Ore `kärl, i vilket man silade upp 
mjölk'. Jfr drank-, dryckes-, jord-, kruk-, 
käs-, lillost-, mjöl-, mjölk-, ost-, smör-, 
sten-, trä-, yst-. Syn.: kar, bet. 1; kärle. 2. 
'laggkärl / barrel, cask' (jfr Fr. kerald; Aasen 
kjerald) OvSi. Mal. ÖVd. tistt 	Våmh. 
'täta laggkärlen'; an för mi krä'lduma s sö'ldä 
vOrs. 'han for och sålde laggkärl'. Jfr lagg-, 
laggan-. Syn.: kar, bet. 2. 

kärl-bröd n. la köt`ralbrå Li. 'bröd, förvarat i ett 
kärl (kärlbutt) för att hållas mjukt / bread 
kept in container to keep it moist'. Jfr k ärlb ut t. 

kärl-bunk m.Ib kå'albu'vvk Mal. ket`ralbovvk Li. 
laggad träbunke försedd med tre höga fötter, 
anv. vid diskning / three-legged wooden tub 
used when washing up'. Jfr fotbunk, bet. 1. 

kärl-butt m. Ta Weralbett Li. 'stort, runt el. ovalt 
laggkärl, avs. för förvaring av mjukt bröd / 
large round or oval barrel used for storing soft 
bread'. Jfr kärlbröd. 

kärle n. III tjå`tii Nås lark nMal. 'kärl' (SAOB 
under kärl). Syn.: kärl, bet. 1. 

kärlek m. Ib tjå'rklek Älvd. tjåsrkek Våmh. (Bon.) 
tjå'rlek Mor. Ve. Rättv. Leks. Bju. Mal. tjä'käjk 
ÖVd. 'stark tillgivenhet / love' (jfr SAOB 3); 

ad ivgan tjå'rkek si Våmh. (Bon.) 'hon hade 
ingen kärlek i sig (om kvinna, som ej kan få 
brasan att brinna); fatt tjå'rlek a dOsa Rättv. 
'fatta kärlek till det här!' (skämt. uppmaning 
att hugga i); ron tjä'ketjtjin e stör ss römms ä 
fi'rs i äjn svi`nhö Li. 'om kärleken är stor, så 
ryms det fyra i en svinho'. 

kärleks-knut m. Ta tjErleksknöjt öMor. tjå'rleks-
vvftt Ga. `oupplösbar knut på tråd / knot in 
thread which could not be unravelled' (jfr 
SAOB). 

kärleks-ände m. Illa tjå'rkieksennd Älvd. 'särsk. 
lång trådände på den tråddocka, som den ogifta 
kvinnan tredjedag jul gav en viss ung man / 
specially long piece of thread in skein of thread 
given by unmarried woman to a certain young 
man on the third day of Christmas' (Levander, 
Liv. Älvd. 96). 

kärl-grind f. la kä`ralgrinnd Li. 'torkställning för 
kärl, placerad vid dörren / drying-rack for 
dishes, placed by door'. Jfr kärl-kränka, 
-torka. 
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kärl-hylla f.IVa krd'idill vÄlvd. öMor. 
Ve. krerldilla Ors. tjd`lhilla Nås tkellhylla Jä. 
kå'lrhölla Mal. Weralhilla Tra. `väggfast hylla el. 
övre del av skåp, utgörande matkärlens plats / 
shelf or upper part of eupboard, used for table 
utensils' (se ill.; SAOB; ÖDB III 332). Syn.: 
se fathylla; kärlkränka m. fl. 

kärling f.Ib; se käring. 
kärl-karl ni. Ja krEldkall Älvd. krWldkall Ve. 
`person, som tillverkade och försålde laggkärl / 
person who made and sold barrels and casks' 
(Älvd. arb., s. 216). 

kärl-kopp ni. la tjä"reldkopp ,,,tjä"rilkopp vRättv. 
tkellkupp Jä. `matkärl'. Syn.: kopp', bet. 2. 

kärl-koppa f.IVa tKerlkuppa Flo. `liten matskål 
att äta ur / small dish to eat from'. 

kärl-kränka f. IVa Weralkrättja Li. `hylla för 
matkärl'. Syn.: se fat-, kärl-hylla. 

kärl-lass n. Ja krCelcilrass Älvd. krå'llass öMor. 
kreelldlass Ve. laggkärlslass / bad of barrels' 
(ÖDB II 359; Älvd. arb., s. 216, 225 f., 232, 
236). 

kärl-lus f. VI krå'ldlraus Älvd. kreeldlröjs vMor. 
kreeldZräus Soll. krEldlajs Ors. kå'lrlriis Mal. `trä-
mask, insekt (skalbagge), som angrep gamla 
träkärl / woodworm, insect (beetle) which ate 
old wooden containers'. Jfr brödlus. 

kärl-skål f.Ia Weralskålr Li. `stor laggad mjölk-
skål av trä / largo wooden milk bowl made of 
staves'. Syn.: mjölk-, sil-bunk. 

kärl-torka f.IVa We raltsrrka Li. `torkställning 
för matkärl drying rack for dishes'. Jfr kärl-
grind. Syn.: skåltorka. 

kärl-vatten n. Weralvann Li. `diskvatten för trä-
kärl ( i fäboden) / washing-up water for wooden 
utensils (at shieling). 

kärl-ved m. II krå'ldwiö Älvd. krtelldwid Ve. 
`virke, varav laggkärl förfärdigades / wood 
from which barrels were made' (ÖDB II 164); 
fr rm krEldwidzb vÄlvd. `leta i skogen efter lämp-
ligt virke till laggkärl'. Syn.: lagg-, laggar-
ved. — Ssgr: krå'ldwiöåu'llt n. vÄlvd. krlild-
wickg's ni. vÄlvd. `skogsdunge resp. ås, där 
lämpligt virke till laggkärl togs / grove (in forest) 
and ridge, where one could find wood from which 
barrels could be made' (Älvd. arb., s. 216, 443). 
Jfr hult. 

kärlved-hjälle m.IIIa 	 Älvd. `på 
takstänger upplagt förråd av laggvirke jämte 
underlaget / supply of timber for barrels laid 
up on roof poles' (ÖDB II 168); u234 krå'ld-
wiådjä1114m `på hyllan med laggvirke (uppe 
under stugans tak)' (jfr Älvd. arb., s. 221). 
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kärlved-kniv mJIa krä'ldwitkiknaljv Älvd. `klyv-
kniv, anv. vid laggkärlstillverkning / knife 
used in making barrels' (ÖDB II 166). 

kärlved-skåle m.III a krå'ldwiadskjek vÄlvd. `slog-
bodsliknande byggnad av klyvvirke med tak 
av bakar, anv. vid klyvning av laggkärlsvirke 
och täljning av stavar / building of split timber 
with roof of slabs, in which barrel timber was 
split and staves cut' (ÖDB II 165; Älvd. arb., 
s. 218). Syn.: laggarkoja; laggar-, tälj-
skåle. 

kärlved-såg f.Ic krå'ldwiååseeg vÄlvd. `liten 
vattensåg, anv. vid sågning av virke till lagg-
kärl el. tunnor / small water-saw used when 
sawing timber for tubs and barrels' (Älvd. arb., 
s. 220f., med ill.). Syn.: krammel-, tvärt-
över-såg. 

kärma f.IVa tkerrma Leks. tkerrma Ga. 1. `av 
sido- och gavelbräden bestående överrede till 
släde för transport av malmlass / upper part of 
sled for transporting bad of oro' (SAOB) allm. 
Jfr malm-. 2. `överrede till gödselfordon / 
upper part of manure cart or sled' (ÖDB I 368) 
Leks. Jfr dyng-. Syn.: se dyngkarm, bet. 2; 
karm, bet. 4, m. fl. 

kärna f.IVa tji`nna Ve. Ors. Oro tji`nna vRättv. 
Mal. ÖVd. tgerna Leks. tkrrna Bju. Jä. tjå'rna 
Nås. 1. `smörkärna / churn' (ÖDB III 358 f., 
med ill.; SAOB kärnan  1) allm. jettjärna Jä. 
`liten och smal laggad smörkärna för getgrädde'; 
(bildi.:) le/ /t 92,-ä`ra pi tji`nna Tra. `en lek (eg. 
lyfta den andre upp i kärnan)'. Jfr getsmör-. 
Syn.: flöt-, kärn-holk; holk, bet. la; stav-. 
2. `kärl, som liknade en smörkärna, men an-
vändes för annat ändamål / container which 
resembled churn, but was used for another 
purpose' (jfr SAOB kärnan  2); se klut-, 
ljus-, änd-. 3. `så stor smörklimp som man 
kärnade på en gång / the amount of butter that 

- was churned in one time' Ore Rättv. sma"rtjinna 
Rättv. `dets.'. Syn.: kärning, bet. 2. 4. (se-
nare ssgsled:) `anordning av störar, ringformigt 
nedstuckna i marken för insamling och hoplägg-
ning av fodermossa / device made of stakes 
stuck in a circle into the ground, in which rnoss 
was collected for fodder' Li. Tra.; se moss-. 
Jfr k u g giv. 5. (skämt. i senare ssgsled:) `mage / 
stomach' Ve.; se lång-. 

kärna sv.v. 1. tjisnna Älvd. Våmh. tji`nn(a) övr. 
OvSi. tjisnna vRättv. Mal. ÖVd. tgerna Rättv. 
(Bi.) Dju.—Flo. Jä. tjö'rna Leks. tjd`rna Ål 
tjå'rna Nås tjä`ria Äpp. 1. `framställa smör i 
kärna / churn butter' (SAOB kärna') allm. 
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ä i ss s'egtjinnad vOrs. `det går så trögt att få 
smör (av kärngrädden)'; snäsrtjårna Dju. 'has-
tigt kärnat'. 2. 'utföra arbete, som liknade 
kärnandet av smör / do work similar to churning 
butter' allm. tjiirn plräkk Leks. `kärna sönder-
klippta och sönderplockade yllelappar för åter-
användning som spånad'. Jfr kärnplock n. 

'hastigt och upprepade gånger skjuta upp ur 
vattnet, guppa upp och ned (i vattenytan) / 
push up and down in water repeatedly, bob, 
bump' (t. ex. om  isflak, stock, stång, flöte etc.) 
Ve. Li. sjå', ä tji‘nn Ve. 'se, det (a: flötet) 
guppar el. dyker, dvs, det nappar!'; i'san 
ka'mm, la`nn asm sö', tji`nnande spp-me bec`tam 
Li. `isflaken kommo, långa som så, skjutande 
upp bredvid båten'. — Pass.: ä vill int tji`nnes 
Li. `det vill inte bli smör (av kärngrädden)'. 

kärn(ad)-flötar f. pl. tjfnnaflråter Älvd. tji'nna-
firåtär vMor. Soll. tji`nnfki3tär Ve. Mal. tji`nn-
flåter Ors. tj2Prnf1r6tsr Leks. tjärnflrBter Ål 
tjärnflrötär Jä. tji'nnflrsuter ÖVd. 'grädde, som 
under kärnandet börjat bli tjock, kärngrädde / 
churned cream' (ÖDB III 361; SAOB kärn-
flöter). 

kärne m. Illa tjärn öMor. tjtenn(ä) Soll. tja`nnä 
Ors. tjärns Rättv. tjärn& Leks. Ål 

tjärna Bju. Nås. 1. 'inre skikt i säd / graM' 
(SAOB under kärna/  1 a) Soll. Ors. Rättv. 
Leks. Nås. Syn.: gruta. 2. 'kärnved / heart-
wood' (SAOB under kärna', bet. 2 a a) Ors. 
Rättv. Bju. in a tjärnam, Rättv. 'in till kärn-
veden'. Syn.: inved. 3. 'märg i träd(stam) / 
pith of tree' (jfr SAOB under kärna' 2 a p) Al. 
Syn.: se inkärne. 

kärn-flötar f.pl., se kärn(ad)flötar. 
kärn-glufs m.Ia tji`nnglraffa Mal. (jfr glufsa" 
v., avl.) 'gräddskvätt från smörkärnan / drop 
of crearn from churn'. Syn.: kärnkes. 

kärn-gås f. Ta tjf ringits Älvd. tji' nng 'ds Ve. tji'nn-
gQs Ors. tjänads Äpp. tji`nngås Mal. ÖVd. 1. 
'klick nykärnat och osaltat smör, utdelad som 
smakbit / knob of freshly churned, unsalted 
butter, given out for s.o. to taste' (SAOB 1) Ve. 
Tra. Jfr gås, bet. 4. 2. 'nykärnat och osaltat 
smör på brödstycke, utdelat som smakbit / 
freshly churned, unsalted butter on piece of 
bread given out for s.o. to taste' (SAOB 2) Älvd. 
Ors. Äpp. Li. Jfr gås, bet. 4-6. 3. `osaltad 
smörklimp från en kärning / unsalted lump of 
butter from one churning' Mal. Jfr gås, bet. 4. 

'tunn, flat sten, som kastades utefter vatten-
ytan, "smörgås" / thin, flat stone, thrown onto 
surface of water' Tra. Syn.: flötgås, bet. 2. 

'ring, som uppstod på vattenytan t.ex. vid 
lätt beröring med årorna under rodd / ring on 
surface of water occurring when oars touched 
it lightly during rowing' Mal. Li. (äv. bildl.:) 
dem tö tji`nngåser me ärsm Li. 'de snuddade 
med årorna vid vattnet'. Syn.: flötgås, bet. 3. 

kärn-holk m.Ib tjfnnftok Älvd. Våmh. tjCnnök 
Mor. Son. Ors. tji`nnh,ök Ve. tji`nn(h)skk Ore 
vRättv. tj'd`rn(h)slrk Leks. tjärnhsblc Al Mock. 
1. 'smörkärna / churn' allm. Syn.: se flöt-
holk; kärna, bet. 1, m.fl. 2. `umbellatstjälk / 
stalk of plant belonging to the family Umbelli-
ferae' Soll. Syn.: holk, bet. 1 d. 3. `strätta, 
Angelica silvestris' Soll. Syn.: se bj örnkum-
mi n s t rång e. 4. 'en stekel-art, Tentredo, som 
brummande flyger upp och ned / a type of 
hymenopteron, Tentredo, which flies up and 
down buzzing loudly' Ve. 

kärning f.Ib tji`nnin Mal. tji`nning ÖVd. 1. 
'kärnande / churning'. 2. `så mycket smör 
som kärnades på en gång' (SAOB under 
kärnan  v., bet. a). Syn.: kärna, bet. 3. 

kärn-kes(?) m.Ia tjennktija ÖVd. (jfr? Torp 
k eisn) <gräddskvätt från smörkärnan'. Syn.: 
kärnglufs. 

kärn-ljud n.Ia tji`nnjö ÖVd. `(ljud av) regel-
bunden takt vid kärnande av smör / regular 
sound oecurring during churning of butter'. 
Syn.: kärnljuder. 

kärn-ljuder n. Id tji'nnljödär Ve. tji`nnljödsr 
Ors. tji`nnjar Mal. =föreg. (ÖDB III 360). 

kärn-malla f.IVa tji`nnmoll(a) Älvd. Våmh. 
tji'nnmåll(a) Mor. Ve. Soll. tji`nnmslla Ors. 
tji`nnmalla vRättv. ÖVd. tjö`rnmalla Leks. 
tjärnmalla Mock. Flo. tKrnmalla Nås tji`nn-
mäla Mal. 'kärnstav / churning-staff' (ÖDB III 
359). Syn.: kärnstav. 

kärnmall-blomma m. Illa tji`nnmallblremme ÖVd. 
'fläckigt nyckelblomster, Orchis maculata / 
spotted orchid'. Syn.: se Gudshand; vår-
herrehänder m.fl. 

kärnmall-kors n. Ta tji`nnmälkö'ass Mal. tji`nn-
mallks' ÖVd. <träkors nedtill på kärnmall a / 
wooden cross at the end of kärnmall a'. 

kärn-mjölk f.Ib tjisnnmjsl.k Ve. Ore Rättv. Mal. 
ÖVd. tjö`rnmjsIrk Leks. tjärnmjsZek Bju.-Ga. 
Flo. Jä. tjä`rnmjslrk Nås 'den del av grädden, 
som återstår, när smöret vid kärningen har 
utskilt sig / buttermilk' (SAOB; ÖDB III 361). 
Syn.: kärnskör. 

kärnmjölk-messmör fl. II tji`nnmjskkme'ssmär 
Tra. 'messmör, gjort av kärrunjölk / soft whey-
cheese made out of butterrnilk'. 
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kärnmjölk(s)-ost m. Ta tffisrnmjskksusst Leks. 
tjå'rnmjskkosst Ål tjå'rnmjskkusst Jä. tji`nn-
mjgekssst Mal. ÖVd. `ost, beredd med tillsats 
av kärnmjölk / eheese made with addition of 
buttermilk' (ÖDB III 369; SAOB). Syn.: 
kärnskörsost. 

kam-plock n. Ib tji`nnpkukk Ore tjarsnplråkk 
Leks. 'sönderplockade och i hett vatten kärnade 
ylletrasor, varav garn bereddes / woollen rags, 
unpicked and churned in hot water, from which 
yarn was made'. Jfr kärna v., bet. 2. Syn.: se 
flock n., bet. 1. 

kärn-rum n.Ia tji`nnröm, ÖVd. 'mellanrum mel-
lan skåp och tallrikshylla på stugans ena lång-
vägg, utgörande plats för smörkärnan / space 
between cupboard and shelf for plates on one 
wall of cottage, where churn was kept' (ÖDB 
III 209). Syn.: holksrum. 

kärn-skåp n.Ia tjErnskåp Dju. 'litet skåp ome-
delbart innanför stugans dörr, utgörande plats 
för smörkärnan / small cupboard just inside 
door of cottage where ehurn was kept'. 

kärn-skör n.II tjfnnstjgr Älvd. Våmh. tji`nn-
stjgr vMor. tji`nnstjir öMor. Ors. tjy'nnstjgr Soll. 
'kärnmjölk / buttermilk' (ÖDB III 361). Syn.: 
kärnmjölk. 

kärnskörs-gräs n. II tjfnnstjysgräs Våmh. 'tät-
ört, Pinguicula vulgaris / steepgrass'. Syn.: 
segnajölks-blomma, -gräs; skör-blad, 
-blomma, -gräs; slätskörsblomma; tät-
gräs; tätmjölks-blad, -toppa. 

kärnskörs-ost m. la tjrnnstjysiissst Älvd. tji`nn-
stjyswetsst vMor. tjy'nnstjy(r)svåsst Soll. tji`nn-
stjismisst Ors. ltärnmjölksost / buttermilk 
eheese' (ÖDB III 368). Syn.: kärnmjölksost. 

kärn-stav m.Ia tjErnstäv Bju. Ål Flo. <trästav 
med kors el. dyl. i nedre änden, avs. att föras 
upp och ned i kärnan / churning-staff' (SAOB). 
Syn.: kärnmalla. 

kärr n.Ia tjärr Leks. Flo. tjår Mal. 'sankt land-
område, som tidtals står under vatten / marsh, 
bog' (SAOB); mg`(r)tjår Mal. `dets.'; rnå`sstjår 
Mal. `kärr med mycket mossa'. 

kärra f.IVa tjä`rra OvSi. Leks. Ål tjä`rra övr. 
1. 'enaxlat, tvåhjuligt (underrede till) fordon / 
single-axled, two-wheeled vehicle'; (äv. bildl.:) 
slä på tjä'rra å mä'n he'sstn, Ål `piska kärran och 
avse hästen'. Jfr barn-, bergs-, drag-, 
dult(ad)-, duss-, dyng-, fjäder-, for-, 
fåder-, färd-, kist-, klubb-, lass-, lill-, 
lång-, marknads-, pinn-, sjö-, skaver-, 
skjuts-, skrammel-, stor-, åk-. 2. (senare 

ssgsled:) `enhjuligt transportredskap / wheel-
barrow'; se skott-. 

kärra sv.v.l. tjterra, Ore tjerrra Rättv. Bju. 
`forsla med hjälp av kärra / transport with the 
aid of a cart' (jfr SAOB). — Särsk. förb. (ut:) 
e ska tjärr-u'jt dy`nndjo Ore 'jag skall med hjälp 
av kärra köra ut gödseln'. 

kärr-axel rada tjä`rralksub• Våmh. vMor. tjterr-
akkfuk Ål 'hjulaxel (till en- el. tvåhjuligt for-
don) / axle-tree'. 

kärr-bräde n.III kä'rrbråd Soll. tjä`rrbrådä Ors. 
tjärrbrää Bju. 1. 'löstagbar bakgavel i dyng-
kärra / detachable tail-board of manure cart' 
(ÖDB I 368) Son. Jfr frambräde. Syn.: se 
bakbräde'. 2. 'sittbräde till kärra / seat in 
cart' Ors. Bju. Jfr sittbräde. 

kärr-bössa f.IVa tjä`rrbissa öMor. vSoll. Ors. 
`rörformigt glidlager el. bussning i hjulnav till 
kärra / axle-box'. Syn.: se hjulbössa. 

kärr-flake m. IV tjä'rrfkåkå Soll. tjä`rrflrätji Ors. 
tjä`rrflråka Leks. `överrede till kärra, icke fast 
förenat med skalmarna och därigenom möjligt 
att stjälpa upp / upper part of cart which could 
be tipped up' (jfr SAOB). Jfr flake', bet. 4 b. 

kärr-gran f. Ta tjä`rrgrån Jä. tjterrgrän Äpp. Mal. 
(jfr kärr n.) `gran av den växttyp, som brukar 
förekomma i kärrmark / fir which normally 
grows on naarshland' (SAOB). 

kärr-hjul n.Ia tjäsrrjä8 Zr Älvd. tjäsrrjölr vMor. 
Soll. Ors. tjterrjfar Ore Rättv. Bju. Nås Mal. 
ÖVd. tjä'rrifar Flo. `större hjul med ekrar / 
large wheel with spokes' (se ill.; jfr SAOB). 
Jfr klubb-, trill-hjul. 

kärrhjuls-svin n.Ia tjä`rrjols8w4in Ors. 'svin av 
den gamla svenska skogssvinsrasen / pig of old 
Swedish forest-swine breed'. Syn.: rudgris. 

kärr-lider n.Ia tjä`rrlir Bju. Jä. 'lider, där man 
förvarade kördon / shed where vehicles were 
kept'. Jfr donhus. 

kärr-låda f.IVa tjä`rrlåcla Ors. 'överrede till 
kärra, försett med långsidor, framstycke och lös-
tagbart bakre gavelbräde / body of cart, enclosed 
on three sides, with detachable tail-board'. Jfr 
kärrbräde, bet. 1. 

kärr-löv n.Ia tjä`rrköv vMor. (jfr kärr n.) 
<dvärgbjörk, Betula nana / dwarf-birch'. Syn.: 
se fjällbergsris. 

kärr-nål f.Ia tjä`rrn4Ir Älvd. tjä'rrnöl öMor. 
tjä`rrnålr Soll. Leks. 1. <från hjulaxel utgående 
tapp, vars fria ände vilar i hjulnavet / axle arm 
or pin extending from the axle tree, the free end 
of which rests in the wheel-hub' Älvd. Soll. 
Jfr nål, bet. 2. Syn.: hjulnål, bet. 2; kärr- 
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sax, bet. 1; kärrspik, bet. 1; kärrsprint. 
2. 'sprint, stucken lodrätt gm en hjulaxel och 
hindrande hjulet att glida av axeln / wheel pin' 
(se ill.) Älvd. öMor. Leks. Jfr nål, bet. 3. Syn.: 
hjulnål, bet. 1; hjulspik, bet. 2; kärrsax, 
bet. 2; kärrspik. 

kärr-penningar m.I pl. tjerrrAnivgår Våmh. 
(Bon.) 'lega för hjuldon vid skjutsning / money 
paid for wheeled transport' (SAOB). 

kärr-pinne m. Illa tjterrpinne Våmh. tjterrpinnä 
öMor. 'hjuleker spoke of wheel'. Syn.: se eker; 
pinne, bet. 2, m.fl. 

kärr-plats mia tjterrplrass Ore Jä. Äpp. 'plats 
vid fäbodväg, där den för hjuldon farbara vägen 
tog slut, och där man alltså hade kärrorna 
stående under fäbodvistelsen / point along 
way to shieling where track ended and where 
carts had to be left during stay at shieling' 
Syn.: kärrställe. 

kärr-rede 11.111 tjä`rråd8 Rättv. nöLeks. tjäsrrådä 
Al 'överrede till kärra / body of oart' (jfr 
SAOB); a'r(r)bes-, di'-, 1'k-tjärräds Rättv. 
<olika slags överreden till dels arbets-, dels dyng-, 
dels åk-kärra'. 

kärr-ris n. Ta tjä`rraja Älvd. Våmh. Ors. tjä`rrejs 
vMor. Ve. tjä`rris Mal. (jfr kärr n.). 1. 'dvärg-
björk, Betula nana / dwarf-birch' (ÖDB III 326) 
allm. Syn.: se f j ällbergsris. 2. 'rosling, And-
romeda polifolia / marsh andromeda' Mal. Syn.: 
tranlinge. 

kärr-sax f.Ia tjä`rrsakks Ors. 1. = kärrnål, 
bet. 1. 2. = kärrnål, bet. 2. 

kärr-skalle m. Illa tjä`rrskall(ä) Ors. tjä`rrskalla 
Bju. `nav till kärrhjul / hub of cart-wheel'. Syn.: 
se djärg, bet. 5; hjul-nav, -skalle m.fl. 

kärr-skalm m.Ia tjäsrrskakm Bju. Flo. `fast 
dragstång till kärra / fixed shaft on cart'. Syn.: 
kärråka. 

kärr-skrinda f.IVa tjä`rralcrinnda öMor. Ors. 
tjä`rrskrynnd Soll. '(överrede till) tvåhjuligt 
sommarfordon med fasta skalmar och pinn-
grindar, avs. främst för hö- och sädeskörning / 
(upper part of) two-wheeled summer vehicle 
with fixed shafts and vertical pegs round sides, 
used for transporting hay and grain' (se ill.; 
ÖDB I 167, 432; Gruddbo 389: 16). Jfr hövagn. 
Syn.: långvagn. 

kärr-skrov n. la tjä`rrskrgiv Jä. tjterrskröv Li. 
'stomme till (tvåhjuls)vagn / base of (two-
wheeled) cart' (jfr SAOB). 

kärr-smörja f.IVa tjä`rrsmarja Bju. Mal. tjterr-
arnarrja Ål tjäsrrsmårja ÖVd. 'fett och tjära att 
stryka på hjulaxlar till kärra el. vagn / grease 

and tar for spreading on wheel-axles of cart or 
wagon'. Syn.: hjulsmörja; kärr-, vagn-
smörjning. 

kärr-smörjning f. Ib tjä`rranzyni'vg Älvd. tjä`rr-
smirnivg Ors. = föreg. 

kärr-spik m. Ib tjä`rrspäjk Soll. tjterrspik Leks.—
Dju. 1. 'från hjulaxel på kärra utgående järn-
tapp, vars fria ände vilar i hjulnavet' Bju. 
Syn.: se kärrnål, bet. 1. 2. 'sprint, stucken 
lodrätt gm en hjulaxel och hindrande hjulet att 
glida av axeln' allm. Syn.: se kärrnål, bet. 2. 

kärr-sprint m. Ta tf ä' rrsprinnt Soll. = föreg. bet. 1. 
kärr-spår n.II tjä`rrspör Ve. tjä`rrapär Ors. 
<djupt spår efter kärrhjul / wheel-track, rut'; 
gå i tjä`rrspörä Ve. (man kunde få en led svär-
mor genom att) `gå i kärrspåret'. 

kärr-ställe n.III tjterrställä Jä. 'plats, där den 
för hjuldon farbara vägen tog slut'. Syn.: 
kärrplats. 

kärr-toppa f.IVa tjterrtuppa Leks. (jfr kärr n.) 
'kabbelök, Caltha palustris / marsh marigold'. 
Syn.: se bäck-, käll-blomma m.fl. 

kärr-väg m. II —Ta tjterrIvåg Älvd. Våmh. vMor. 
Ors. Oro tjä`rrvåg öMor. Son.' Rättv. Bju. Ål 
Jä.—ÖVd. 'bruten väg, avs. att befaras med 
hjuldon / track intended for wheeled transport' 
(SAOB; ÖDB I 167; Gruddbo 369). Jfr klövj e-, 
rammel-väg. Syn.: hjul-, vagn-väg. 

kärr-åka f.V tjä‘rraku Ve. 'fast skalm på kärra'. 
Syn.: kärrskalm. 

kärsa f.IVa tjåsasa Rätty. Ga. Flo. Äpp. (Torp 
kjessall; jfr SAOB kassera). 1. 'av träbågar 
och vidjor bestående redskap för bärning av hö / 
device made of wooden bows and withes used for 
transporting hay' (jfr Blixt, Grangärde 1950, 
s. 216 f.) Ga. Flo. hö'tjässa Ga. `dets.'. Syn.: 
se båga, bet. 1; höbåga m. fl. 2. `(portativ) 
höhäck, flätad av vidjor och any. i stall / (por-
table) hay rack made of plaited withes and 
used in stable' Äpp. hYtjässa `dets.'. 3. 'porta-
tiv bur (kätte) med grindliknande sidor, avs. för 
spädkalv / portable pen for sucking-calf (ÖDB 
I 282) Rättv. Syn.: se getgrind. 

kärsklig adj. I tjerrsklrin, Soll. 'vänlig, tillgiven / 
kindly, affectionate'. Syn.: älsken. 

kärv adj. I tjärn) tiä'rry Älvd. tjärrb 
Våmh. tjär(r)v Mor. Soll. Rättv.—Mal. tjarrv 
Ors. tjarrv (n. tjät) ÖVd. (Fr. Pjarf r). 1. 
'(vars yta kännes) sträv / (the surface of which 
feels) rough' (SAOB C 5) allm. tjä'rry i å'sem 
Älvd. 'litet hes'; tjä'rrpt ty'6rå Våmh. 'trögt 
före'; e'ddjbåri i tja'rrvg öOrs. `häggbär äro 
kärva (för känseln på tungan)'. 2. (n.:) 'kyligt 
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/ cold' (SAOB D 10) Ors. — Adv.: e gö tjä' rpt jätd 
gra'tn a nif' g Älvd. <det går trögt att äta gröt 
för mig / I take a long time to eat porridge'. 

kärva' sv.v. 1. tja'rrva Ors. (SAOB kärva') 
obef. Ore `i och för färgning behandla (garn etc.) 
med kromsyra el. vitriol / treat (yarn) for dyeing 
with chromium acid or vitriol'. Syn.: botall, 
bet. 1. 

kärva" sv.v. 1. tjä`rrva nÄlvd. öMor. (jfr SAOB 
kärva') `samla löv till kreatursfoder på så 
sätt, att lövrika kvistar höggos av och buntades 
ihop / collect leaves for cattle-fodder by chop-
ping off twigs and putting them in bundles' 
(Liv. Älvd. 73; ÖDB I 193 ff.). Syn.: hacka, 
bet. 2; löva, bet. 4; skära, bet. 5. 

kärvan n. la tjä`rrvan Jä. `onormalt stor halm-
kärve / unusually large sheaf of straw'. 

kärve m. Illa tjäsrrve Älvd. ÖVd. tjä`rrv(ä) Ve. 
Soll. Ore Äpp. ,,,tjärrb Våmh. tjä`rroli —tjä`rrva 
Mor. tja'rrvä Ors. tjä`r(r)vs Rättv. tjä`rrva Leks. 
Ål tjä`rrva Bju. Dju. Mock.—Mal. 1. 'hop-
bunden samling av urtröskad säd (halm) / 
bundle of threshed graM (straw)' (se ill.; jfr 
SAOB 1) allm. fu"gältjä'rrvä öMor. 'från trösken 
sparad kärve, uppsatt för fåglarna (vid jul)'; 
å'mtjärry Soll. ha`lrmtjärrvä Ore ru"gånistjärry 
nvMor. rg`ghalmstjärrva svLeks. rfi`gtjärrva 
Dju. rå`ghalrmtjärrvä Äpp. 'stor bunt av ur-
tröskad (råg)halm'. Jfr sädes-. Syn.: halga, 
bet. 1; halmkärve. 2. 'bunt (knippa) av IM, 
löv, skäfte etc. / bundle of flax, twigs etc.' 
(jfr SAOB 1) allm. fä' ffttjärrvä Äpp. 'handfull 
skavgräs, hopbuntad till försäljning'; gö'lsuv-
tjärrve Tra. <bunt lövruskor av sälg el. rönn, 
given åt mjölkande kor (eg. godlövkärve)'. 
Jfr humle-, lin-, löv-, skäft-, spjälk-. 8. 
(senare ssgsled:) 'viska, bunden som en kvast och 
anv. vid diskning och skurning / whisk of 
twigs, used for washing up and scrubbing'; se 
gran-, ris-, skäft-. 4. (bildi.:) Or du ev-i'nn 
brä'våer i g4'mmgostjärrv4n Älvd. 'skall du gifta 
dig före din (äldre) bror (så att han blir räknad 
som gammelgosse)?'. 

kärv-hässja f.IVa tjterrvess Älvd. tjä`rrv(h)äffa 
Leks. 'hässja för el. av lövkärvar / hurdle for or 
of sheaves of twigs' (dels om själva hässjeställ-
ningen, dels om denna jämte det hopbuntade 
foderlövet; Liv. Älvd. 73; ÖDB I 194 f.). Syn.: 
lövkärvhässja. 

kärv-löv n. Ta tja'rrvlöv Ors. tjä`r(r)vlöv Rättv. 
Bju. Äpp. tjterrvlsuv Li. 'foderlöv, hopbuntat 
till kärvar / leafy twigs, tied together into sheaves 

for fodderf' (SAOB). Jfr fibbe; lövkärve. 
Syn.: lövkärvlöv. 

kös m. Ja tjäs Mock. `medliknande släpsko på 
plog el. årder varmed dess djupgång (och där-
med fårans djup) reglerades / riumer-like foot 
on plough through which depth •to which 
plough cut was regulated' (ÖDB I 408). Syn.: 
kässja, bet. 2; mullfot; plogkässja, bet. 1. 

kös interj., se kas. 
käsa sv.v. 1. —3. 148a Våmh. kå's(a) Mor. Ve. 
Soll. Ors. käsa Mock. Flo. kås- Nås /dess Jä. 
Äpp. (pret. käsed vMor. kåsstä Ors. Jä. kå`ss 
Äpp.) (jfr Torp k aas m.) 'vara andtruten, 
flåsa / puff and blow'; 4n i so kg'scncl Våmh. 
<han är så andtruten'. Syn.: se fjäsa, bet. 1; 
flämta. — P. pret.: käst Nås 'andfådd'. — 
Särsk. förb. (uppå:) kås-u"på Soll. 'flämta häf-
tigt'; (ur:) ke7s-g'r Våmh. kås-l'r Ors. 'tappa an-
dan'; (ut:) kå's-dut Soll. 'pusta ut'. 

käs-butt m.Ia 1U-1'8N:tt Tra. (jfr käse) 'träkärl, 
fyllt med (saltat) vatten, i vilket löpmagar av 
kalv el. killing försvarades för åstadkommande 
av löpe / wooden vessel full of (salted) water, in 
which rennet bags of calves or kids were kept 
for making rennet'. Syn.: käskärl. 

käse m.IIIa Nsse Älvd. kesä Våmh. 
larsa Mor. kå`s(ä) Ve. Soll. Idt'sä 	Ors. 
Wese ÖVd. 1. 'löpmage av kalv el. killing, 
mage av svin el. gädda, anv. för beredning av 
ostlöpe / rennet bag of calf or kid, stomach of 
pig or pika, used for making rennet' (se ill.; 
SAOB kesen  2; ÖDB I 314, III 370) allm. 
skerrp ke84n Älvd. 'bringa löpmage att torka 
och skrumpna'; swa'rrt !reset kg'sn Våmh. (Bon.) 
'smutsig (grådaskig) som en löpmage'. Jfr 
gädd-. Syn.: löparen; löpel, bet. 1. 2. 
(bildi.:) skerrp kg'84n Älvd. ske'rrp kgssa Våmh. 
`svälta / starve' (jfr bet. 1); swe'llt 4`sa Våmh. 
`dets.'; e fäs bort i 1cg's4n Våmh. 'det kom (eg. for) 
i vrångstrupen / it went down the wrong way'; 
i 'avid fel säll-4n kg'sa id ni Våmh. (Bon.) <ni 
äro väl glada nu (eg. I haven väl säll el. lycklig 
käse ni nu)'; svä'jd i kå`sam Soll. 'ha ont (eg. 
svida) i magen / have stomach pains'; go"rkäs 
Soll. 'man med stor buk / man with large ab-
domen'. 8. (bildl.:) <liten unge, litet barn / 
small child, small creature' Ve. Soll. kri` ppkås Ve. 
`dets.'; donnda sti`gg käsan Soll. <den där otäcka 
ungen!'; ka'lrvkås Ve. 'helt liten kalv'. Syn.: se 
barn, bet. 2; kyl'; unge m. fl. 

käs-full adj. I Ica'sfull vMor. Ors. (jfr käsa v.) 
'andfådd, andtruten / breathless'. Syn.: käsi g; 
väsfull. 
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käsig adj. I kg's4n nVåmh. kesgn Våmh. (Bon.) 
=föreg.; /ann iv si Våmh. (Bon.) `som lätt blir 

andfådd / easily becoming breathless'. 
käs-kärl n.Ia keskråld Älvd. kcrskräld Ve. (jfr 
käse) `träkärl, fyllt med (saltat) vatten, i vilket 
löpmagar av kalv el. killing förvarades för åstad-
kommande av löpe' (ÖDB III 370). Syn.: 
käsbutt. 

käs-löp n.Ia kesköp Älvd. kle819p vOrs. (jfr 
käse) 'vatten, vari en löpmage lagts, och som 
användes som ostlöpe / water in which rennet 
bag was placed and which was used as cheese 
rennet'. Syn.: käs-, löpars-vatten. 

käs-mesa f. V keesmPsa nvMor. Weemi8su 
ÖVd. (jfr käse). 1. `ostvasslan, sådan den 
befanns, sedan man avlägsnat osten, och innan 
vasslan kokades till tjockmesa / whey left after 
cheese had been removed and before it was 
boiled and made into whey-cheese' nvMor. 
2. 'maträtt, bestående av ostmassa, som åstad-
kommits gm tillsats av löpe till ljum, nysilad 
mjölk / dish consisting of cheese substance made 
by adding rennet to luke-warm, newly strained 
milk' (ÖDB III 374) ÖVd. 

käs-ost m. Ta kesiissst Älvd. Våmh. käswet8st 
Mor. Wesumst vOrs. tj'esusst Ga. 'ost, vid 
vars tillverkning löpe använts / cheese made 
with rennet' (ÖDB III 368; jfr SAOB). Syn.: 
löpars-, löpes-ost. 

kässa f.IVa, se kärsa. 
kässja f.IVa kessa Älvd. Våmh. ke"si 
(best. ke"sju) vMor. käsj.5,' öMor. kese Ve. kesja 
vSoll. kesi Soll. lass Ors. 	sja Ore 
kelfa Rättv. källa Leks. kee Ja (bet. 1) ka`j8a 
(bet. 2) Bju. kä'jsa Ål kce jaa Dju. kcejsa (bet. 1) 

tjö‘sa el. tjå`su (bet. 2) Ga. kcejsa Flo. Wel& 
( ,,,ks`ffa) Så. 	jsa Mal. (jfr? SAOB k a s alv  ). 
1. 'kort (barn)skida med klave som handtag / 
short ski with handle (klave) (for child)' (se 
ill.) allm. renn 4 kessum Våmh. (Bon.) <åka 
(eg. ränna) på klavskidor'. Jfr vattu-. Syn.: 
båg-, hand-, klav-skid; stäckigskida, 
bet. 2. 2. 'släpsko (fot) på plog (el. årder), 
varmed plogens (el. årdrets) djupgång reglerades 
/ foot on plough through which depth to which 
plough cut was regulated' (se ill.; ÖDB I 377, 
381, 408) OvSi. NeSi. mi'lltjäsa Ga. 'släpsko på 
årder'. Jfr handske, bet. 7; plog-. Syn.: käs; 
mullfot; plogkässja. 3. `medliknande släp-
anordning, anv. vid förflyttning av plog / run-
ner-like device used when moving plough' (se 

ÖDB I 379) Mor. Ve. Ors. Jfr plog-. 
Syn.: med, bet. 3; mede, bet. 2; plog-kälke,  

-med, -mede, -åka. 4. 'ställning, på vilken 
rev till not el. långrev lindades upp / stand on 
which line of seine or long-line was wound' 
(ÖDB I 130) Våmh. (Bon.) Mor. Ve. Soll. 
nö'tkäsjä' öMor. nö'tkäsi Soll. 'ställning att 
linda upp notrev på'; rrevkessa Våmh. (Bon.) 
'ställning att linda upp långrev på' (se ill.). 

kässja sv.v.l. kessa Älvd. (jfr? kässja f., bet-
1) `gå klumpigt / walk clumsily'; kess i wg'g 
'med klumpig gång begiva sig i väg'. — Särsk. 
förb. (av:) kess-'v 

kässj-backe m.IIIa kässjebskkä Ore (jfr kässja 
f., bet. 1) 'backe, i vilken barnen åkte klavski-
dor / hill down which children could ski on 
kässjor'. 

kässj-not f.Ia —VI kesinöt svMor. (jfr kässja 
f., bet. 4) 'del av fiskenot, som från kässj an 
först lades ut i sjön / part of seine first put out 
from kässjan'. Jfr båtnot. 

kässj-ränna f.IVa kg'sränna Ors. kersjeränna 
Ore (jfr kässja f., bet. 1) `uppåkt, hela vintern 
öppethållet spår i klavskidbacke / ski-track 
down hill which was used all winter for skiing 
on kässjor'. Jfr andörja. 

käs-skinn n.Ia kesstjinn Älvd. (jfr käse) 'löp-
mage av kalv el. killing, urtagen och upp-
hängd till torkning / rennet bag of calf or kid, 
emptied and hung up to dry'. 

käs-sticka f.IVa kesstikk Älvd. (jfr käse) 'trä-
sticka, som stacks in mellan två väggstockar, 
och på vilken löpmagar träddes upp till tork-
ning / wooden stick pushed between two wall 
logs, on which rennet bags ware hung up to 
dry'. 

käs-tråg n.II kEestråg Li. (jfr käse) 'tråg, i vilket 
ostkärlet placerades vid beredning av getost / 
trough in which cheese-bowl was put when mak-
ing goat's milk cheese' (ÖDB III 374). Syn.: 
osttråg. 

käs-vatten n. Id keswattzb Älvd. Våmh. kåsswäti? 
vMor. Ve. vSoll. Ors. 	svält% Soll. (jfr käse) 
'vatten, vari en löpmage lagts, och som an-
vändes som ostlöpe / water in which rennet bag 
was placed and which was used as cheese 
rennet' (Ö1)B III 370; SAOB kesvatten). 
Syn.: käslöp; löparsvatten. 

kät n.Ia kät Li. <ngt smått el. mindervärdigt, 
skräp / sthg small and inferior, rubbish'. Jfr 
doft; flad, bet. 6, m. fl. Syn.: fnask n., bet. 
1; snask n.; snusk, bet. 2, m. fl. 

käta f.IVa kå'ta Äpp. Mal. <ystert luftsprång, 
hopp av livsglädje / giddy somersault, jump for 
joy'. Jfr lyr-. Syn.: kät e, bet. 2. 
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käta sv. v.3. —1. k4t- Älvd. kö'ta ,--kci`ta Mor. Ors. 
kåt- Ve. Soll. Rättv. Flo. Jä. Äpp. Mal. kåt-
ÖVd. (Fr. kwta; jfr SAOB kättjas). 1. 
'hoppa av munterhet, vara livlig / jump for 
joy, be lively' Ors. wär kö'ter du u flö'g ajti 
'vad bråkar du och far efter?' 2. `motionera 
(om husdjur) / exercise (about domestic ani-
mals)' Mor. Soll. keit ä'sstn Soll. 'motionera 
hästen'. Syn.: möda, bet. 2. — Refl.: 1. 
'vara yster, hoppa av glädje / be frisky, jump 
for joy' allm. kQ't-sig Älvd. kåst-si vMor. Ve. 
<hoppa (av förtjusning); vara yster'; kät-sä 
Flo. Jä. Äpp. <taga glädjesprång, vara yster / 
jump for joy'. Syn.: kesa', bet. 1; lusta', 
bet. 3. 2. 'röra på sig, motionera / move, 
take exercise' allm. .2lä'pp-fht hässstn ss 
kEet-se Tra. 'släpp ut hästen, så får den röra 
på sig litet!'. — Särsk. förb. (av:) lat-n kårt-å' 
sä Rättv. låt den (o: hästen) springa av sig 
ysterheten litet!'; (i:) 	tig 	Älvd. 'mo- 
tionera korna'; (äv. bildl.:) 	ku'ddqm Älvd. 
'dansa (eg. röra på luddorna el. tofflorna)'. 

käte n.III keet Mal. kä'te ÖVd. (Sdw. kxt e; 
SAOB under kättja). 1. `ysterhet, livsglädje / 
friskiness, joy' (SAOB 1) ÖVd. je ö ss full i 
ktete ss Tra. 'jag känner mig så uppsluppen så'. 
2. 'hopp av livsglädje, krumsprång / jump for 
joy, caper' allm. djå'r sä idet Mal. ltd köite 
ÖVd. 'hoppa av livsglädje'. Syn.: käta f. 

kätt-dynga f. IVa tji`ttdin(n)ja Rättv. (Bo.) 'göd-
sel efter småkreatur (får och getter), hämtad 
från kättarna / manure from small animals 
(sheep and goats), collected from pens'. Syn.: 
smal-, snaåfäsdynga. 

kätte m. Illa tji`tte Älvd. tjistt(ä) övr. OvSi. Leks. 
(Silj.) Flo. Äpp. tji`tts Rättv. tji'tta Leks. Al 
tji`tta Bju. Dju. Ga. Nås Jä. Mal. (best. sg. 
tji`ttn Ga. Nås) tjestte ÖVd. 1. 'för mindre hus-
djur avs. avbalkning i fähus / pen for small 
animala in cowshed' (se ill.; jfr SAOB kätte' 1; 
ÖDB III 238) allm. là mmtjitta Jä. lammkätte'. 
Jfr får-, get-, gris-, gums-, kalv-, killing-, 
kvant-, svin-, söd-, tack-. 2. 'den avdelning 
av stallet där hästen hade sin plats / horse's 
stall' (jfr SAOB kätte' 1; ÖDB III 228) Rättv. 
Ga. Syn.: se dretrum. 3. 'inhägnad, stängsel / 
enclosure, fence' (t. ex. omkring en hässja, en 
kålgård, några buskar, en fäbodparcell; ÖDB 
III 475) OvSi. ukurn rajv-ni'd anda tji`tt4n Älvd. 
`vi skola riva ned den där inhägnaden'. Jfr 
b j örn-. 4. 'inhägnat mindre område / small 
enclosed area' (ÖDB I 145, 178, 328, 329; III 25; 
Gruddbo 88 ff.) OvSi. Mal. ko"vtjitt Älvd. 

'hägnad kring lövträd (ex. sälg, rönn) avs. för 
lövtagning'; se'lldtjittär Våmh. (Bon.) 'inhägna-
der, i vilka löv-sälgar växte'; eipd'ltjitt öMor. 
teppäktjitt vMor. 'inhägnad med äppelträd'; 
kä'lldtjitt Son. ke'lldtjitt Ors. <inhägnad omkring 
källa'. Jfr kalv-, bet. 2, kol-, kål-, rov-, råg-. 
5. (pl.:) `tvärbänkar i kyrkans kor, där natt-
vardsbarnen hade sin plats / benches in chancel 
of church where confirmation candidates sat' 
Ors. fram i tji`ttuma 'framme i koret'. 6. 
(senare ssgsled:) `spjälställning för transport 
av fodermossa / holder made of slats for trans-
porting fodder-moss' Älvd. Tra.; se mosa-. 

kävel m.Id 	krvil Älvd. Våmh. ke"vil vMor. 
Soll. Ors. (pl. krviter Älvd. kö'vkär Våmh. 
ke"vkär 	Soll.) kä"vil öMor. ke"vel Ve. 

Rättv. Mal. ÖVd. 1. 'kortare, mer el. 
mindre cylindriskt stycke trä / short, more or 
less cylindrical piece of wood' (V11; jfr Fr. 
kefli; ÖDB III 229) allm. dra,-g'623 noga kö'vka 
Våmh. 'samla ihop några vedpinnar'. Jfr bänd-, 
före-, hack-, kast-, tvått-, tvätt-, år-. Syn.: 
se kavel, bet. 1. 2. a. 'ung el. på annat sätt 
obetydlig person / young or otherwise insigni-
ficant person' Mal. Jfr hand-. b. (senare 
ssgsled:) 'person, som går i vägen / person who 
is in the way' OvSi.; se f ö r e-. Jfr f ör e-, häft - 
pinne m. fl. c. (senare ssgsled:) 'motsträvig 
och vrång person / obstinate and stubborn per-
son' Soll.; se tvärtf ör-. 

sv.v.l. kö'va Älvd. Våmh. vMor. Ors. 
kävjå' öMor. (jfr kava) <kava, anstränga sig, 
streta / flounder, work hard, toil'; n k -e'ver o 
riresr Älvd. <han kavar och ror'; u deennda 
kövä i wö'g vMor. 'hur den där (mannen) kavar 
i väg (med både armar och ben)!'; du ke"vär o 
ö'k öOrs. 'du stretar och åker cykel'. — Särsk. 
förb. (å:) 'streta, knoga'; u åm köved-4' Våmh. 
`så de stretade!'; an kävjär-å' öMor. 'han knogar 
och arbetar'. 

kävjall  sv. v. 2. kö'va Älvd. Våmh. vMor. Ors. 
(pret. kä'vde Älvd.) (jfr Fr. kefj a; Torp kj ev- 
j all) 'skumma bort ytan av ngt / skim the sur-
face off sthg'; kö`v ki'te min dig Älvd. <får jag 
skumma litet av den kokande vasslan hos dig?'; 
ska du ktv djti bu`nntjin a mi vMor. 'skall du 
påta med fingret i mjölkbunken för mig (och 
skumma av grädden)?'. — Särsk. förb. (av:) 
köv-å'v fkli‘tär Våmh. (Bon.) 'skumma av gräd-
den'; (i:) köv-i' de e"äa nil vMor. <skynda dig att 
äta upp det där nu!'; (å:) 	ni t o jå't Våmh. 
'doppa tunnbrödet i den med grädde belagda 
mjölken nu, och ät!'; 	 flå'tä(r) nVåmh. 
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'skumma grädde av mjölken genom att lägga en 
träsked på grädden och låta denna fastna på 
skedens undersida'; (bildi.:) d4'nnda bara kevår-4' 
Våmh. `den där mannen hafsar åstad i brådska 
och bara skummar på ytan'. — Avi.: köv n. 
Älvd. Ors. 'skum på mjölk el. kokande vassla 
och messmör / froth on milk or boiling whey 
and soft whey-cheese' (jfr Rietz 385 a). Jfr 
skrän' n. 

kävlai  sv.v. I. tje"vä4. svMor. Soll. tjei"vka Rättv. 
tjterara Mal. (jfr kävra v.) 'käbbla, käxa / 
bicker, nag' (SAOB under käbbla). Syn.: 
se käbbla. — Särsk. förb. (uppå:) tjevälr-upå' 
svMor. 'gå an (och käbbla)'; (återi:) e tjävvälr-
att' då Mal: 'och ömkar och skämmer bort bar-
net (eg. tjatar bredvid)'. 

kävlan  sv. v. 1. kevelr Älvd. larvar Våmh. kervka 
Rättv. kä'vvka Leks. kävra Dju. (Fr. kefla; jfr 
kä v el). 1. (intr.:) 'rulla, trilla, ramla / roll, trick-
le, tumble' Rättv. Leks. tärär kli"vIrs Rättv. 'tå-
rarna trillade'; kä'vvelr ned i bä'ttjan Leks. 'ramla 
(ned) i bäcken'. 2. (tr.:) 'rulla / roll' (styr dat.:) 
kevelr stfenum Älvd. 'rulla stenar (ned i älven)'. 
— Pass.: ke"vlas Ors. 'rulla' (intr.). — Särsk. 
förb. (b o r t :) kevelr-bro'tt Älvd. 'kasta bort'; 
(från:) kevelr-/r4' sig Älvd. 'vårdslöst kasta 
från sig'; (hit:) kevsl-jö't denda ka`bban vOrs. 
`rulla hit den där stocken!'; (in:) kävelr-i'nn 
Leks. (Silj.) 'rulla in (malmblock över kanten 
på malmskrinda)' ; (i v ä g :) keveZr-iwö'g ed Älvd. 
'kasta bort det'; (kull:) kävvsk-ku'll Leks. 
'ramla omkull'. Syn.: se falla, bet. 1; (ned:) 
kävek-ngt'd Leks. (Silj . ) 'rulla ned'; (undan:) 
kevelr-u‘nnd4 isjä stfen4 Älvd. 'rulla undan de 
här stenarna!'; (ut:) e tar better skrvelr-asut 
Våmh. 'det var bättre att kavla ut (den sega 
degen)'. Syn.: kavla ut. — Av!.: kä'vvslr 
m. Leks. 'drumlig karl / clumsy fellow'; kervvsk 
Leks. kä'vvält Al n. 1. 'ngt som rullar ihop sig 
/ sthg which rolls up' Leks. 2. 'drumlig el. 
dum person / clumsy or stupid person' allm.; 
kit'vvIra f. Leks. `drumlig kvinna / clumsy 
woman'; kä'vvIrug adj. Leks. 'drumlig, fumlig / 
clumsy, fumbling'. 

kävling m.Ib kävli'vyg öMor. kävlrivg Oro kå"v-
kiv Rättv. (Bo.) kävkin sRättv. Bju. Dju. 
kä'vvkiv Leks. tjä`vvIriv Al Ga. tjävkiv Flo. 
tjö'vviriv Nås Jä. tjö'vlrivg ÖVd. 1. 'kortare, 
mer el. mindre cylindriskt stycke trä / short, 
more or less cylindrical piece of wood' 
(SAOB 1) allm. bjefrrkkävviriv Leks. 'runt stycke 
björkved'. Syn.: se kavel, bet. 1. 2. 'ung 
pojke (som är ute på frieri) / young boy (out 

courting)' (jfr SAOB 2) Nås Jä. ÖVd. Jfr ssg. 
8. 'sidokäpp på båt, utgörande underlag för sitt-
bräde / piece of wood at side of boat forming 
base for seat' öMor. 4. (senare ssgsled:) 'lång-
sträckt, rund och fast massa exkrementer / 
cylindrical piece of excrement' Leks.; se lort-. 
5. `barn, som ännu ej kan stå på benen / ehild 
who is not yet able to stand' Leks. 6. 'litet, 
obetydligt föremål / small, insignificant object' 
ÖVd. — Ssg: tje'vvIrivokksa m. Mal. 'ungtjur / 
young buil' (jfr bet. 2). 

kävra sv. v. 1. tjå'ver Älvd. tjävär Våmh. tje"vär 
vMor. Soll. tjävrä.' öMor. tjä'vra Ors. tjä`vra 
Rättv. tjävra Leks. tjä‘vvra Äpp. tfe'vra,,  
tje'vvra Mal. tjö'vra Li. (jfr kävlai; Torp kj eva). 
1. 'småskälla, bjäbba (om hund) / yap (about 
dog)' Älvd. 2. 'pladdra; kälta, tjata (om män-
niska) / babbla; nag, bicker (about person)' 
allm. u u tjävrä musnnim Våmh. 'så du står i 
och käxar!'; å'lld int å tje"vär yvyr dö"da 
kä'ungär ni 4 då Soll. 'håll inte på och tjata om 
det där längre nu då!'. Syn.: se kava; käxa', 
bet. 1. 3. 'tala inställsamt el. förtroligt (om 
människor) / talk ingratiatingly and confi-
dentially' Mal. Jfr godlåta, bet. 2; kovra, 
bet. 1. Syn.: kippla, bet. 3. 4. 'tjattra (om 
småfåglar) / chatter (about small bircls)' Mal. 
— Särsk. förb. (på:) har fu`Wran tjåvur-pii' om 
mB'rnan Leks. <hur fåglarna tjattrar och går an 
om morgnarna!'. — Av!.: tjå'var Leks. tje'vvår 
nMal. tjö'ver Li. m. 'pratmakare; inställsamt 
pratande karl / talker; ingratiating fellow'; 
tjö'vår vMor. Soll. tjå'vsr Leks. tKver Li. n. 
1. 'ivrigt prat, kältande / excited talk, nagging' 
allm. 2. 'person, som talar ivrigt / person who 
talks exeiteclly' Leks.; tjävra Våmh. Leks. 
tje"vär vMor. Soll. tje'vvra Mal. f. 1. `ivrigt 
pratande kvinna / woman who talks excitedly' 
Våmh. vMor. Soll. Leks. 2. 'efterhängsen och 
folkkär ko el. kalv / elinging, affectionate cow or 
calf' (jfr bet. 3) Mal.; tje"vrun vMor. tfe"vrån 
Soll. tjå'vrug Leks. tje'vvru Mal. tjö'vrs Li. adj. 
1. 'som pratar ivrigt el. inställsamt / talking 
exeiteclly or ingratiatingly' allm. 2. <kelig, 
efterhängsen / loving, clinging' Mal.; tja"vring 
m. Ors. 'person som kältar emot / person who 
nags and answers back'. 

kävrik m.Ib tje"vrik(k) vMor. Soll. (jfr kävra, 
bet. 2) 'person, som pratar el. kältar ivrigt / 
person who talks or nags a lot'. 

käx' m.Ia ktikks öMor. tjåkks vSoll. 'huggkrok, 
undertagskrok / iron hook on a long shaft used 
for bringing large fish on board, a kind of fish- 



käxix 	 1319 	 köl-bod 

spear' (SAOB käx' 1). Jfr käxa f. Syn.: 
hugg-, undertags-krok. 

käx" m. Ja tjäkks Våmh. Ore tjakk8 Ors. 'käk / 
jaw' (Gotl.Ordb. käx'); i gard 	mii tjä`kksim 
Våmh. 'jag gjorde illa mig i käken'. Jfr folks-. 
Syn.: se käft, bet. 1, m. fl. 

käx n. la tjäkks Ål 'brandhake / pole with iron 
hook used in case of fire'. Syn.: brand-hake, 
-krok; käxa, bet. 1. 

käxa f.IVa tjä‘leksa Son. Leks. tjä`loksa Dju.—
Mal. 1. 'båtshake; brandhake / boat-hook; 
pole with iron hook used in case of fire' (SAOB 
under käx' 1) NeSi. Vd. Jfr båtshake. Syn.: 
brand-hake, -krok; käx n. 2. `ett slags 
undertagskrok / a kind of fish-spear' (se ill.; 
SAOB under käx' 1; ÖDB I 62) Ve. Soll. Syn.: 
ryck-, råd-ljuster. 3. 'själva järnkroken på 
båtshake / actual iron hook of boat-hook' Äpp. 

käxa' sv.v. 1. tjä`leks(a) Våmh. (Bon.) vSoll. Leks. 
tjä'kksa Rättv. Bju. Dju. Flo. Nås Mal. 1. 
(intr.:) `kälta / nag' (SAOB käxa" 2) allm. 
å dii tjäkksär at' m Våmh. (Bon.) <så du gnatar 
på mig!'. Syn.: se keva; kävra, bet. 2. 2. 
(tr.:) 'kälta på / bicker' Dju. tjäkks varåsrä 'träta 
med varandra'. 3. 'härma / imitate' vSoll. Flo. 
o tjä`kke ätär mä Flo. 'hon härmar mitt tal'. — 
Av!.: tjä`kksande n. Leks. `gnat / nagging'; 
tjä`kksu adj. Nås 'som kältar / who nags'. 

käxa" sv.v. 1. kekks- Ve. (endast refl. el. i särsk. 
förb.) 'sparka / kick'. — Refl.: å kekksär se 
'hon (o: kon) sparkar sig (själv på halsen)'. — 
Särsk. förb. (till:) å kekkeet-t!' å' me 'hon (a: 
kon) sparkade mig'. 

käxa sv.v. 3. kekksa Älvd. Ve. tjaks- Ors. (jfr 
SAOB käxa" 1). 1. 'hastigt rycka till sig / 
quickly grab' Älvd. 2. 'nappa på bete, små-
hugga (utan att fastna; om fisk) / bite without 
getting hooked (about fish)' Ve. — Särsk. förb. 
(i:) kekks-i' sig ien bPtå Älvd. '(hastigt) taga el. 
få sig en bit mat'; i ska tjaks-i' mig nä Ors. 
'jag skall äta litet som hastigast'; (åt:) 4n 
kekkst-å' sig o'llt-Kt'sp Älvd. 'han snappade åt 
sig alltihopa'. 

käx-band n.I a tjä`kksban,nd Våmh. (jfr käx" m.) 
'till betsel hörande järnkedja, spänd omkring 
underkäken på häst, som ville skena / iron chain, 
forming part of bit, fastened round lower jaw 
of horse which wanted to bolt'. Syn.: käk-
länka. 

käx-ben n.Ia tjenksbfen Våmh. tja`kksbön Ors. 
(jfr käx" m.) 'käkben; käk / jaw'. Syn.: käft-, 
käk-ben. 

köa sv.v.1., se köva. 

kök n.Ib tjöt/ Ve. `kök / kitchen'. — Ssg: 
tjö`ttjdör f. Ve. <köksdörr / kitehen door'. 

köksa f.IVa tjg`öksa Våmh. tjö`kksa öMor. Ve. 
tjekksa Ors. (SAOB) `kokerska vid bröllop / 
cook at wedcling'. Syn.: se gästabudskoc k; 
kock, bet. 2, m. fl. 

köl m.I a, se kylm. 
köl m.II 	tigöir II Älvd. Våmh. tf* vMor. Ve. 
Soll. tj61 ,—tja I öMor. tja II Ors. tf* I Oro—
Loks. Ål Flo. Jä.—Mal. (pl. tjö`kär Mal.) tgat 
ÖVd. 1. 'utskjutande kant el. kam mitt under 
bottnen av båt / keel of boat' (SAOB 1; ÖDB 
II 189 f.) allm. bå'ttjell• Tra. 'dots?. 2. 'område 
i avlägsna utmarker, där ingen annan bebyggelse 
fanns än slåtterkojor och långfäbodar / 
remote area where there were Only haymaking 
sheds and shielings' (se C. Lindberg, Terräng-
ordet köl, s. 17 ff.; D. Strömbäck i NoB 29 
(1941), s. 150 f.; jfr SAOB 2 e; ÖDB I 216) OvSi. 
ÖVd. få,"rum et-tjg'618 Älvd. wi skum te tjö'ls 
Om. `vi skola bege oss på myrslåtter'; nörd yvy 
tfföltn sÄlvd. <över utmarkerna mot Lillherrdal'; 
nor 4 tjg'9rn Våmh. 'till myrslogs- och lång-
fäbodtrakterna i norr'; däm e bårt å På' bårt å 
tjö`lum öMor. `de hålla på och slå borta på myr-
slogstrakterna'. Jfr köla sv.v. 1; myr-. Syn.: 
lid, bet. 2. 3. '(högt liggande) större myr, hög-
mosse, vidsträckt myrland, svårframkomligt 
sommartid / (elevated) large marsh; bogland, dif-
ficult to cross in summer' (jfr SAOB 2 d) öÄlvd. 
Ve. Soll. NeSi. Vd. wåst å tjö"lrum vSoll. 'väs-
terut på de stora myrmarkerna'. Jfr gorr-, 
vattu-. 4. 'icke inhägnad, avlägset från 
bygden belägen slåttermark, myrslog / unen-
closed haymaking area on bogland far from 
village' (jfr SAOB 2 d) Ors. Syn.: köl-slog(e), 
-slått, bet. 1, -änge; änge. — Ssg: tjg`611ajkt 
adj. n. Älvd. <regnigt (eg. köl-likt, om väder, 
som ansågs utmärka myrslåttertiden) / rainy 
(about weather which usually occurred during 
bogland haymaking period)'. 

-käla f. V 	a ('fågel / bird'; endast som 
senare ssgsled:) gran-, grön-. 

köls sv.v. 1. tkröZrå Älvd. tja`la öMor. 'bedriva 
slåtterarbete i myrslogstrakterna / make hay 
in bogland areas' (jfr Liv. Älvd. 62 f.); bårt å 
tj-d`la å .21å' öMor. 'åstad för att slå i myrslogs-
trakterna'. Jfr köl m., bet. 2. 

köla sv. v. 3., se kyla. 
köl-bod f. Ja tip"ötfbaö Älvd. Våmh. tjBwkbiid vMor. 
tjå'lbi2d Ors.; obef. öMor. (jfr köl, bet. 2 och 4) 
`slåtterbod invid myrslåttermark / haymaking 
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shed by bogland hayfields' (se ill.; SAOB; ÖDB 
I 218; III 54). Syn.: se gapbod m. fl. 

köl-brännvin n. II — Ta tjjj"Ntrcnn(d)wqn Våmh. 
(jfr köl, bet. 2 och 4) 'brännvin som dracks då 
man om vintern körde hem hö från avlägsna 
myrslåttermarker / distilled liquor whieh was 
drunk during winter transportation of hay from 
remote bogland areas' (Våmhusfj., s. 38). 

köld f. Ta tjnd Älvd. Vämh. tjölld Soll. tjålld 
tjelld Ors. tjä(Zr)d Bju. tjelld Li. <kall temperatur 
/ cold' (SAOB 1); o öfe dug war akut i tjyrildp, e 
Älvd. 'och du förmår vara ute i kölden'. Jfr 
grå-. Syn.: kalle. 

köl-dagen m.Ic best. tjäsidajn Ors. (jfr köl, bet. 
2 och 4) 'den dag (12/7), då myrslåttern enligt 
gammal hävd borde börja / the day (12/7) when, 
aecording to old tradition, bogland haymaking 
waa to begin'; pl. tjöidögår Ors. "2/7  och 13/7  
(Herman och Joel)'. Syn.: kölkarl, bet. 2. 

köl-gran f.II tjrgrön Ore (jfr köl, bet. 3) 'gran 
av den typ, som växer på myrar / fir of the type 
that grows on bogland'. 

köl-gångarna m.I pl. best. (jfr köl, bet. 2 och 4; 
endast i förb. i kölgångarna:) i tify"41rgevgum 
Älvd. 'vid den tid på året, då man brukade 
begiva sig på myrslåtter / at the time of year 
when people went out to make hay on the bog-
land'. 

köl-hyvel m.Ia tjönvi/ Soll. tjå'Zrhövelr Tra. 
(jfr köl, bet. 1) 'hyvel, anv. vid utformningen 
av köl till båt / plane used to fashion keel 
of boat' (se ill.; ÖDB II 189). 

köl-hässja f.IVa tjrlress Älvd. tKlösa Ors. (jfr 
köl, bet. 2 och 4) 'hässja av det slag, som an-
vändes företrädesvis på myrslogarna / hurdle 
of the type normally used on marshland' (se ill.; 
Liv. Älvd. 66; ÖDB I 232). Syn.: se golv, 
bet. 7, m. fl. 

köl-hö n.V tje"18-,,,tjöslö Ors. (jfr köl, bet. 2 
och 4) 'hö från myrmark / hay from bogland'. 
Syn.: myrhö. 

köl-kabbe m.IIIa tjö'Irkabb Son. (jfr köl, bet. 
1) 'underlag, anv. under arbetet med kölen på 
båt / base used when working with keel of boat' 
(ÖDB II 190). 

köl-karl m.Ia tyrökkall Älvd. (jfr köl, bet. 2 och 
4). 1. 'person, sysselsatt med myrslåtter / per-
son mowing hay on bogland'. Jfr köllag. 2. 
(pl. bildl.:) å' rrm4n o ji-t' el irå tyrökkaller 'Herman 
(12/7) och Joel (13/7) äro de dagar, då myrslåttern 
bör börja / Herman (12/7 ) and Joel (13/7) are the 
days when bogland haymaking ought to begin' 
(Liv. Älvd. 62). Syn: köldagen. 

köl-kittel m.Id tjg"ökkötil Älvd. 'mindre kittel, 
som medfördes under myrslåtter / small cauldron 
taken to bogland hayfields'. Syn.: ängkittel. 

köl-krampa f.IVa tjöNrkramnap(a) Soll. (jfr köl, 
bet. 1) 'krampa, anv. vid sammanfogning av 
köl och stam i båt / clamp used to join keel and 
stem of boat' (ÖDB II 191). 

köl-lag n.II tjrllåg Älvd. (jfr köl, bet. 2 och 4) 
'sällskap av flera hushåll, sysselsatta med myr-
slåtter / group of several households mowing 
hay on bogland'. Jfr kölkarl, bet. 1. 

köl-mässa f.IVa tje'lmessa Ors. (jfr köl, bet. 2 
och 4) 'gudstjänst, hållen någonstädes på myr-
slåtterområdet / church service held somewhere 
in bogland haymaking area' (Liv. Älvd. 56). 

kölna f.IVa tjöVtrza Ga. 'byggnad för sädestork-
ning / building for drying grain' (SAOB 1). 
Syn.: badstuga, bet. 2; torkstuga. 

köl-ring na.Ib tjg"rrivvg Älvd. (jfr köl, bet. 2 
och 4) 'järnkrok för upphängning av liten kok-
kittel, över elden i slåtterboden / iron hook, 
used for hanging up small eauldron over the 
fire in haymaking shed' (ÖDB III 183). Jfr 
kittelmåg. 

kölsen adj. III tjä'hin Bju. 'kall, avkyld / 
cold, chilled'. Jfr kälma v., bet. 3 och avl. 

köl-sköte n.I tjö"Irskåt vSoll. (jfr köl, bet. 1) 
'fog mellan köl och stam i båt / joint between 
keel and stern of boat' (ÖDB II 191). 

köl-slog m.Ia tj8`1.21ög öMor. tje".21ög Ors. (jfr 
köl, bet. 2 och 4) 'icke inhägnad, avlägset från 
bygden belägen slåttermark, myrslog' (SAOB 
kölslog). Syn.: se köl, bet. 4. 

köl-slått m.Ia tjr1r2lått Älvd. tfirkalått Ve. Äpp. 
tg`/.2/eitt Ors. (jfr köl, bet. 2 och 4). 1. 'slåt-
termark på myrmarksområdet / bogland hay-
making area' (jfr Liv. Älvd. 62 f.) Älvd. Ve. 
Äpp. ./rn mi`kldr4n tjkllått 4"8.21ajö Älvd. 'vi 
ha mycket myrslåttermark oslagen'. Syn.: se 
köl, bet. 4. 2. `slåtterarbete på myrmarksom-
rådet / haymaking in bogland area' Ors. 

köl-spik na.Ib tjeosIrspäjk Son. tjä`lrgpile ÖVd. (jfr 
köl, bet. 1) 'spik, anv. vid båtbordens och 
spantens fastspikande vid kölen / nail, used to 
fasten planks and ribs of boat to keel' (se ill.; 
ÖDB II 193, 199). Jfr vrångspik. Syn.: 
båtspik. 

köl-sten m.Ia tkr51rstie  Älvd. (jfr köl, bet. 2 och 
4) 'mindre slipsten, som medtogs på myrslåtter / 
small grindstone taken to bogland hayfields'. 

köl-stuga f.V ty'rkstugå' -stuga' Våmh. (jfr 
köl, bet 2 och 4) `enrummig, timrad stuga, i 
vilken man övernattade under vinterkörning 
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av hö från avlägsna myrslåttermarker / one-
room, tirnbered cottage in which to spend the 
night during winter transportation of hay from 
remote bogland areas' (Våmhusfj. 38 f.). Syn.: 
se höstuga, bet. 1. 

köl-tilja f.IVa tiösktåkja Mal. (jfr köl, bet. 1) 
'planka, som lades längs kölen framtill i bottnen 
på båten / plank laid on bottom of boat along 
keel at front'. Jfr framtilja. 

köl-vecka f.V tjö'lwika vOrs. (jfr köl, bet. 2 
och 4) 'arbetsvecka, som man tillbragt med myr-
slåtterarbete / week spent haymaking on bog-
land' (ÖDB I 219). 

köl-änge n.III tjrkajndj Älvd. (jfr köl, bet. 2 
och 4) 'icke inhägnad, avlägset från bygden 
belägen slåttermark, myrslog' (jfr Liv. Älvd., 
s. 65 f.). Syn.: se köl, bet. 4. 

kön adj. I tiOn Älvd. (jfr Fr. k cenn, Sdw. kön) 
'talför, oförsagd / talkative, voluble' (SAOB 2); 
tjg' ön i miennQm ( 	'clets.' (jfr hål, bet. 2). 

köns adj.I 0,58 Älvd.; obef. övr.OvSi. (jfr ordb. 
kynt; SAOB allsköns; Hq. kön'; Fr. 
kyn 1; Sdw. kyn 2;). 1. (senare ssgsled:) <av 
visst slag, -lik, -aktig / of a certain kind, -like'; 
m./'nnfiiskstjes `karlaktig'; e kennes tjti'lle-
tjgöst 'det känns som i en källare'. Jfr gammal-. 
Syn.: kynt, bet. 1. 2. 'fint utstyrd, nätt / 
smartly attired, proper' (jfr SAOB kön adj.); 
bra`tigitmtjg.' 6 ,9 `fin(t klädd) som en brudgum'. 

könt adj., se kynt. 
köp n. Ta tjgöp Älvd. Våmh. tjöp Ve. Son. Rättv.—
Mal. tjåp ÖVd. 1. 'handlingen att köpa, köpe-
avtal / the act of purchase, contract' (SAOB 1) 
allm. va'rt å nu tjö'p v Flo. <blev det något 
köpeavtal av?'. Jfr blind-. 2. 'äganderätt gm 
köp, köpebrev / ownership through purchase, 
bill of sale' (SAOB 1 d) Mal. an a fä'nnji tjö'p 
<han har fått köpebrev'. 3. (i förb. med på el. 
uppå; SAOB 1 f) allm. up4 tig'öpeö Älvd. '14234 
tjö'piiö vMor. på tjB'p Ve. på tjö'på Jä. `(ngt 
som tillägg el. gåva) utöver det överenskomna 
värdet / (sthg got) into the bargain'. 4. 'pris / 
price' (SAOB 2) gfe8tjg5p Älvd. gå'tt tjö'p 
Rättv. gu'tt tjö'p Flo. gs'tt tjå'p Tra. 	pris'; 
ä w-t int etjgöp ö'd Våmh. (Bon.) <det var 
inget dyrt pris, det'; va å' ä för tjö'p på sd'a nil 
Bju. `vad är det för pris på säden nu?'. — 
Ssg: tjö‘p.21arry n. Al `genom stadsköp för-
värvad sämre vävnad / inferior woven fabric of 
the type bought in town, not home-made'. Jfr 
köpstads-. 

köpa sv.v. 3. —1. tff äpa Älvd. Våmh. (pret. 
tjp`öpte Älvd.; sup. tjg'pad Våmh. (Bon.)) tjö`pa 

Mor. Ve. Soll. Ore Leks. Al (pret. tjö`pät Soll. 
tjö‘ftå 	tjö`pa Ors. tjö'pa Rättv. Bju. Dju.— 
Mal. (pret. tjö` Nys —tjö`pu Rättv. tjö` ftå Dju. 
tjö'fft Mal.) tjil`pa,,ku'upa (pret. titt' fft ,,,ku'up) 
ÖVd. 1. 'tillhandla sig / buy' (SAOB 1) allm. 
an  ska tjö`pa ti bd hi's(s)t å la'ss Rättv. (Bo.) 
'man måste köpa (mat) till (eg. uti) både häst 
och lass'; viril?? få jå ö'tjöpundus Rättv. 'veden 
får jag utan att köpa den': nög ktmnd dum bd 
tjö`p mit å 	må dan opl' Leks. 'nog skulle 
de kunna både köpa mig och sälja mig där uppe' 
(o: i Ovansiljan; ty jag begriper inte deras 
språk); nä a ha'nn fol'a tjä'fft te du'udåor Tra. 
'nu har han underhåll (eg. födan köpt) till död-
dagar'; ni`tjöpa Ors. `köpa en ny' (t. ex. om  
häst); tjg`öpttgg Våmh. (Bon.) tjö`fttig öMor. 
'icke hemvävt tyg'. 2. 'tillbyta sig / get 
through an exchange' Li. Jfr av!. — Särsk. 
förb. (up p :) sva'tt sa'stjinn vå' dum hi'ssi te 
tjöp-s'pp Mal. 'svarta fårskinn voro de (o: 
skinnarna) ivriga (eg. hetsiga) att köpa upp'. 
— Avi.: ni'keupe 	m. Li. 'häst, som ngn 
(nyss) bytt åt sig el. köpt / horse which one has 
(just) acquired through an exchange or through 
buying' (jfr bet. 2). 

köp-fal adj.I tjö`pfäl Ors. 'som är till salu / for 
sale'. Syn.: f al adj., bet. 1. 

köpman-bod f. Ta tig`öpm4nbi2ä Älvd. tjö`pma,nbad 
Ve. 'handelsbod / shop' (Noreen Ordl.; SAOB 
köpmansbod). Syn.: handels-, handlings-
bod. 

köp-skål f. Ta tjg'öpskålr nÄlvd. tjöpskå'l öMor. 
tjö`pskilk Soll. Leks.—Dju. Nås Jä. tjö`ppskåk 
Mal. 'traktering med brännvin efter avslutande 
av ett köp / provision of drink of distilled 
liquor to seal a bargain' (SAOB); bistå' tjrpskålr 
Älvd. `bjuda på brännvin efter avslutat köp'. 
Syn.: handsöl, bet. 2. 

köp-slaga sv.v. 1. tig`5.2/441  nÄlvd. 'köpslå / 
bargain' (SAOB 1). 

köp-slå st. v. tjy-̀ 53.2/å Älvd. tjö`pllå Ors. 'under-
handla om köp av ngt / negotiate purchase of 
sthg' (SAOB 1). Jfr ackordera, bet. 1. 

köpstads- 'av det slag, som användes eller salu-
fördes i en stad, icke hemgjord / of the type 
used or sold in a town, not home-made' (SAOB 
K 3834): tjöspstasskö Soll. Leks. Jä. `köpsko'; 
tja` ftastyg Oro 'icke hemvävt tyg'; tfö`ptas-
wärur vSoll. 'köpta varor, handelsvaror'; (äv. 
överfört om person:) tie'/talskär Ors. 'karl, som 
härstammar från en stad; herrekarl (ej bonde)'. 
Jfr köp, ssg. 
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kör m.Ia ksur Li. (Ross kaur; jfr Torp kauren). 
1. 'kil av tyg / gusset of material' (t. ex. i mössa; 
i plagg, som skulle göras vidare); gett-ti äjn 
ks'ur ti brö'tja 'sätt i en kil i byxorna!'. Syn.: 
kil, bet. 2 a. 2. 'öknamn på invånare i byn 
Tandö i Lima / nicknanne of inhabitant of 
village of Tandö in Lima'; tcenndi lerfurer 
`Tandö »kilar»'. 

kör oböjl. n. (endast i uttr. i ett kör; SAOB 
kör":) i je'tt tjirr Ors. i e'tt tjö'r Nås Äpp. i e'tt 
tjö'r Mal. 'oavbrutet / continuously'. Syn.: sa-
vande. 

köra sv.v.3. -1. tjgör- Älvd. Våmh. tja`r(a) Mor. 
Ve. Soll. Ore Leks. Al tjör- Ors. tjö`ra Rättv. 
Bju. Dju.-Äpp. (sup. tjör(r)t ,,tjä`ra Rättv.) 
ky'ra -tfirra (pret. leg`4) Mal. kä'jra (pret. ktejci) 
ÖVd.; part. pres. tjö'rsndus Rättv. (Bi.)tKrandäs 
Al Ga. tjasrvda Mock. kg`ron Mal. ktejrande(s) 
ÖVd. 1. 'fösa, driva (på) / drive, push' (SAOB 
1) Våmh. du ska-tu tff ör tjgenä sö"du får inte 
jaga korna så'; n blri tu'nndkn tä tjy'r n a 
o'llu-så-f'man blir tvungen att driva honom 
till allting (eg. allt som är)'. 2. 'driva bort / 
drive away' (SAOB 2) Ors. Rättv. i skuld tgr 
tjfinär Ors. 'jag skulle driva undan korna'; 
(bik11.:) mrr ri'jun tja`rsr dän ga`mmlra jr 
stjä`ppcin Rättv. `(den) nya rågen kör den 
gamla ur skäppan' (sades, om man fick så fin 
råg, att man hann skörda den och så den 
samma höst). 3. a. 'slå el. stöta ngt mot ngt / 
knock or hit sthg against sthg' (SAOB 4) Ve. 
i tjaret het`vvu rett a bö'dä `jag stötte huvudet 
rätt mot bordet'. b. <göra plötsliga stötar el. kast 
framåt el. åt sidorna / make sudden thrusts or 
tosses forward or to the side' Mal. an tja' mä 
hu'vvun 'han (o: hästen) kastar med huvudet'. 
4. 'hastigt förflytta sig, jaga / move quickly, 
sweep' (SAOB 5) Soll. mö'Zrni tjö'r i bjerum 
'molnen jaga i bergen'. 5. 'med tömmar styra 
(om djur); gm styrande av dragare framdriva 
(om fordon) / drive with reins (about animal); 
drive (about vehicle)' (SAOB 7-8) allni. tå'm-
käjra Li. 'köra häst med tömmar'; gi må 
tö'mar få jä nirra Rättv. 'giv mig tömmarna, 
(så) får jag köra!'; vi tjösrdom Orom Rättv. `vi 
körde (med) parhästar'; dåm a tjö`ra i hå'vvk 
Ve. 'de ha använt hankkörning' (se h ank k ö r a). 
Jfr botten-, hank-, kapp-, släp-, tryg-. 
Syn.: åka. 6. 'transportera med hjälp av häst-
fordon / transport using horses' (SAOB 9) Soll. 
Ore NeSi. Vd. tjå'r ti'mmbrä Soll. tjö'r ti'mmbär 
Ore tji3sr ti'm(m)ber Rättv. tjö'r dy'rindj Soll. 
tjö'r dysnndjo Ore 'köra timmer (gödsel; eg. 

dynga)'; kfi‘jr lirka Li. 'köra fora' (se f orda). 
Jfr for-, hö-, moss-, timmer-, ved-. Syn.: 
åka. 7. 'bearbeta (jord) med av dragdjur dra-
get redskap / cultivate (soil) with help of horse-
drawn implement' (SAOB 11) allm. tjö'r ti 
ifekräm Rättv. 'hålla på med vårbruket (eg. 
köra uti åkrarna)'; tjirr trå'cle Leks. (Silj.) 
'bearbeta trädesåkern med plog och harv'; 
tjö'r på ste'bben Äpp. 'harva på åkerstubben' 
(före plöjningen); tjä`r på fEr`ra Äpp. 'harva på 
fårorna' (efter plöjningen); lå'digstjöra Ore 
<bedriva vårbruket'. Jfr höst-, jord-. Syn.: 
åka. 8. (i förb. med bet, kav el. kurk:) tji3r 
bå't 	ku'rrk Dju. 'ej kunna genomföra 
sin avsikt, misslyckas / be unable to carry out 
one's intention, fail'. Jfr kurk. — Särsk. förb. 
(av:) 1. tigur-Xv ra`kkan Älvd. <köra i väg 
hunden'. 2. i a kgt-It' ett fjä'ttäti  Mal. 'jag har 
kört av ett fjätter'; (bort:) an kr-bs'it allt ä 
sam lä' 88t 8e tt Mal. 'han kör så, att allt, som 
sitter löst, kommer bort under körningen'; 
(dädan:) dam a tjöt-dä'jja mu'lla Flo. 'de ha 
kört undan mullen'; (fast:) an a tjöra-fa'sst i 
nå't Ve. 'den (o: båten) har kört fast i nätet'; 
(fram:) tjär-fra'mm målla Rättv. 'köra fram 
bröllopsträdet'; fra'mmkgcl Mal. 'framkörd' (om 
vagn); (i:) tjö"r-i mYlto Soll. 'köra fram kolved 
till en mila' (ÖDB I 516). Syn.: slep a -i, -in; 
åka-i; (ihjäl:) å va nsn sam ha tjört-ijåqr 8ä 
Leks. 'det var någon som har kört ihjäl sig'; 
(in:) 1. tjör-i'nn 	öMor. 'köra in hö(et)'; hfrä 
vatt i'nntjat Flo. 'höet kördes in'; i'nnkgri Mal. 
`intransporterad'. 2. tjör-i'nn Ve. tjör-i'nn 
mi'la Dju. 	mi'lta Mal. 'köra fram kolved 
till en mila'. 3. i'nnIcgcl Mal. 'inkörd' (om häst). 
4. tjör-enn Äpp. 'tränga in' (om kyla); kå'lldv,, 
tjörär-i'nn Ve. 'kylan tränger in'; (iväg:) tjgör-
iwö'g ra'Ickef Älvd. 'driva bort hunden'; i tjörd-
iugg däm Ors. <jag körde bort dem'; (ned:) 

dam add legt-riö'r Mal. 'de hade kört ned gm 
isen'; dam må'tt a kgt-nrr en hä'sst Mal. <ngn lär 
(eg. de måtte) ha kört ned gm isen med en häst'. 

tjör-n' dy`nnja Jä. 'plöja el. harva ned göd-
seln (eg. dyngan) i jorden'; (på:) 1. tjör-på' 
Jä. lega-på' Mal. <mana på (hästen)'. 2. Icgd-pa' 
Mal. kti`jr-på Li. 'gå på, arbeta med stor energi'; 
(stad:) kr-stä/ 1,1'0 Mal. 'kör en smula från 
stället!'; (sönder:) su'nndtjöradv, i dragstäidim 
öMor. 'sönderkörd i lokstaden'; (till:) 1. an 
tgici-g' må hu'vvun Mal. <han stötte till med 
huvudet'. 2. tjör-tå' 	Ga. <bearbeta åker- 
jorden före sådden'; (u n d e r :) tjdr-iinnd sty`ttjä 
Leks. 'bereda jorden för sådd' (jfr stycke); 
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(upp;) 1. kä'jr-spp an me tra'gsm Tra. 'köra 
den (o: vägen) farbar med snöskor (på häst-
hovarna)'. 2. tjör-o'pp Rättv. 'plöja' (om åker); 
(ur:) tjör-g'r så Leks. 'sjunga, skratta el. gråta 
med full hals'; (ut:) 1. tjgör-a'ut Älvd. tjär-a'jt 
Ors. tjör-ii't Leks. 'driva ut, fösa bort'. 2. tjö"r-
åut kö'ki Soll. 'köra kolen från en mila till deras 
bestämmelseort' (ÖDB I 525). 3. tKegundä-
kniet tjör Kara 12't Jä. 'Tjugondag Knut gör 
slut på julfirandet (eg. kör julen ut)'. 4. pa'ss 
då ss 'Print du tjör-fi't ö`gon å mä Mal. 'akta dig, 
så du inte sticker ut ögonen på mig!'; (å:) 
tjgär-4' (e'sstr„) Älvd. tjör-4' Ve. tjör4 öOrs. 
<mana på (hästen)'. 

körare m.IIIc tjösrsr Rättv. tjö`rar Leks. 'person, 
som styr dragdjur, spänt för fordon, körkarl / 
driver' (SAOB 5); kii"lrvsdåtjärsr Rättv. 'person, 
som kör kolved'. Jfr f o r d-, for-, la s s-. Syn.: 
kör-, åk-karl. 

kör(ar)-yxa f. III kti`jräkkse Li. kä'jraräkkse Tra. 
<yxa, anv. av timmerkörare / axe used by timber-
drivers'. 

kör-bro f. VII tjö'rbrö Leks. käsjrbrä Tra. `körbar 
bro (över vattendrag el. upp till höskulle etc.) / 
bridge that could be driven across (watercourse 
or up to upper storey of cowshed etc.)' (SAOB 
1-2). Syn.: åkbro. 

kör-bult m. la tjii`rbullt Ore `tröskvält, dragen av 
häst / threshing roller, drawn by horse' (se ill.; 
ÖDB 1 456f.). Syn.: se hästvält; kör-, 
vält-trösk m. fl. 

kör-börg adj.I tjö'rbörrg öMor. tjö'rbsr(r)g Rättv. 
Leks. Bju. Dju. 1. `körbar (om is) / thick 
enough to drive on (about iee)' allm. 2. <så 
stark, att man kan köra med den (om häst) / 
strong enough to use for pulling vehicle (about 
horse)' Dju. 3. `kördugligt (om fordon) / fit to be 
driven (about vehicle)' Leks. 

kör-don m. —n.Ia tjäsrdön Rättv. Nås Ja. kön 
Mal. kä'jclön ÖVd. (SAOB). 1. `(ett) fordon / 
vehicle' Bju. ÖVd. Syn.: don, bet. 3; kör-
doning; åkdon. 2. 'kör-redskap, uppsättning 
av fordon (koll.) / transport (collective)' allm. jä 
hal-4 få skrål tjö`rdön Rättv. (Bo.) 'jag håller 
på att få dålig uppsättning av arbetsfordon'. 
Syn.: åkdon. 

kör-doning m.Ib tjö'rdöniv Jä. = föreg., bet. 1. 
kördon(s)-hus n. Ja tjä`rdon(s)hfis Nås 'lider för 
fordon och redskap / shed for vehicles and 
implements'. Syn.: don-hus, -lider; skram-
rnel-, skrap-, vagns-lider. 

kör-gästabud n.Ia tjösrjässpsd Leks. 'kalas, som 
utgjorde ersättning åt de körande vid gemen- 

samhetskörning av timmer / party which was 
given in lieu of payment to drivers who had 
transported timber jointly'. Syn.: se for-, kör-, 
körning-, åk-kalas; körningöl m. fl. 

kör-kalas n.Ia tgrrkakäs vMor. tji3rkalä's öMor. 
tjö'rkalås Rättv. Dju. Nås kirjrkalås Tra. — 
föreg. (SAOB). 

kör-karl m. la tjö'rkarr öMor. tje.'(r)karr Soll. 
tjö'rkar Om. tjö'rrkår Leks. tjö'rkår Bju. Dju. 
Nås Jä. kg`rkår Mal. käsjrkär Li. 'person, som 
utför körslor / driver' (SAOB). Syn.: kör-, 
åk-karl. 

körkarl-brasa f.V tjö'rkarbräsu Soll. 'åkarbrasa / 
buffeting one's arms against one's sides to keep 
warm'. Syn.: fiskar-, kall-, västgöt-brasa. 

körkarl-sidan f.IVa best. tjåsrkarsida Dju. 'den 
sida av hästen, på vilken körkarlen gick / the 
side of horse by which driver walked'. Syn.: 
åtsida. 

körning f.Ib tjb'rniv Rättv.(Bo.) Leks. Bju. 
Ål Ga. Flo.—Jä. kiv Mal. (SAOB under köra). 
1. 'det att köra, körande / driving' allm. sicka 
tji3'rnin ss it'vaskki Leks. 'så vårdslöst du kör!' 
(jfr avvärlds(k)lig). Syn.: åkning. 2. 'kör-
arbete, (koll.:) körslor / driving jobs' allm. har 
du nsga tjä'rniv i vi'nntsr svLeks. 'har du ngt 
körarbete (åt mig) i vinter?'. Jfr for-, f ord-, 
lass-. Syn.: åkning. 3. 'så stort område av 
åkern som plöjdes i ett tag (motsvarande del 
av plöjningsarbetet) / area of field ploughed in 
one go' (ÖDB I 381) Leks. Ål. Syn.: åka f.; 
åkan; åkning; åvan. 

körning-kalas n. Ta tjä`rnivkalås Ga. 1. 'kalas, 
som utgjorde ersättning åt de körande vid ge-
mensamhetskörning av timmer'. Syn.: se for-
kalas; körgästabud m. fl. 2. 'kalas för släkt 
och bekanta som hjälpt till med vårbruket / 
party for family and friends who had helped 
with spring farnaing'. 

körning-öl n. tja`rnivi3k Jä. = föreg., bet. 1. 
kör-oxe m.IIIa tjö'rukks öMor. tjö'rukkså Oro 
tjö'rok(k)ss Rättv. tjö`rokksa Leks. tjö`rokkså 
Bju. 'tjur el. oxe som dragare / bull or ox 
used as draught-a,nimar (SAOB). Syn.: drag-, 
åk-oxe. 

körpa sv.v. 1 tjy'rrp(a) Älvd. Soll. Leks. tfisr(r)pa 
Rättv. Dju. Ga. Mock. (Rietz 385 b köörp; 
We. körpa; Torp kyrp a). 1. (tr.:) 'snörpa 
ihop / purse, pucker' allm. Syn.: se hyra; 
hörpa m. fl. 2. (intr.:) <draga ihop sig / con-
tract' Dju. tjisrrpa ti stä'dp,, (om väv:) `draga 
ihop sig i staden'. 3. 'sätta i väg / dash off' 
(med el. utan bibet. av fnurrighet) Soll. tjy'rrp 
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int i vå'g nu dd *fnurra inte i väg nu (då)r. 
4. `ideligen springa ut och in / run in and out 
continually' Soll. an tjy'rrpät i derum 'han 
sprang ut och in i dörren'. — Särsk. förb. (ihop:) 
tjyrrp-Kk'sp Älvd. tjyrrp-iö'p Soll. 'snörpa ihop, 
hastigt tråckla ihop'. Syn.: skörpa -ihop; 
(återi:) ig ed uka tjyrrp-a'ttri isjå bra'atk ki`ted 
Älvd. `jag skulle tråckla litet på de här 
byxorna'. — 21v1.: tjyrrp m. Soll. 1. `hop-
snörpt ställe (t. ex. på säck) / puekered part 
(e.g. of sack)'. 2. `fnurrig person / grumpy 
person'; tjy'rrpqn Älvd. tjy'rrixln Soll. tji`rrpu 
Ca. adj. 1. tjy'rrplin i mu`nnQm Älvd. `som 
snörper på munnen / with pursed mouth'. 2. 
`snarstucken, tyckmycken / easily offended' Soll. 
8. `kräsen, nogräknad / particular' Ca. 

körs-bär fl. II Ja tjä'asbör öMor. Soll. tjö'ssbär 
Leks. Bju. tjö'ssbår Dju. `frukt av körsbärs-
träd / cherry' (SAOB 1). — Ssgr: tjä`8ebä8bdssk 
öMor. tjtessbesbetask Soll. m. 'körsbärsbuske / 
cherry bush'; tjä'ssbesknupp m. Soll. `körsbärs-
kärna / cherry stone'. 

kör-sparv m.Ia tjil`rsparry Bju. (jfr ordb. tj är-) 
`gulsparv, Emberiza citrinella' (jfr Magnevill; 
Kjell Bylin, Dalarnas fåglar 1975, s. 161); han 
jekk-på' sum tji-Prsparrvän `han stod i som gul-
sparven (0: pratade utan uppehåll)'. Syn.: 
granköla, bet. 2; grönköla, bet. 2; grön-
svala; gul-sparv(e), -spinke. 

körtel m. Ja d — Illa tjlek.2 ,,,tjl'ekile Älvd. 
lä nVåmh. Flo. tji`e.2.2ki Våmh. (Bon.) tjekk.2 
nvMor. tjå'itä vMor. tjä.2.2 öMor. Ore tje`.2114 Ve. 
tig' ,,,tjå',21 (best. tjå'.21zi tjå` .21an) Soll. 0.2.2—
tjäs2.2/ä Ors. tjä'ssi Rättv. Leks. Jä. tjä`rrtil (pl. 
tjä`rrtilar) Bju. titt' .2.21a Ål tjä' 881 ••••,tjä` 881a Dju. 
tjä'2.21(n) Ca. tjä`2.21a Nås tjeesslä Äpp. tjä`ssla 
Mal. tie' ttil (pl. tje`.2.21er) öVd. 	1. `smärre, 
svampartad kropp i människo- el. djurorganism, 
särsk. om  lymfknuta och tonsill / gland' (SAOB 
la) allm. Jfr hals-, ros-. 2. `oanvändbar, »gif-
tig» klump el. knuta i kött el. fläsk / unusable 
»poisonous* lump in nneat or bacon' (SAOB 1 a ) 
allm. ä vå en tjä`ssla ti firtrastja (dativ) Dju. 
'det var en oätbar knuta i fläsket'. 8. `klump-
formig anhopning i mineral / lump-shaped accu-
mulation in mineral' (SAOB 3) Ors. öVd. 
va'ttutja2.21er Tra. 'av fuktighet omgivna kvarts-
kulor i brynsten'. 4. <test av gräs, kvarlämnad 
vid slarvig slåtter / wisp of grass left through 
careless mowing' Äpp. 

körtel-knul m. Ja tjä'llknault nVåmh. tjä'llknöjl 
öMor. tje'llkniar Ve. tjg'21kn64r Soll. tjä'881knfik 
Dju. 1. `ansvälld körtel, körtelansvällning / 

swollen gland' OvSi. 2. 'tonsill / tonsil' Dju. 
Syn.: halskörtel. 

körtel-skorv m. Ja tjä‘2.18kurry Ore `fuktig, små-
ningom skrumpnande hudbeläggning på nyfött 
barns huvud, heclningahud / moist layer eovering 
newborn child's head, whieh gradually dried up'. 
Jfr gammelskinn. Syn.: hedna-, hednings-
hud. 

kör-trösk m.Ib tja`rtr888k Ore kä'jrtröask Li. 
`tröskvält, dragen av häst'. Syn.: se hästvält; 
körbult m. fl. 

körvel m.I d tjö'rrvil nMal. `revormstörel, Euphor-
bia helioscopia / sun spurge' (jfr SAOB 3; barn 
varnades för att få växtens mjölksaft på huden 
el. på sår). 

kör-väg m.II —Ic till'rwe7g nvMor. tjö'rvåg Bju. 
Nås Jä. kg'rvåg Mal. `väg, på vilken man kan 
köra med fordon / road fit for driving on' 
(SAOB 1). Syn.: åkväg. 

kösa f.IVa kå'8a Älvd. kä'jsa Tra. (Torp keysan) 
`klumpig, vårdslös kvinna / awkward, careless 
woman'. Syn.: klossa, bet. 2; sossa. — Avla 
kässug nÄlvd. kä'jss Tra. adj. <klumpig, vårdslös 
/ clumsy, careless'. 

kösa sv.v.3. hej» (pret. käsist) Tra. (jfr? Torp 
k saysall  f.) `stöta, puffa / push, shove'. Jfr 
kyssa". — Särsk fiirb. (till:) an kä'jst-tU å' me 
Tra. 'han stötte till mig'. 

köse m.III a kssu8e öVd. 'barsk, duktig karl, 
kaxe / gruff, elever fellow; bully' (Torp kauseiv; 
jfr Reitan, Rerosmålet, s. 160). Syn.: kuse', 
bet. 1. — Av!.: kssuss adj. Tra. 'barsk och kraf-
tig / gruff, powerfur. 

kött n. II —Ja tjgät Älvd. Våmh. tjEit vMor. Ve. 
Soll. Ore tjöt ,,,tjät öMor. tjåt Ors. tjåt vRättv. 
tjett Rättv. (Bi.) tjött Leks. Bju.—Mal. tjåt öVd. 
1. `muskel- och fettvävnad, hull / flesh' (SAOB 
1 g) Våmh. Mor. arrbiet-å'v si NO tjg'öt Våmh. 
(Bon.) `arbeta av sig litet fett'; jät-å' 8e lritä 
tfå't vMor. 'äta, så att man fetmar (eg. äta å 
sig)'. Jfr svall-. 2. 'kropp (om människa) / 
body' (SAOB 2) Våmh. wa'rrm in i 00°4 
`varm invärtes; feberaktig'. Syn.: liv, bet. 4. 
3. (ss. ämnesnamn:) `ätliga mjukdelar av djur / 
meat' (SAOB 6) allm. sl'ekt sos ra'kktjgäteö Älvd. 
`segt som hundkött'; mi'tt in i tie% Våmh. 
(Bon.) 'mitt i det köttiga partiet'; usnndturrtjen 
jåt fö'kstjiit Soll. 'hundturken äter människo-
kött'; otnä"lråtjglit Älvd. småskstjött Mal. 'kött av 
får el. get'; we'vvgtOt vMor. 'kött från fågel-
vinge'; bå'rdalbuktjåt Ors. `kött av bock, slaktad 
vid Bartolomeus'; få'rtjött Leks. Bju. 86'tjött 
Mal. `fårkött'; hä'ssttjött Mal. häsasttjåt öVd. 
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'hästkött' (åts i allm. icke utan grävdes ned i 
jorden). Jfr dödsel-, fläsk-, gucku-, ko-, 
ljut-, nöt-, ox-, pöls-, rack-, risp-, spetat-, 
stick-, stygg-. 4. 'märg i potatisstjälk / pith 
in potato stalk' (jfr SAOB 7 a). 

kött-bog m.Ic tjB`tbög Soll. tjetbög Ors. tjetbög 
Rättv. tjö`ttbög Mal. tjd`tbög Tra. `(torkad) bog 
av slaktat kreatur (ex. ko, kalv, får, get, men ej 
svin) / dried shoulder of slaughtered animal 
(not pig)'. Jfr kött-fot, -lår, -skank. 

kött-fat n.II tig"ötfåt Älvd. tjö`ttf åt Leks. <stort, 
runt trä- el. stenfat, varpå kokt kött el. fläsk 
lades upp / large round platter of wood or 
stoneware on which cooked meat was served'. 

kött-fis m.Ia tjö`ttfia Jä. 'talgoxe, Parus major / 
great tit' (Kjell Bylin, Dalarnas fåglar 1975, s. 
160). Syn.: se drag(er)iringen. 

kött-fot m.Ia 	tjeöttrzet Älvd. tirtföt vMor. 
Ve. 	tjö`tföt Soll. tjetföt öOrs. tj ö' ttföt Leks. 
`(torkad) bog el. (torkat) lår av slaktat kreatur / 
dried shoulder or leg of slaughtered cattle' 
(ÖDB I 316). Jfr kött-bog, -lår, -skank. 

kött-grop f.VI tjö"tgröp Ve. <grop, i vilken ville-
bråd förvarades, tills det kunde transporteras 
till byn / pit in which game was kept until it 
could be transported to village' (ÖDB I 48). 

kött-hang n.Ib tjö'tthavy Mal. tgethauvg CoVd. 
'mängd av i stugtaket på stänger och kött-
käppar upphängt, saltat och torkat kött / 
amount of dried and salted meat hung up on 
rods and köttkäppar in eottage'. Jfr kött-
hjälle, bet. 1. 

kött-hank m.Ib tjö`ttheivvk Leks. Dju. Flo. Jä,. 
Äpp. tjö`tthavvk Mal. 'avskuret stycke kött, kött-
flisa / slice of meat'. 

kött-hanka f.IVa tjösttakka öMor. tjö"thåkka Ve. 
tjö"tåkk Soll. tjetukka tje'tekka Ors. tjö'tth,avvka 
Mal. = föreg. 

kött-hanke m. Illa tjy"ötokk Älvd. Våmh. tjö"tåkk 
nvMor. tjå'tekkä öOrs. = kötthank. 

kött-hjälle m.IIIa tjeötjäll Älvd. 1. 'på tak-
stänger i stugan el. härbret lagda träspjälor, på 
vilka kött hängdes el. lades till torkning / 
wooden slats laid across roof poles in cottage or 
storehouse, on which meat was hung or placed 
to dry' (äv. sammanfattande benämning för 
spjälorna och själva köttet; SAOB; ÖDB I 310; 
III 219; Gotl.Ordb.) 2. 'ställning i skogen, på 
vilken styckat villebråd lades upp till förvaring 
/ structure in forest on which cut-up game was 
kept'. Syn.: kötthässja. 

kött-huvud n. tyrötövud Våmh. (Bon.) 'enfaldig, 

slö person, kålhuvud / simpleton' (SAOB). Syn.: 
se dumbom m. fl. 

kött-hässja f.IVa tyröteas Älvd. `ställning i sko-
gen, på vilken styckat villebråd lades upp till 
förvaring' (se ill.; ÖDB I 49). Syn.: kött-
hjälle, bet. 2. 

köttig adj.I tjeötgn Våmh. (Bon.) tjetu Rättv. 
girttu Bju. Dju. Nås Jä. Mal. *bu ÖVd. 
1. 'som är rik på muskulatur (och fattig på ben 
och fett) / museular (with little bone or fat)' 
(SAOB 1; ÖDB III 482) allm. 2. 'korpulent, 
fet / stout, fat' Våmh. Rättv. 

kött-juver n. la tyrätgör Våmh. (Bon.) tjrtjör 
Soll. tje"tjör Ors. tjtretjir Dju. 'juver, vars huvud-
massa utgöres av bindväv och fett / udder 
mainly consisting of conneetive tissue and fat' 
(SAOB). 

kött-kar n. II Ta tjeötleår Våmh. tjö"tkär öMor. 
tjö`tkär tjö`ttkär Son. tyVtkär Ors. tjirtkar Rättv. 
tjö'ttleår Dju. Mock. Jä. Mal. <större laggkärl, i 
vilket kött saltades ned / large barrel in which 
meat was salted and stored' (ÖDB I 50, 310; 
SAOB). Jfr köttståndfat. Syn.: köttina. 

kött-klund m.Ia tjö"tklrunnd Soll. 'muskel / 
muscle'. 

kött-käpp m.Ia tjeettjäpp Tra. 'i ena änden 
vässad träpinne, anv. vid upphängning av kött 
/ pointed wooden stick Used for hanging up 
meat'. Syn.: kött-pinne, -spett, -sticka, 
-stång, -ten, -öle; öle. 

kött-leva f.IVa tjrötlriev Älvd. 'kvarlämnat 
stycke kött / left-over piece of meat'. 

kött-lår n.Ia tja`ariir Soll. tj'etlitr vOrs. tfirtiår 
Rättv. tjö'ttrdr Jä. 'saltat och torkat lår av 
slaktat kreatur / salted and dried leg of slaught-
ered cattle' (Fr. kjötlmr). Jfr kött-bog, 
-fot, -skank. 

kött-månge m.IIIa tjij4tme3g Älvd. 1. 'talg-
oxe, Parus major' (jfr SAOB köttmångare). 
Syn.: se drag(er)iringen; köttfis m. fl. 2. 
'person, som är stark köttätare / person who 
eats a lot of meat'. 

kött-mölja f.IVa tjö`ttmökirja Mal. 'maträtt, be-
stående av köttspad och däri uppblött bröd / 
dish made of meat-stock and soaked bread'. 
Jfr mölja. 

kött-pinne m.IIIa tjö"tpinn Ve. <i ena änden 
vässad träpinne, anv. vid upphängning av kött' 
(ÖDB I 310). Syn.: se köttkäpp. 

kött-rand f. VI tOstrannd öMor. 'strimma av kött 
i fläsk / streak of meat in bacon'. 

kött-räcka sv. v. 3. tinträttja Leks. tjö`tträttja 
Mal. 'vid skinnberedning skava skinnet första 
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gången / serape skin for the first time in pre-
paration of leather'. Jfr fin-, mjöl-räcka. 

kött-sida f.IVa tkrötsajö Älvd. tje"tsajda Ors. 
tja"tsIda Rättv. (Bo.) tjö'ttsida Leks. (Silj.) Ål 
tjö'ttsia Bju. Mal. 'mot köttet vänd sida av 
färdigberedd hud, köttyta på skinn / fleshy side 
of prepared skin' (SAOB). Syn.: avigsida. 

kött-skank f.Ib tkrötskquvk Våmh. e/OU/cdu (v )k 
Rättv. tiösttskåvvk Leks. Jä. `(torkad) bog el. 
(torkat) lår av slaktat kreatur' (ÖDB I 316). 
Jfr kött-bog, -fot, -lår. 

kött-skulle m. Illa tjö'tskull —tje"tskull Ors. tjö'tt-
skullä Äpp. 'på takstänger i stugan el. härbret 
lagda träspjälor, på vilka kött hängdes el. 
lades till torkning; äv. sammanfattande benäm-
ning för spjälorna och själva köttet'. Syn.: 
kötthjälle, bet. 1. 

kött-smäll m.Ia tgetsmäll Li. 'knall av gevärs-
skott, som träffat sitt mål/ detonation of gunshot 
which had reached its target'; je o'nnde am ä a 
vär når tjå'tsmäller trå 'jag undrar (just) om 
det har varit några träffskott (som vi hört, 
månn)tro'. 

kött-spett n.Ia tjö'ttspett Leks. Jä. Äpp. 'i ena 
änden vässad träpinne, anv. vid upphängning av 
kött' (ÖDB I 317; Gotl.Ordb.). Syn.: se k ö t t-
käpp. 

kött-sticka f.IVa tjrtstikka Våmh. tje"tstikka 
Ors. tjö'ttstikka Äpp. — föreg. (ÖDB I 310). 

kött-strupe m. Illa tjerttstriipä Flo. 'matstrupe / 
gullet'. Syn.: gorr-, mat-strupe. 

kött-ståndfat n. II tjö"tstammfåt Ve. <runt, högt 
träkärl med två handtag o011 lock, anv. särsk. 
vid nedsaltning av älgkött / tall round wooden 
container with two handles and a lid, in which 
elk-meat was salted'. Jfr köttkar. 

kött-stång f.Ib tja'tståvvg Soll. 'i ena änden väs-
sad träpinne, anv. vid upphängning av kött (i 
stugtaket)'. Syn.: se köttkäpp. 

kött-såd n. tjö'tså(d)—tje"tså Ors. tjö'ttsåd Dju. 
'köttsoppa / meat soup' (jfr SAOB). 

kött-ten m.Ia tjö"ttön Ve. Soll. tje"ttön Ors. — 
köttkäpp (se 	ÖDB I 310). 

kött-tina f.IVa tjeöttfena Våmh. tjöttö'na öMor. 
tjö'ttöna Ors. tjö'ttEna Rättv. Jä. tjö'ttön,a Leks. 
tjö'ttina Bju. Mal. <större laggkärl, i vilket kött 
och fläsk saltades ned / large barrel in which 
meat and bacon was salted and stored' (SAOB; 
jfr ÖDB I 310). Syn.: köttkar. 

kött-Me m. IV ticötijölri Älvd. <i ena änden vässad 
träpinne, anv. vid upphängning av kött'. Syn.: 
se köttkäpp. 

köv n.Ia tig% Våmh. tji3v nvMor. 'issörja / 
broken ice, slush'; kwenni a st4'n,aö i tj -gsövi 
Våmh. <kvarnen har stannat på grund. av is-
sörja'. Syn.: se grossel, bet. 2; kövis, bet. 2. 

köva sv.v. 1. tjg`öva Älvd. Våmh. kii`v(a) vMor. 
Ve. Soll. tja`va öMor. Ore Leks. Ål tjö`va Ors. 
tjasva Rättv. Bju. Flo. Äpp. ka`va Mal. tja'a,. 
tja Tra. (Fr. k ce f a; Torp k j eva). 1. 'packa 
ihop sig och därigenom bilda hinder / be packed 
together and form an obstruction' (t. ex. om  snö 
på väg; om hö i en glugg) vMor. Soll. Leks. 
e ka`vär fö tgekam vMor. 'snön packar ihop 
sig framför kälken och hindrar den att glida'; 
(äv. bildi.: ä gö'r a ännä så ä å' så ä ka`vär undå 
ännä Soll. 'det (o: arbetet) går undan för henne, 
så det står som snöplogsvågor omkring henne'. 
2. `svälla (och därigenom bilda fördämning); 
frysa till (från bottnen; om is); stiga och samla 
sig ovanpå isen (om vatten) / swell; freeze from 
bottom up (about ice); rise and collect above ice 
(about water)' allm. ed a tjg`öva bårt i 4'17, Våmh. 
(Bon.) 'det har bildats is på bottnen av ån'; 

kö'vär vSoll. <det bildas issörja i åvattnet, 
så att det blir fördämning'; e tjä`vsr vOrs. 'det 
börjar bildas is på vattendraget'. Syn.: svalla. 
8. 'vid kärning stiga i kärnan (om grädde) / 
rise in churn (about cream)' (ÖDB III 361) 
Äpp. Mal. — Särsk. förb. (för:) ä kövär-fa' 
Soll. 'det packar ihop sig, så att det blir stopp' 
(t. ex. i en hjulbäck); ä tjöva-få'r Leks. 'det 
stoppade(s) upp' (om kälke i djup snö); (ihop:) 
ä tjava-ihö'p så frammatä mö`dan Leks. <det 
(o: issörjan) packade ihop sig framför medarna'; 
(på:) tja`v-på Rättv. Ål 'börja att frysa till'; 
(å:) ä tjövär-å' jö'lrä nvMor. 'det bildas is om-
kring (kvarn)hjulet'; (åter:) ö'nä a tja`-att Tra. 
<älven har frusit till'; (över:) ä kav-y'vvy Mal. 
<det stiger över kanterna'. 

köv-damm m.Ia trg`öt;d4non Älvd. tig`övd.pn 
Våmh. 'fördämning (med ökat vattenstånd) 
i vattendrag, förorsakad av uppdämd issörja / 
blockage in watercourse caused by broken ice'. 

köverne n.Ia tja'vän Mal. (SAOB kövan) 'efter-
hängset barn / importunate child'; gakk önna, 
ditt trd'vän 'gå undan, din efterhängsna unge!'. 

kövig adj.I tja'vug Leks. (jfr kö va, bet. 1) 'kärv, 
trög, motig / harsh, slow, adverse'. 

köv-is m.Ia tjvais Älvd. Våmh. tja`vajs vMor. 
tjöväV8 öMor. tjö`vajs Ors. tja`vis Leks. Ål (jfr 
k öv a, bet. 2). 1. nybildad is, bottenis / newly 
formed ice' Älvd. Våmh. 2. `(sammanpackad) 
issörja / (packed) broken ice' Mor. Ors. Leks. 
Ål. Syn.: se grossel, bet. 2; köv m. fl. 
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