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mackaberus m. makaH' rus Mal. (jfr SAOB 
mackabé) 'slö, sävlig mansperson / idle, dila-
tory, slow man'. Syn.: mackapär. 

mackapär m. makapä'r Ve. ma`kkapä'r Leks. (jfr 
SAOB mackapär) = föreg. 

mada sv.v.l. 	Älvd. (jfr Rietz madda; V11 
maddra; Torp madra) 'gå långsamt, knalla och 
gå / walk slowly, toddle along'. — Särsk. förb. 
(av:) wi 	 sÄlvd. 'vi knallade i väg'. 

madam f. madq' mm Våmh. (Bon.) mada' mm Ore 
Nås 'hövlighetsbenämning för hustru till man av 
medelklass, t. ex. länsman, bruksbokhållare el. 
handlande / polite term for wife of middle-class 
man' (jfr SAOB 3); uk e wa'kkär mada'mm Ore 
'en sådan fin fru!' (sagt till en gravid prästfru); 
madgm Zrl'ek Älvd. 'madam Leigh' (handlarfru i 
Röros); krä'jmada'mm Ore '(bruksbokhållare) 
Kreys fru'. 

maffia sv .v. 1 . maf(f)la Rättv. Bju. Dju. Ga. maff-
la Leks. 'vara senfärdig, arbeta långsamt / be 
dilatory, work slowly'; ma'ffla å så`pa Leks. 
'sopa långsamt'. Syn.: muffl a; mugga, bet. 4; 
myckla. — Ssgr: maffuldön m. Leks. (koll:) 
'senfärdiga personer / dilatory people'; meglkål 
m. Rättv. 'senfärdig, maklig man / dilatory man'. 
—Avi.: maffil—ma'ffsl m. Leks. 'senfärdig man/ 
dilatory man'; ma'ffsl Leks. maffäl Ga. n. 1. 
'senfärdighet / dawdling'. 2. 'senfärdig person / 
dilatory person'; maffia Leks. maffila Leks. 
(Silj.) f. 'senfärdig kvinna / dilatory woman'; 
mafflug—mafflrug Leks. mafflu Ga. adj. 'sen-
färdig / dilatory'. 

maga sv .v .1. mkgå Älvd. Våmh. må"gå vMor. 
mä'ga Leks. mä'ga Dju. mä'gu- Jä. (V11; jfr? Fr. 
maga). 1. 'förmå förtära / be able to eat' Älvd. 
nVåmh. vMor. Leks. Dju. i mii"gär int eä Älvd. 
nVåmh. i mirgär-nt ä Våmh. (Bon.) ja mä`g int 
ä Dju. 'jag kan inte äta det'. 2. (i förb. med 
hov:) se maghov. —Pass.: (i förb. med för:) i 
kän int mä`gus fö te tä4--8'mm ä Mal. 'jag kunde 
inte förmå mig att tala om det / I could not 
bring myself to talk about it'. Jfr få v. refl., 
bet. 2; v å n(i). 
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magasin n. I a ma`ggiin Älvd. mä'gasin vOrs. 
maksi' n Rättv. Leks. Bju. Dju. 'förrådsbod för 
av socknen el. byn förvaltad spannmål, socken-
magasin / granary, in which corn was stored up 
by the parish or the village' (SAOB 1). Jfr bys- 
härbärge. 	. Syn.: 	magasinshärbärge; 
maggbur; sockenhärbärge; tingbod. 

magasins-härbärge n. III—I a ma`ggasinsärrbär 
vOrs. magasi'nsarrbarg—maksi'nsharrbrä Leks. 
=föreg. 

magd f. l a maggd Älvd. Våmh. vMor. Soll. majd 
öMor. malld—mäld—majld Ve. maggd—mgggd 
Ors. maggd—majd Leks. mäjd Leks. (Silj.) majd 
Jä. Äpp. maggd ÖVd. 'förkläde av skinn el. av 
hemvävt el. köpt tyg / apron of leather or hand-
woven or bought material' (se ill.; SAOB 
mage; ÖDB IV 214); kri`ppmaggd vMor. 
kri'ppmajd öMor. 'till barndräkt hörande förklä-
de'; fä'jsmäjd Leks. (Silj.) 'slitet förkläde, anv. i 
fähuset'. Jfr blå-, glans-, glem-, grann-, 
grön-, gul-, kattuns-, krus-, rask-, röd-, 
skin-, skinn-, sporr-, svart-, under-. Syn.: 
förkläde. 

magd-band n. J a ma`ggdbgrind Älvd. Våmh. 
ma'ggdbannd vMor. Soll. malidbannd öMor. 
ma'llband Ve. ma`ggdbannd— ma`jdbannd 
Leks. 'förklädesband / apron ribbon' (ÖDB IV 
221-225); kri'ppmaggdba'nnd vMor. 'smalare 
band till barnförkläde'. Syn.: förkläde sband. 

magd-stång f. Ib ma`jdstågu Leks. 'från klädstu-
gans tak hängande stång för förkläden / pole 
hanging from ceiling of clothing-storehouse, on 
which aprons were hung'. 

mage m. IV mä"gi Älvd. Våmh. må"gå vMor. 
Soll. magi'—måg' öMor. ma"ji Ors. mä'je Ore 
mkgi Rättv. mä'ga Leks. mä'ga Bju. Ga. mä'ga 
Dju. mä`gu Nås—Mal. må'i (best. sg. dat. må'om) 
ÖVd. 1. 'säcklikt utvidgad del av mat-
smältningskanalen, särsk. hos djur, magsäck / 
stomach' (SAOB 1) allm. ig a vå' nnt i mågå'mm 
öMor. 'jag har ont i magen'; e a-nnt mit`go a ädä' 
Ore 'jag kan inte förmå mig att förtära det där'; 
på fa'ssttj mä'ga Dju. 'på fastande mage'. Jfr 



mager 	 1504 	 maglig 

bet. 3. Syn.: buk; bälg, bet. 4a; kved, bet. 
1. 2. (i förb. hava mage till; SAOB 3b:) 'ha 
mage till / have the cheek to'; a du' mil'go ti 
ta'go, nog a mil`go il fardrlfgo Ore 'har du 
mage att taga (detta, så) nog har jag mage att tåla 
(det)'. 3. 'parti av människokroppen nedanför 
bröstet, buk / abdomen' (SAOB 4) allm. (i flera 
bygder ej fullt genuint); lift-ni' mågåtnn öMor. 
'lyfta så tungt, att magen faller ned'; i a sa'rt 
ever må"gån Ors. 'jag har ont i magtrakten'; dra-
o'pp mä`gan Leks. 'bota magont gm att draga ut 
huden över maggropen'. Jfr bet. 1. Syn.: buk; 
bälg, bet. 4a; kved, bet. 1. 

mager adj. V mä'ger (pl. mie`grer) Älvd. mä'gär 
Våmh.—Soll. Ore Bju.—Äpp.—mXger Mal. (pl. 
mä'giir Ål mä'grä Nås) mä'gsr—nur ger Ors. 
mä'gsr Rättv. Leks. (pl. mä'gry Rättv. må`gur 
Leks.) må`ger ÖVd. 1. 'som har dåligt hull / 
thin' (SAOB 1) allm. o e sa mä'ger ss o hurrk int 
När ro'mmpa Li. 'hon (a: kon) är så mager, så 
hon orkar inte bära rumpan'. Jfr hud-, ut-. 2. 
'ej fet (om jord etc.) / poor (about soil)' (SAOB 
3) allm. efkkeri se ,sa mä'ger a a'rrm t ss Li. 
'åkern ser så ofruktbar och eländig ut så'. 3. 
'kådfattig (om ved) / lacking in resin (about 
wood)' Rättv. 4. 'tunn, gles (om rök) / thin, 
sparse (about smoke)' vMor. — Ssgr: mä'-
ge,skrakk m. Tra. 'mager varelse / thin creature'; 
mä'gesketji1 m. Älvd. 'mager person / thin per-
son' (eg. magerskänkel). 

magersIdig adj. I mä`geskkig nÄlvd. 'magerlagd / 
inclined to thinness'. 

magg n. I b magg Mal. 'avfall vid kardning / waste 
from carding wool' (jfr Rietz 424 b.). 

magga sv.v .1. ma`gga Mal. (jfr ? Torp magga f.) 
'gå med vaggande gång, gå ovigt / walk with 
rocking or waddling gait'. 

maggan f. IV a best. ma'gg.fi Älvd. (jfr ? Rietz 
magga v.) 'låneinrättning för spannmål, förval-
tad av sockenskrivaren / parish store of grain 
which could be borrowed by parishioners in 
need, managed by parish clerk'; fa'ttimaggft 
'dets.'. 

magg-bur n. l a ma'ggber Älvd. (jfr bur n.) 'soc-
ken- el. bymagasin, innehållande för utlåning un-
der nödår avs. spannmål / parish or village store-
house containing grain which could be borrowed 

during year of famine'. Jfr maggan. Syn.: se 
magasin. 

mag-grop f. mkgågröp Rättv. mä'ggröp Bju. Flo. 
mä'ggropp Mal. 'insänkning i bukväggen mellan 
bröstkorgens främre kanter / pit of the stomach' 
(SAOB). 

mag-gördel m.l mä'gfårdil Flo. Mal. 'stickat 
plagg, som man vid förkylning bar lindat om-
kring livet / woollen gannent worn round waist 
when person was suffering from a cold' (SAOB 
1). 

mag-hosta f. IV a mkgåhos(s)ta Rättv. (Bo.) 
mä`ghossta Bju. 'hosta, som hade sitt ursprung i 
magsäcken / cough which had its origin in sto-
mach'. 

ag-hov n. la mkgedev Älvd. 	 Våmh. 
må"gå-ö'v vMor. mirgåhöv Ve. må"göv—
m{i'göv Ors. må"gohöv Ore mkgåölr sRättv. 
mkgåöv Rättv. (Bo.) mrgahölr Rättv. (Bi.) 
må`ghöv Bju. mä'go Flo. mä'gs-a' Jä. mä'guhöv 
Äpp. Mal. mä'ohöv Tra. 1. 'förmåga att bedö-
ma, hur mycket ens mage tål av mat el. dryck / 
ability to judge how much food or drink one can 
stand' (SAOB) allm. du ska fel witå mkgå-ävo 
Våmh. 'du skall väl begripa att äta (dricka) mått-
lige; qn ar int assint må"göv P si öOrs. 'han har 
intet förstånd om, hur mycket han tål (av mat el. 
dryck)'; an wi't int må"gå-ö'v vMor. (h)an vOt int 

Jä. 'han förstår inte sin mages mål'. 2. 
(fungerande som refl. verb) 'äta el. dricka mått-
ligt / eat or drink in moderation' Älvd. n s öks 
int witå mkgåtrv (—mkgå-zi'v) sig 'han tycks 
inte förstå att behärska sin matlust'; 
dig 'ät måttligt!'. Jfr maga v. 

mag-klen adj. I mkgåkklen Älvd. må"gåldri'n öVe. 
'sjuk i magen / suffering from a stomach dis-

ease'. Syn.: innanklen; magsjuk, m.fl. 
(endast negerat:) 'buskablyg / shy, backward 

in coming forward'; dier irå ö int mkgåkkiene 
ket rnnda wä'r Älvd. 'de äro då inte rädda att 
springa var som helst'. 

mag-lapp m. Ja må"gålrapp Soll. 'avslitet stycke 
av innerhinnan i svinets mage, anv. som löpe / 
piece of inner membrane of pig's stomach used 
as rennet'. Jfr löparen. 

maglig adj. I mä'giren Flo. 'aptitlig / appetizing'. 
Jfr god, bet. 5a; god-smakig, -äten; sovel-
sam, bet. 2; sovlelig; 
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mag-mask m. I a mä'gsmakk Mal. 'inälvsmask / 
intestinal worm'. 

magna sv .v.1. mg'"yen Älvd. m,ruin Våmh. 
ma`uen Mor. ma`nyn—ma'yyna Ve. ma'yyn(a) 
Son. mg`yyng öOrs. mà y(u)na Rättv. Bju. Dju. 
Ga. Flo. Nås ma'yyna Leks. 'magra / grow thin-
ner' (SAOB). Syn.: magra. — Särsk. förb. (ur:) 
mayen-g'r kkii`dum vMor. 'magra, så att klä-
derna bli för vida'. 

magn-koppe m. Illa ma'yynkupp Soll. (jfr mag n a 
v.) 'blåsa i tarmfettet på småkreatur, uppkom-
men gm magring / blister in intestinal fatty tissue 
of young cattle, caused through animal becoming 
leaner'. 

mag-pirra f. IV a må"gåpirr (best. -pirru) vMor. 
'hastigt påkommande magsjukdom, diarré / 
diarrhoea' (Rietz 424a; jfr V11 We. magfirra). 
Syn.: se dreta f., bet. 2; kring-, mag-sjuka; 
ränndret m.fl. 

magra sv .v .1. mä'gra Rättv. Flo. Äpp. Mal. ÖVd. 
'bli mager el. magrare / become thin or thinner' 
(SAOB 2). Syn.: mag n a. — Särsk. förb. (av:) 
mägär-a's Flo. 'bli utmärglad'. 

mag-rev n. la mä'grit Äpp. Mal. 'magplågor (av 
växlande slag) / stomach pains (of various 
kinds)'. Jfr rev" n., bet. 1. 

mag-riset n. la best. mä'grisä Flo. 'engelska sju-
kan med symtom från magen / rickets, with 
symptoms emanating from stomach'. Jfr hu-
vudriset; ris" m.fl. 

mag-sjuk adj. I mä'gsflik Mal. 'som lider av mag-
sjukdom; som har diarré / suffering from disease 
of stomach; with diarrhoea' (SAOB 1). Syn. se 
innanklen; magklen, bet. 1, m.fl. 

mag-sjuka f. IV a mä'gfaka Leks. mä'gsfåka Mal. 
'magsjukdom; diarit / stomach disease; diarr-
hoea' (SAOB 1). Jfr bukrev; bälgont(a). 
Syn.: se magpirra m.fl. 

mag-stark adj. I mä'gstarrk Flo.; n. mä'gsstät 
Mal. (SAOB). 1. 'som ej har lätt för att känna 
äckel el. få kväljningar / who does not easily feel 
nausea or sickness' Flo. 2. (n. substantiverat:) 
'(ngt) starkt el. kraftigt för magen / (sthg) indi-
gestible' Mal. 

mag-stälpa sv.v.3.-1. må"gåstsZrp- Ve. Soll. 
mä'gstäkp- Leks. mä'gsstap- Mal.; p. pret. 
mågå'stäRpactez öMor. må"gåsts4pa Ve. må"-
gåstskpacks Soll. mkgåställt Rättv. (Bo.) må`g- 

stälrpt Leks. mä'gsstälrpt Nås 'vända upp och 
ned på ngn (t. ex. ett barn), så att därigenom 
magplågor uppstå / tum n s.o. (e.g. child) upside 
down thereby causing stomach pains' (jfr SAOB 
mag stj älpa) Mal. —P. pret.: 'som har en magå-
komma, orsakad av att den sjuke slitit sig i veka 
livet / having stomach-complaint caused by over-
strån through lifting' allm. — Refl.: må"gå-
stskp-si Soll. mä'gstätrp-sä Leks. 'ådraga sig 
magont'. Jfr löpa sv.v., bet. 8. 

mag-sved n. la mä'gsvi. Ål Flo. 'magsyra; magka-
tarr / acidity of the stomach; gastritis' (jfr SAOB 
magsveda). 

mag-svid n. la mä'gsvi Li. =-• föreg. 
mag-ås m.Ia mä'gås Flo. Nås 'bröstbom i väv-
stol / breast-roll (in bom)' Syn.: se bröstbom. 

maj oböjl. subst. maj Älvd. Våmh. Mor. Leks. 
mgj öOrs. ma'ji Rättv. maj Flo. Nås Mal. ÖVd. 
'årets femte månad / month of May' (SAOB 
maj'). 

Maja oböjl. sbst. malja Flo. ma`ja Tra. 'ett spel 
med vanliga spelkort / game with ordinary 
playing cards'; sp'lå malja Tra. 'spela detta 
kortspel'. 

maja' f. IV a malja Mal. 'senfärdig kvinna / dila-
tory woman' (jfr SAOB 'naja!). Jfr palt-. 

majan  f. IV a -maj Ve. (endast i senare ssgsled:) 
'fiskmås / sea-gul!'; se fisk-. 

maja-stång f. Ib, se majstång. 
maj -blonuna m. III a—f. IV a malibksmma Tra.; 

pl. ma'jbtrOmmer Älvd. 1. 'vitsippa, Anemone 
nemorosa / wood anemone' Älvd. Syn.: tjäl-
blomma, bet. 2, -blomster; vit-blomma, 
-sippa, -toppa. 2. 'mosippa, Pulsatilla verna-
lis / kind of wild anemone' Tra. Syn.: mus-, 
tjäl-toppa; tjälblomma, bet. 1. 

maj-gräs n. la majgräs Leks. 'gräs, som spirar 
redan i maj / grass growing in May'; ma'jgräs ä 
aller ns brå"att gräset spirar redan i maj är 
aldrig (ngt) bra'. 

majle oböjl. sbst., se marl e (?). 
maj-rova f. IV a ma`jröva Ve. Leks. 'rund rova, 
som såddes på svedjefall om våren / round turnip 
sowed in spring on burnbeaten land'. 

maj-stång f. I b—VI ma`j(a)stguyg Våmh. malja-
ståyyg vMor. mà j(Dståyyg öMor. ma'jstågyg 
Soll. ma'jstsyyg Ore maliståyy Leks. Ål ma'j-
ståyy Flo. Nås ma`jstayu Mal. 'midsommar- 
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stång / maypole' (se ill.; SAOB). Syn.: m id-
sommar(s)stång. 

majstångs-fiärdsman m. rnajstågsfitlsman öMor. 
'man el. pojke, som svarade för maj-
stångens vård / man or boy who was responsible 
for maypole'. 

majstångs-penningar m. I b pl. majesternogs-
pä'yggär öMor. 'penningbelopp, som gavs åt 
m aj stång sfj ärdsman för inköp av flaggor till 
majstången / money given to maj stångs-
fjärdsman, used when buying flags for may-
pole'. 

majstångs-stolpe m. Illa rnaj(j)ståyggstöp öMor. 
'grov stolpe el. påle, försedd med ränna och anv. 
som stöd åt majstången / thick pole with groove 
in it, supporting the maypole'. 

Majt f., se Margareta. 
mak n. måk Bju. (i uttr. i sakta mak:) 'med ringa 
hastighet, makligt / at an easy pace, leisurely' 
(SAOB 1); an kna`lla a je'kk i sa'kkta må'k 'han 
knallade och gick i sakta mak'. — Av!.: hä gå'r 
ss må'kut få'r onum Äpp. 'det går så långsamt 
för honom'. 

maka f. V mdku Ål Dju. må'ku Ga. 'stort fång 
bränsle till brasan i spisen; duktig brasa i spisen / 
large bundle of wood for fire in fireplace; good 
fire in fireplace' (ÖDB III 288; jfr We). 

maka oböjl. adj. må"kå Ors. mar`ka Bju. mdk8 
Nås Mal. 'som utgöra ett par / constituting a 
pair' (SAOB m a k all); i .-nt må"kå su'kkur Ors. 
'jag har inte ett par likadana sockor'. Jfr mak - 
bent; make, bet. 1; makna; maknom. 

maka sv. v .1. må"kå—må'ka Älvd. Våmh. må'k-
Ve. Soll. må"kå Ors. må`k(a) Rättv. Bju. Flo. 
Nås Jä. må`ka Leks. må'ka Mal. ma'kkå—
ma'kko ÖVd. 'förflytta gm att föra el. skjuta i 
viss riktning / move in certain direction' (SAOB 
maka' 4); måk a sajdu ä Våmh. (Bon.) 'flytta 
det åt sidan!'; må'k i di Ors. må`k på dä Rättv. 
'flytta på dig!'; må'k på dä missa Leks. 'flytta på 
dig, kisse!'; må'k på bö'lrä Flo. 'flytta på bor-
det!'. — Refl.: må'k di å'v hå'm Ve. 'ge dig iväg 
hem!'; mä"kä di lit Ors. må'k dä lita Rättv. 'flytta 
dig litet!'. — Särsk. förb. (ihop:) du a4-  måkå-
(—måk-)jrny sti'eng Älvd. 'du skall flytta ste-
narna närmare varandra'; (in:) må"kä-i' nn tji`ss-
t4in in i rj'ni Våmh. 'flytta in kistan i vrån!'; 
(undan:) måk-u'nnd4 Älvd. måk-u‘nna Bju. Nås 

'flytta undan'; (under:) mak-u‘nndä Jä. 'maka 
bränsle under grytan i spisen'; (uppi:) 
Jä. måka-pi' Mal. 'maka in ved i elden'; (upp-
under:) mak-pu'nnd grrta Äpp. 'maka bränsle 
under grytan'; (åt:) måk-å' di ki'teö Älvd. 'flytta 
litet på dig!'; makiö-å' iö Zritä Våmh. 'flytta er 
(eg. flytten eder) litet!'; måk-å' di mö'rkar så 
we"njastz få rö'm Ve. 'flytta på dig morakarl, så 
venjanskarlen får rum!'. 

maka-lös adj. I må'kalås öMor. Bju. Flo. må"kålås 
Rättv. mdk8/5s Nås Mal. må' kåls" s Li. 'ojäm-
förlig, oförliknelig / incomparable' (SAOB 2); 
må"kålås tä a`r(r)beta Rättv. 'ovanligt duktig i 
arbete'. — Adv.: äd a vän i må'kalåsa brå' öMor. 
'det har varit ovanligt bra'. 

mak-bent adj. I mä`kbånt Dju. 'som med en annan 
av samma slag bildar par, maka (om strumpa el. 
sko) / which forms a pair, together with another 
of its kind (about stocking or shoe)'; (endast 
negerat:) int ä damhå'r mål`klynt int 'inte är de 
här (skorna) maka inte'. Jfr maka adj.; make, 
bet. 1, m. fl. 

make m. IV—III a metji Älvd. må"kå Soll. Ors. 
må`tje Ore må"ki (pl. må"kår) Rättv. mä'ka 
Leks. må'kä Flo. mdk8 Nås Mal. md tji ÖVd. 
1. 'föremål, som bildar par med ett annat föremål 
av samma slag' (SAOB 2) allm. i a ta'ppa må"-
kåm Soll. 'jag har tappat det föremål, som bil-
dade par med detta'; däm e-nnt må"kår Rättv. 
'de äro omaka'; ha'sskan e må'kaa  Mal. 'hand-
skarna bilda ett par'. Jfr maka adj.; mak na; 
mak(n)om. 2. 'ngt jämbördigt, motstycke / 
something similar, equal; counterpart' (SAOB 3) 
Älvd. Ore Mal. ig a 84 o'llde si'tt må"k4n Älvd. 
'jag har då aldrig sett (på) maken'; må`kan te 
djä`sstfri fu'lrk Mal. 'maken till gästfria män-
niskor'. 3. 'äkta make (maka) / husband (wife)' 
(SAOB 5-6) Älvd. Rättv. Leks. twå'' må"tjir 
Älvd. 'ett äkta par (eg. två makar)'; hånornas 
må"ki Rättv. (Bo.) 'hans maka (hustru)'; 
må"kin vill hå' å dän å`ra hå' Rättv. (Bo.) 'den 
ena maken vill det (ena) och den andra det (and-
ra)'; (äv. bildi.:) stY(ri mä'kur Rättv. 'en lek 
bestående i att med lätta slag försöka skilja en 
persons två fingrar, som sammanhållas på sär-
skilt sätt (eg. skilja makar)'. 

maklig adj. I ma'kklrig nÄlvd. ma'kkirin Våmh. 
må'klig Ore mä`klrig—må'ain Rättv. må'kkin 
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öLeks. Bju. må'kkä Mal. 1. 'fallen för ro och 
bekvämlighet, flegmatisk / fond of comfort, 
phlegmatic' (SAOB 1) NeSi. Vd. 2. 'som sker 
med ringa hastighet, långsam / slow' (SAOB 4) 
OvSi. Jfr mak. 

makliga adv. ma'kklri Älvd. vMor. mà kkkiga 
nVåmh. må"kkiga Våmh. (Bon.) må'kki Ve. 
må`kliga—mj`kliga Ors. 'med ringa hastighet, 
långsamt / slowly' (Sdw. maklika; Aasen ma k-
lege); du ska jietå må"kiriga Våmh. (Bon.) 'du 
skall äta långsamt'; gn för ss m(fkliga öOrs. 'han 
var så långsam av sig, arbetade el. rörde sig så 
långsamt'. 

maklig-ost m. J a må"kirigiesst—ma`kkkigiesst 
Våmh. 'maträtt, närmast liknande en vit mjukost 
och åstadkommen gm långsam uppvärmning av 
självsurnad mjölk / dish similar to soft white 
cheese, made by slowly heating milk which had 
turned sour' (ÖDB III 455). Jfr småost. 

makna adj. pl. må`knär Våmh. ma"knär Soll. (om 
två likadana föremål:) 'som bilda ett par / form-
ing a pair' (SAOB makan, anm.); du a-it må'-
kfn stekkur j' di Våmh. (Bon.) 'du har omaka 
strumpor på dig'; e dem ma"knär isäjii' n Soll. 
'äro de maka (par), de här (skorna)?'. Jfr maka 
adj.; makbent; make, bet. 1; mak(n)om. 

mak(n)om adj. I ma"kum vMor. må`knum—mfek-
num Ors. 'som med annat föremål av samma slag 
bildar ett par / forming one of a pair'; ed e-nt 
ma"kum vMor. 'det är inte maka'; isser wv`tter i 
mj`knumer öOrs. 'de här vantarna äro maka'. Jfr 
maka adj.; makbent; make, bet. 1; makna; 
makro sig. 

mak-rosig adj. I mä`krosug Leks. 'med (mellan 
två mot varandra sittande klädesplagg) likartat, 
parallellt mönster / with similar, parallel pattern'; 
nu fä sätt pel' mä tjo'sslan ska mrttikrusä på 
linninja bakP sitt mittfsr mi'ttn på snö'llövä, ss ä 
bi mä`krosut 'när jag sätter på mig kjolen, skall 
mittmönstret på linningen därbak sitta mitt för 
mitten på snörlivet, så att det blir parallellt och 
liksidigt'. 

makt f. la makkt Älvd. Våmh. Ve. NeSi. Vd. 
makkt—m@kkt Ors. 1.a. 'kroppslig styrka; livs-
kraft / physical strength; vital force' (jfr SAOB 2) 
allm. eå fr kg« ma'kkt i jm Älvd. 'han är (fysiskt 
el. psykiskt) kraftlös'; i tår kg ma'kkt lev dig 
Älvd. 'jag tar ingen livskraft från dig' (sades till 

får vid klippningen; jfr liv lock, bet. 1); e tie 
o'lla ma'kkt Våmh. 'det tog all livskraft' (om 
känsla efter att ha blivit föremål för magisk läs-
ning); mä si i`gi ma'kkt Mal. 'med sina egna 
krafter'; (äv. bildl. i vissa uttr. för lek el. lott-
ning:) war å åu ma'kkte Älvd. hår a du ma' kktä 
Tra. 'var har du din styrka?' (sades, under det att 
man höll ett grepp om motpartens händer, lagda 
med flatorna mot varandra); tå ma'kkte Ve. (om 
lottningsmetod, bestående däri, att två personer 
tävlade om vem som fick översta greppet om en 
käpp och sedan lyckades snurra denna tre varv 
runt kroppen). b. (i förb. hålla vid makt:) 
'hålla vid liv (om eld) / keep burning (about fire)' 
(jfr SAOB 2 e 131); full plrä 	hall ve makkt da-i 
spPsam Äpp. 'nog brukar jag hålla (elden) vid liv 
(där) i spisen'. 2. (endast i förb. med ligga:) 
'vikt, betydelse / importance' (SAOB 6a) OvSi. 
e Irigg ma'kkt upQ tä sgö  si fe Våmh. (Bon.) 'det 
är viktigt att se sig för'; ä kigg fur ma'kkt å' a 
dö`dan tf å håll-å fäyyta Ve. 'det är minsann 
nödvändigt för den där (kvinnan) att hålla på och 
samla (foder)'. 3. 'menstruationsblod; under-
livsblödning / menstrual blood; hypogastric 
bleeding' (jfr SAOB 8b) Äpp. Li. Jfr dendär-
där(na), bet. 2. 4. 'förmåga att föra sin vilja 
igenom, herravälde / power, domination' (SAOB 
11) allm. dier add jgg ma'kkt min diemdå kcI'vfm 
Älvd. 'de hade ingen möjlighet att förtrolla den 
där kalven'; an ha i'yya ma'kkt yvär dam Mal. 
'han har ingen förmåga att behärska dem (x de 
bråkiga skolbarnen)'. 5. 'förmåga att mätta, nä-
ringsvärde / ability to satisfy, nutritional value' 
Älvd. eå fr iygy ma'kkt i wrtuweltnndjgm 'det 
är intet näringsvärde i vattvällingen'. 

maktig adj. I ma`kktug nÄlvd. Leks. ma`kktu Flo. 
Mal. (jfr Rietz magtiger, Aasen magtig, Sdw. 
maktogher 2). 1. 'mäktig, mättande / heavy, 
satisfying' allm. Syn.: se kraftig, bet. 2. 2. 
'kroppsligen mycket stark / physically very 
strong' Mal. Syn.: se bålstark; kraftig, bet. 
1, m. fl. 3. 'välbärgad, förmögen, rik / weil-off, 
rich' Mal. Syn.: förmögen; rik, bet. 1; un-
dersatt. 

makt(s)-lös adj. I ma`kktirös Älvd. ma'kktesirös 
sMor. meekktlås Bju. Äpp. ma`kktsläs Flo. 
ma'kktaslås Mal. 'svag, kraftlös, matt / weak, 
powerless' (SAOB maktlös 2). 
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makt-stjäla st. v. ma`kktstjäkå Älvd. Våmh. 
ma`kkstjätrå vMor. mà kktstjälå öMor. mà kkt-
stjäkå Ve. ma`kktstjäko Tra. 'på magisk väg 
(med el. utan vett och vilja) beröva ngn (livs-) 
kraften / rob s.o. of strength through magic' 
(SAOB); lrufft-å, trufft-å nä å innt ma`kkstjäb-
di vMor. 'lukta på, lukta på nu, och inte makt-
stjäl jag dig' (sades till häst, när hans svans 
klippts och litet tagel hölls under hans nos); an 
frest å skal ma`kktstjätro hä'sskt fe`-m Tra. 
'han försökte maktstjäla hästen för honom'. Jfr 
hugsa, bet. 3a. Syn.: modstjäla. 

makt-stulen adj. IV ma`lcktstinfn Älvd. ma`kk(t)-
strikt! Våmh. ma`kk(t)stukin vMor. Soll. ma`kkt-
stuken nVe. mà kktstulin Ors. 'på övernaturligt 
sätt berövad sin kraft; aptitlös / robbed of 
strength through magic; without an appetite' (jfr 
SAOB maktstjäla); e'sstär kun bi so ma'kk-
stål-när (—ma`kkstuligär), so dem kunn stälpa 
vMor. 'hästar kunna bli så kraftlösa, att de falla 
omkull'. Syn.: modstulen, bet. 2. 

Mal oböjl. sbst. målr Rättv. Leks. mak Dju. Ga. 
(jfr ? Torp Vll maleld) 'personifikation av mån-
månaden närmast mars, som ofta medförde kyla 
och svåra snöfall / personification of lunar month 
nearest to March, which often brought cold and 
heavy snowstorms' (jfr Björklund i Sv.Lm. 1948, 
s. 83f.); mål- 	fu'll bå ga`ttur å 	Dju. 
mit'Zr 	bå ga`ttur å ga'ir Ga. 'Mal mal full el. 
fyller både gator och gård (i byn) med snö (gm 
starka, häftiga snöfall)'. Jfr Aprila, Disa; 
Göja m.fl. Syn.: Gårdela; Gårdfylla; mal-
tunglet. 

mal m. J a måk allm. (utom öMor. Ors.) mål öMor. 
Ors. 1. 'insekt, tillhörande gruppen 

Tinwomorpha bland fjärilarna / moth' (SAOB 
mal" 1) allm. mål-n a kömi ti kirii'där Rättv. 
(Bo.) 'det har kommit mal (eg. malen har kom-
mit) i kläderna'; dam ä ss fdttig, ss dam ag innt 
en mål- Leks. 'de äro så fattiga, att de inte äga 
(så mycket som) en mal'. 2. (bildl., som senare 
ssgsled:) 'personifikation för nötning / personifi-
cation of wear and tear'; nä`tmäkn a kömi på 
bra`kka Rättv. (Bo.) 'byxorna hålla på att bli 
nötta (eg. nötmalen har kommit på byxorna)'; ä 
sanns fall, va'nndasmållt, ha vän i pa'-ct Leks. 
'det syns (väl), att den (ä: skinnpälsen) är nött 
(eg. att vardagsmalen har varit på den)';  

ha'nndassmåkn a djoitaipp sa`kkon Mal. 'strum-
porna äro alldeles trasiga (eg. vardagsmalen har 
gjort upp el. slut på sockorna)'. Jfr malskaka 
v.; mal skak ad adj. 3. 'mask i bröd / maggots 
in bread' Soll. ä a vurti mål- i brå'no 'det har 
gått mask i brödet'. Jfr bröd-. 4. (senare 
ssgsled:) 'person, som arbetar ivrigt i jorden / 
person who works very hard with soil' Al; se 
jord-. 5. (senare ssgsled, koll.:) 'groddar från 
axen på liggsäd / sprouting ears of grain which 
had been flattened by raid Li.; se grön-. 6. 
(skämts.:) 'mansperson från Malung / man from 
Malung' Älvd. 

mal m. II målr Soll. (jfr SAOB malm) 'finkrossad 
sandsten, som lades på brynsticka / finely 
crushed sandstone placed on a wooden stick, 
used for whetting scythe'. 

mal- adv. mg-- Mal. Li. (jfr mol adv.; endast i 
förb. med skamdom adj.:) 'totalt, fullständigt 
bet, alldeles ur stånd / totally unable to carry out 
sthg, quite uncapable'; an hinns fann va val-
må{rjka`mmnom te slå-ta' ha'rtövom dai ä'nnjin 
Mal. '(han) Lins Jan var alldeles totalt ur stånd 
att (med lie) slå utav tuvorna av här a (där)i 
änget'; nä je då rä'jnt måliska'mmdam Li. 'nu 
är jag då alldeles totalt ur stånd (el. strandsatt)'. 
Syn.: dropp n., bet. 4; kav adv., bet. 2; mol 
adv., bet. 2. 

mala st.v.—sv.v.l. 	Älvd. Våmh. må"lrå 
vMor. Ve. Soll. må/å' öMor. må"/å Ors. må"lro 
Ore ma"lrå—mn-å Rättv. (Bo.) ma"lrå—måll-å—
mcha—månra Rättv. må`ka Leks. (Silj.) Ål mef-
ka Leks. mäla Bju. Ga. Mock. Flo. må'Ira—
mjelra Dju. må`kn Nås—Mal. må'lrå—mål-o 
ÖVd.; pret. 	Älvd.—m"lråd Våmh. mö 
vMor. Ve. Soll. Ore Rättv. Dju. Ga. Vd. mö/ 
öMor. Ors. mök—ma"ka Rättv. mök—met'kda 
Leks. mök—mål•da Bju. k; sup. mekiö Älvd. 
Våmh. mekid Våmh. (Bon.) mä"ll öMor. m?lri 
Ve. Soll. me"li Ors. mine Ore 
Rättv. 	Leks. (Silj.) må'ki Leks. Dju. Ga. 
Mock. 	Bju. Ål mi`ki Flo. Nås Jä. mä'ke 

Äpp. mäli Mal. ÖVd. (jfr Bergfors, s. 
180f.). 1. 'i kvarn krossa sädeskorn till mjöl; 
krossa salt o. dyl. / grind grain into flour; crush 
salt etc.' (SAOB 1; ÖDB III 364); gn wå' åar o 

Våmh. 'han var där och malde'; fikk du 
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mekiö öa Våmh. 'fick du det där malet?'; 
måkå må'//tä vMor. må/å ms'//t Ors. mäl, ma'llt 
Jä. 'mala malt(et)'; däm mö'k an Ve. 'de malde 
den (3: mossan)'; jä mött fä'mm ts`nnår Rättv. 
(Bo.) 'jag malde fem tunnor (säd)'; ve mö'Irje'll 
Äpp. 'vi malde (så att mjölet fattade) eld'; grö'v-
målrå vMor. 'sammanmala grovt'; (bildl.:) mchå 
Älvd. 'lek, bestående i att två personer stå mitt 
emot varandra, hålla varandra i händerna och 
väga än emot, än ifrån varandra'; må/å så'//t 
öMor. mgar sa'llt Rättv. (Bo.) 'lek, bestående i 
att två personer stå mitt emot varandra, hålla 
varandra i händerna med sträckta armar och föt-
terna tätt ihop, samt med små steg snurra 
runt'. Jfr rå-, samman-. Jfr draga, bet. 16. 2. 
'tugga långsamt / chew slowly' (SAOB 1 g) Älvd. 
3. 'värka / ache' (SAOB 4) Leks. ä mä'Zi• å 
va'rrtjs 'det värker molande'. 4. 'mullra (om 
åskan) / roar (about thunder)' (SAOB 6) Älvd. 4 
mu'lldrer o 	kanlyt bro'tt 'hon mullrar och 
går långt borta'. 5. 'ge ifrån sig ett läte av 
förargelse (om get) / give out an angry sound 
(about goat)' (jfr SAOB 6a) Flo. je'tta mål- 'ge-
ten murrar (el. svär)'. 6. 'säga, tala; prata enfor-
migt / say, speak; talk monotonously' (SAOB 
6b) Mor. Leks. i mäNfär innt mer elld je'nn 
gå'yyg a kwå'ttum vMor. 'jag upprepar ej det en 
gång sagda (eg. jag mal inte mer än en gång åt 
grisarna)'; o så'tt jan å InCekcis Leks. 'hon satt 
här och pratade enformigt och utan uppehåll' (jfr 
mala-om, bet. 2; -uppåter). Syn.: mallral, 
bet. 2. 7. 'muttra, smågräla / mutter, bicker' 
(SAOB 6c) Älvd. må"lrå yvy noge'r 'smågräla 
över ngt'. 8. 'snöa ihållande / snow constantly' 
Leks. ä miek å snja`gs 'det snöar fint och ihål-
lande'. Jfr mjöla, bet. 3. 9. 'arbeta långsamt, 
men utan uppehåll / work slowly, but without 
stopping' Rättv. (Bo.) an malrur å hal -å"han 
arbetar sakta och ihärdigt'. Syn.: mallral, bet. 
1. —P. pret.: mi`krj kG`ta Jä. mä`kin lart`ta Tra. 
'malen krita'; gröft mi`ki Jä. 'grovt malet'; 
skva'lltkvarnmi'ki Flo. 'malet på skvaltkvarn'; 
fi'nmalri Mal. 'finmalet'. — Särsk. förb. (avg 
ma"k-ås Ve. Soll. 'mala slut' (på säden i kvarn-
ögat; ÖDB I 477); (bort:) 1. ä mols-bs'rrt mi 
ti'drj Ors. 'det nöttes bort med tiden'. 2. ä målrj 
ful bs'a Mal. 'det glöms väl bort'; (ihop:) rnal-
ijö'p kwe'nni Ors. 'sämja ihop de två nya kvarn- 

stenarna' (ÖDB I 475); (om:) 1. målrå-u'mm 
vMor. 'mala om det mjöl som blivit för grovt el. 
sådigt' (ÖDB I 477). 2. 'säga om samma sak 
(ideligen)' Ore; e målr-nt u'mm mer-p jätnn 
gs'yyg a swenom 'jag upprepar inte mer än en 
gång vad jag sagt' (jfr bet. 6); (sönder) djem 
mäkäd-sy'rind no ky'vnn Våmh. 'de malde litet 
säd'; (upp-åter:) an sia int mii`k-s'ppat nä' a 
grt'sam Li. 'man skall icke upprepa ett fällt yt-
trande' (jfr bet. 6); (ur:) 1. måkå-g'r vMor. mål- 

r Ors. metk-a'r Mal. 'mala slut på säden i kvar-
nens behållare'. 2. (bildl. om  snöväder:) di'sa å 
li'sa lägg i lä‘ra å mä1  s skä mitk-d'r Leks. (Silj.) 
'Disa och Lisa lägga i lårarna och Mats skall 
mala ur, dvs. omkring Disa- och Lisadagarna 
samlas snö, som faller ned under Matsdagen'. 
(k) ig 	ma"-' a mig ng' Älvd. 'jag håller 
på och mal mjöl åt mig nu'. — Av!.: mäk m. 
Leks. 'enformigt pratande man / monotonous 
man'; må`ka f. Leks. 'enformigt pratande kvinna 
/ monotonous woman'; mäl,. n. Leks. 1. 'enfor-
migt prat / monotonous talk'. 2. 'person, som 
sitter och pratar enformigt / person who sits 
talking monotonously'; skks mål- du ä 'vilken 
pratkvarn du är!'; mä'kande n. Leks. 'ihållande 
snöväder / continuous snowfalf; ä va i _MWs mef-
kande 'det var ett fasligt envist snöande!'; 

adj. Leks. 'som pratar enformigt / talking 
monotonously'. Jfr brödmale m. IV. 

malderl  m. Id mäilder Älvd. Ve. Soll. ma'lldär 
Våmh. Mor. mfader öOrs. mäildär Ore ma' lldsr 
Rättv. (Bo.) maillsr Rättv. Leks. (best. 
ma'll(d)rsn Leks.) ma'ddär Al ma'llär Dju. 
ma'hlär—ma'ller Ga. 1. 'säd blandad med ag-
nar; sämre säd, som vid kastningen föll närmast 
agnarna, slösäd / grain mixed with chaff; inferior 
grain which fell nearest chaff during winnowing' 
(jfr SAOB under mald; ÖDB I 298, 466; III 
400f.) allm. vi  skum mån,- lita mailldsr a krifkom 
Rättv. (Bo.) 'vi skola mala litet agnblandad säd 
åt kreaturen'. Syn.: se lättkorn. 2. 'säd, som 
skulle malas, kvarnfora / grain which was to be 
ground' Rättv. (Bo.) Al Ga. Syn.: maldersäd, 
bet. 2; malnad; malning, bet. 2; mjölning; 
mäld; mälder, bet. 1; mälning, bet. 1. 

malderll  m. Id ma'Ildsr Rättv. (Bo.) 'molla, 
Chenopodium / goosefoot' (jfr ordb. malla"; 
SAOB under molla"); ä e fu'llt rna ma'Ildsr il 
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pirrustittji 'det är fullt med svinmolla i potatis-
landet'. Jfr dyng-. Syn.: se dretgräs. 

malder-bröd n. Ja må'ldarbrå.  Ors. ma'llarbrä 
Leks. 'bröd, bakat av agnblandad säd / bread 
baked with flour containing chaff' (SAOB 
rnaldbröd). 

malder-lass n. Ja ma'lldärlass Ål 'lass med säd, 
som skulle malas, kvarnfora / bad of grain to be 
ground' (jfr malderl, bet. 2). Syn.: mal-, 
malnings-, mjölnings-, mälder-, mälnings-
lass. 

malder-mjöl n. II må'Idemg.°4- Älvd. ma'lldämjå.k 
vMor. må'ldermjå'ir Ve. må'ldärmjb.4- Ore ma'l-
lermjålr Leks. (Silj.) ma'llarmjåk Leks. 'mjöl av 
slösäd, blandad med agnar (och halm) / flour 
from inferior grain mixed with chaff (and straw)' 
(ÖDB III 407). 

malder-pinne m. Illa ma'lldärpinn vMor. 'liten 
käpp, varmed grovt mjöl vid om-malningen 
rördes ned ur kvarntuten och skon / small 
stick with which coarse flour was stirred out of 
k v arnt ut and sko for re-grinding' (ÖDB I 477). 

malder-stör m. la må'ldestör Älvd. 'rörlig, grov 
käpp, genom vilken matarverket i skvaltkvarn 
sattes i rörelse / movable heavy pole, which set 
feeding mechanism of mill in motion' (jfr ÖDB I 
476; III 277). Syn.: se bråkstake, bet. 3; oro, 
bet. 4; rist-kolv, -käpp, -val, m.fl. 	 malja f. IV a, se m ä 1 j a f. 

malder-stöt m. la ma'lldärståt vMor. (jfr mal- /mal-karl m. l a må"Zrukall Våmh. ma"lrukall vMor. 
der', bet. 1) 'verktyg (stöt el. kniv) medelst vkt 	ma"lukall Ors. 'person, som for till eller befann 
man pulveriserade malder el. hackelse före 
malning till mjöl / implement (pestle or knife) 
with which mal der or chopped ears of grain and 
straw were pulverised before grinding into flour'. 

malder-säd f. J a må'Idersåd Ve. ma'llersåd Leks. 
(Silj.). 1. 'säd, som vid kastningen föll närmast 
agnarna / grain which fell nearest chaff during 
winnowing' Ve. Syn.: se lättkorn; malderl, 
bet. 1, m.fl. 2. 'säd, som skulle malas / grain 
which was to be ground' Leks. (Silj.). Syn.: se 
malderl, bet. 2. 

malder-torn n. la må'ldetörn Älvd. (jfr malderl, 
bet. 1) 'lång och smal person /tal! slim person'. 

malder-torr adj. I ma'llärtarr Dju. ma'Irdärtarr 
Ga. 1. 'som var så torr, att den kunde malas / so 
dry that it could be ground' (om säd) Dju. Ga. 
så'da va då ri'kktit ma'llärtarr Dju. 'säden var 
(då) fullständigt torr, så att den kunde malas'. 

Syn.: maltorr, bet. 1. 2. 'hårt torkad, mycket 
torr / very dry' Dju. 	ä Sa ma'llärtarr 'brö- 
det är så torrt'. Syn.: maltorr, bet. 2. 

malder-vatten n. Id ma'lldärvattroz Ål 'vatten, som 
drev kvarnen under sädesmalning / water which 
drove mill while grain was being ground'. Syn.: 
se dammvatten. 

male oböjl. sbst., m. se marle. 
mal-fullt adj. I n. må'kufullt Älvd. 'fullt med folk, 
som var i tur att mala i kvarnen / full of people 
waiting for their grain to be ground in the mil!' 
(Liv. Älvd. 85; ÖDB I 473). Syn.: maltrångt. 

mal-härbärge n. må'lrhärrbä° Mal. 'förrådsbod, 
vari gårdens handkvarn var uppställd, på vilken 
man malde behovet av malt och salt / storehouse 
in which the farm hand-mill was kept, with 
which malt and salt were ground'. 

Malin f. la må'll Mal. 1. 'ett kvinnonamn / a 
woman's name'. 2. (pejorativ för kvinna / pejo-
rative name for a woman:) to'gmåli 'lortaktig 
kvinna'. Jfr Birgitta. — Ssg: må'liknät m. Mal. 
'dåligt knuten knut / badly-made knot'. Jfr 
fl ask-knut. 

malink adj. I mOrjyyk Våmh. (Bon.) 'orkeslös, 
ofärdig / weary, handicapped' (Burträsk; jfr ? VI1 
rna! åk); ig a we mOrigyk 'Peka wl"kg 'jag har 
varit ofärdig hela veckan'. 

sig i kvarnen för att mala / person who went to or 
was in mill to grind grain'; ä wa wg• fu'llt i 
mOlrukallgm dar Våmh. (Bon.) 'det var fullt med 
folk, som skulle mala där (i kvarnen)'. Syn.: 
kvarnkarl, bet. 2. 

mall m. I a mall OvSi. Rättv. (Bo.) mål Leks. 
Li. 1. 'modell i full storlek, anv. vid formande av 
visst föremål / full-scale model' (se ill.; SAOB 
la; ÖDB 11 113, 128, 150) allm. an  had Sa fin 
fasö'n på ydan Sa vi skul jr må'l ät damm 
svLeks. 'han hade så fm form på skedarna, så vi 
skulle göra modell efter dem'; trå'mål Leks. 
'modell av trä'. Jfr häkt-, klockfoder-, 
klock-, trähäst-. 2. 'ring av plåt, med vilken 
runda bullar el. kakor skuros ut ur degen / sheet-
iron ring used for cutting out round loaves from 
dough' Leks. Jfr bröd-, bull- mått. 

malla' f. IV a mo'lla Älvd. Våmh. vMor. må' Ila 
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öMor. Ve. Sol!. mala Ors. Ore ma'lla Rättv. 
Dju. Ga. Vd. (utom Mal: mä`la) ma'lla Leks. 1. 
'träd som vid bröllop föres fram till och reses vid 
bröllopsgården / tree which is set up on farm 
where there is to be a wedding' (SAOB rna!! al) 
öMor. Ore Rättv. Leks. drå ma'llo Ore 'släpa 
fram bröllopsträdet'. Jfr gästabuds-malla, 
-oxe; krycka, bet. 3. 2. 'nedtill med korta 
grenar försett redskap, varmed vätska, deg etc. 
rördes om; grötkräkla / implement with short 
thick prongs, used for stirring liquid, dough etc.' 
(se ill.; ÖDB I 307, II 8, III 336, 351, 371, 444) 
allm. må'lla sta' i ann Ve. 'kräklan står upprätt i 
den (n: hårda gröten i grytan)'. Jfr kry ckla f., 
bet. 2. Jfr blod-, brugg-, brygg-, deg-, gröt-, 
malt-, mes-, messmör-, ost-, vällings-. 
Syn.: kräkla, bet. 1. 3. 'kärnstav / churning-
staff (Liv. Älvd. 60; ÖDB III 359) allm. Jfr 
klut-, kärn-. — Ssgr: ma'llbrämmin n. Rättv. 
'brännvin, som bjöds dem som släpat fram och 
rest malla vid bröllopsgården / liquor offered to 
those who had dragged malla to farm and set it 
up there'; må'llplikkt f. öMor. 'avgift, erlagd av 
den som kom för sent till avtalad tid, då m allan 
skulle dras till bröllopsgården / charge, paid by 
person who was too late at the appointed time 
for dragging malla to farm where there was to 
be a wedding'; 	f. Ve. (jfr kry ckla f., 
bet. 2) 'grötkräkla'. 

mallall  f. IV a må'lla Mor. Sol!. ma'lla Mal. ÖVd. 
(jfr ordb. malderli; Hq. molla; K. G. Ljung-
gren fsv. molla/ målla, i Meijerbergs ark. 8, s. 
45f.) '(olika arter av) molla, svinmolla, Atriplex-
och Chenopodiumarter / (different species of) 
goosefoot' (SAOB mollall). Jfr dret-, d yng-. 
Syn.: se dretgräs. 

malla sv.v.l. ma'lla Leks. 'föra innehållslöst tal / 
talk emptily, prattle'. Syn.: mala, bet. 6; 
mallra, bet. 2. — Ssgr: ma'llföt m. Leks. 'man, 
som talar innehållslöst / prattling man'; ma'llkål 
m. Leks. 'dets.'. — Av!.: mall m. Leks. 'man, 
som talar innehållslöst / prattling man'; ma'lla f. 
Leks. 'kvinna, som för innehållslöst tal / pratt-
ling woman'; mall n. Leks. 1. 'innehållslöst prat 
el. tal, struntprat / empty talk'; &da ska du sitt å 
tä`lr-om tnklar gammat ma'll 'varför skall du 
sitta och prata om sådan gammal strunt?'. 2. 
'pratmakare / prattler'; i uddar ma'll 'en sådan 

pratmakare!'; ma'llug adj. Leks. 'som för inne-
hållslöst tal / talking emptily'; va osskapld rna'!-
lag an ä 'vad han pratar strunt!'. 

mal-lass n. la må"kultass Älvd. Våmh. (Bon.) ma"-
lulass vOrs. m.2`lulass öOrs. mä"lrulass Rättv. 
(Bo.) 'lass av säd, som fördes till kvarnen för att 
malas, kvarnfora' (ÖDB I 474); ä få' jett må"-
Irukass firi fä' mm i mo'rrgus Våmh. (Bon.) 'det 
for en kvarnfora före klockan fem i morse'. 
Syn.: se malderlass. 

mal-lave m. IV må`Zrläva Ål 'underlag, varpå den 
nedre stenen i en skvaltkvarn vilade och på vil-
ket mjölet föll ut / base on which lower millstone 
rested, on to which flour fel!' (jfr ÖDB I 477). 
Syn.: se kvarnlave. 

mall-blomma m. Ill a mo'llbIrjåmm (vanl. pl. 
-bkjeimmer) nÄlvd. (jfr 	f.) 'olika arter av 
molla, Atriplex- och Chenopodiumarter'. Syn.: 
se malla" m.fl. 

mallgräs-blomma m. Illa mo'llgrasbIrjåmm nÄlvd. 
= föreg. 

mallral  sv. v. 1. ma'llra Leks. ma'llra Mal. 1. 
'arbeta envist, men utan större iver el. driftighet 
/ work stubbornly but without any great enthusi-
asm' (jfr SAOB 1) Mal. Syn.: mala, bet. 9. 2. 
'pladdra / prattle' Leks. Syn.: mala, bet. 6; 
malla. —Av!.: ma'llar m. Leks. 'pladdrig karl / 
prattling man'; ma'llra f. Leks. 'pladdrig kvinna! 
prattling woman'; ma' Unr n. Leks. 1. 'pladder / 
prattle'. 2. 'pladdrig person / prattler'; ma'llrug 
adj. Leks. 'pladderaktig / prattling'. Jfr malla, 
av!. 

mallrall  (?) sv. v. 1. ma'llra Dju. 'torka säd i tork- 
stuga / dry grain in drying-shed'; ma'llra 	å 
ma'llt 'torka säd och malt'. 

mall-resning f. I b ma'llr6snig Leks. 'resning av 
träd vid bröllopsgård / setting up a tree on a farm 
where there was to be a wedding'. 

mall-stege m. IV mo'llstitji .  Älvd. (jfr 	f., 
bet. 2); 'ovanpå spiskåpan fäst, stegliknande 
träställning, på vilken (gröt)kräklor hängdes upp 
/ wooden ladder-shaped device fixed above 
chimney hood, on which porridge utensils were 
hung up' (se ill.; Liv. Älvd. 15; ÖDB III 219, 
445); du alt gjndj-dpp su`kkur 4 movistik4'm 'du 
skall hänga upp strumporna på mallstegen'. Jfr 
kluthässja. Syn.: hängstång, bet. 2. 

malm m. la mem? (bet. 1)—makm (bet. 2) Älvd. 
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mm (bet. 1)—malm (bet. 2) öMor. möm vOrs. 
mm  (bet. 1)—malm (bet. 2) öOrs. makm Ore 
makm NeSi. NeVd. måkm ÖVd. 1. 'myrjord, 
vari järn utfällts och som nyttjades vid fram-
ställning av myrjärn, myrmalm el. sjömalm / bog-
ore' (SAOB 11 1; jfr ÖDB II 43ff.) Älvd. Mor. 
Ors. på"niyugmåtn, pi`pmelm, e'rrtmom Älvd. 
(olikformade myrmalmsstycken; ÖDB II 44; jfr 
0. Veirulf, Skogarnas utnyttjande i Älvdalen, 
1937, s. 28; Björklund, i SvLm. 1981, s. 87; Lima 
och Transtrand, s. 550). Jfr myr-, sjö-. Syn.: 
malm-jord, -vreda; råda; vredga; yrka; 
yrke. 2. 'ur berg brutet mineral, bergmalm / 
ore, mined from rock' (SAOB 11 1) allm. e finns 

niö i bo`kkamjär Älvd. 'det finns malm 
(nere) i marken här'; ä e får 11.' ta si'llvar ti ma'ir-
mätn Rättv. (Bo.) 'det är för litet silver i mal-
men'; hä finns malm ini' e-då' bä'rrjä Jä. 'det 
finns malm inne i det där berget'. Jfr berg-. — 
Av!.: trtj'ma v. Älvd. 1. 'samla myrmalm / col-
lect bog-ore' (ÖDB II 43). 2. 'vada i myr / wade 
through bog'; Inj(mug adj. nÄlvd. 'som inne-
håller malm (om myr) / containing ore (about 
bog)'; eö i Inj'mut jå'r 'det finns myrmalm här'. 

malm-elda sv.  .v .1. må'trmåla Li. 'rosta myrmalm 
före smältningen / roast bog-ore before smelting 
it' (ÖDB II 44). Jfr elda v., bet. ib. — Av!.: 
må'kmålig f. Li. 'rostande av myrmalm / roast-
ing bog-ore' (jfr Lima och Transtrand 1, s. 52). 

malm-fura f. V ma`kmfåru Mal. må`trmfäru Li. 
'storväxt (gammal) tall, innehållande (enbart) 
kraftigt, tjärhaltigt virke / tall (old) pine, contain-
ing (only) strong, tarry wood'. Jfr malmskog. 
Syn.: skräll-, slag-fura; slag-, slan-, sling-
er-, slånger-tall. 

malm-fyll f. J a må'kmfill Li. 1. 'en omgång myr-
malm lagd för rostning / amount of bog-ore that 
could be roasted at the same time'. 2. 'en om-
gång rostad malm lagd i blästerugn för blåsning / 
amount of roasted bog-ore that could be put into 
osmund furnace at the same time' (jfr Lima och 
Transtrand 1, s. 99f.). 

malm-gryta f.IV a, se gryta f. 
malm-jord f.Ia trtj'mjferd sÄlvd. må'mjärd 
vMor. Soll. 1. 'malmhaltig myrjord, järnhaltig 
jord / ferriferous (boggy) soil' (ÖDB II 43; Lima 
och Transtrand 1, s. 35) allm. Syn.: malm, 
bet. 1. Jfr malmsand. 2. 'finkornig, stoftartad 

jord, mojord / fine-grained, dusty soil' (ÖDB I 
517) Soll. 

malm-järn n. Ja tnefmtenn Älvd. Inå`mjenn 
vMor. mit'mjänn Soll. 'myrmalmsjärn / bog-
iron'. Syn.: myrjärn. 

malm-katta f. IV a ma`kmkatta vSoll. 'fiktivt vä-
sen i kattgestalt, som vakade över malmen i 
bergen / supernatural creature in form of cat, 
which guarded mineral ore in mountains'. Syn.: 
gruvkatta. 

malm-korg m. Ja mdtpmkarrg Leks. Ål Ga. Jä. 
'överrede, anv. på långsläde vid malmtransport / 
upper part of long sled, used for transporting 
iron ore' (äv. om  fordon med dyl. överrede; 
ÖDB II 320). Jfr malmsläde, bet. 1. Syn.: 
kärma, bet. 1; malm-kärma, -rede, 
-skrinda. 

malm-kälke m. Illa meftntjjk Älvd. 'kälke med 
oskodda medar, varpå myrmalmen forslades till 
blästerugnen / sled with unshod runners, on 
which bog-ore was taken to blast fiurnace' (ÖDB 
II 44; jfr 0. Veirulf, Skogarnas utnyttjande i 
Älvdalen, 1937, s. 28; Lima och Transtrand 1, 
s. 50). Syn.: malmsläde, bet. 2. 

malm-kärma f. IV a ma`kmtjärrma Leks. 'över-
rede, anv. på långsläde vid malmkörning' 
(ÖDB II 320). Syn.: se kärma, bet. 1; malm-
korg m.fl. 

malm-körning f. I b mcfirmtjlirniy Leks. 'frak-
tande av järnmalm med m al m k är ma på släde / 
transporting iron ore with malmk ärm a on sled' 
(SAOB; jfr ÖDB II 320). 

malm-lada f. V må'ktnläu Li. 'byggnad, avs. för 
förvaring av rostad myrmalm / building in which 
roasted bog-ore was stored'. 

malm-myr f. III—I mo'n2(m)åjr Älvd. 'myr, som 
innehåller myrmalm / bog containing ore' (ÖDB 
11 43). Syn.: järnmyr. 

malm-panna f. IV a må`kmpanna Li. 'stekpanna 
av gjutjärn / frying-pan made of cast iron' (Lima 
och Transtrand 1, s. 257). 

malm-rede n. III ma`kmrådä Ål '(litet) överrede på 
släde, anv. vid malmkörning / (small) upper part 
of sled, used for transporting iron ore'. Syn.: se 
malmkorg. 

malm-räka f. V tnefmrekei Älvd. 'träskovel, 
varmed myrmalm östes upp / wooden shovel 
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used for shovelling bog-ore' (ÖDB II 44; jfr Lima 
och Transtrand 1, s. 49). Jfr kvastraka. 

malm-sand m. Ja mo`msgnnd Våmh. 'järnhaltig 
sand / ferriferous sand'; eå i mj`msgnndtz i 
bå'ttnim 'det är röd, järnhaltig sand på bott-
nen'. Jfr malmj ord, bet. 1. 

malm-skog m. I c ma'Zrmskög Mal. må`Zrmskög Li. 
'skog av malmfuror / forest consisting of 
malmfuror'. 

malm-skrinda f. IV a ma'Imskrinnda öMor. 
rna'Irmskrsnnda Rättv. (Bo.) ma`kmskrynnda 
Flo. ma`kmskrinnda Nås 'överrede, anv. på 
långsläde vid bergmalmtransport; dyl. överrede 
och släde' (se ill.; ÖDB 11 320). Syn.: se m alm-
k o rg. 

malm-släde m. IV mdirmsläda Leks. må'kmilie 
ÖVd. (jfr malm m.). 1. 'långsläde under 
malmskrinda; båda delarna tillsammans (anv. 
vid frakt av bergmalm) / long sled forming bot-
tom part of iron-ore transport vehicle; sled and 
upper part together' (SAOB; ÖDB II 320) Leks. 
Jfr malmkorg. 2. 'släde, anv. för transport av 
rostad myrmalm fram till platsen, där blästerug-
nen var anlagd och smältningen försiggick / sled 
used to transport roasted bog-ore to the place 
where blast furnace was situated and where 
smelting occurred' (Lima och Transtrand 1, 
s. 50) ÖVd. Syn.: malmkälke. 

malm-tag n. II mj`mtåg Älvd. 'plats, där myr-
malm hämtades / place where bog-ore was col-
lected' (SAOB; ÖDB II 43). 

malm-ten m. J a trij`mt?Älvd. 'lång borr, anv. vid 
myrmalmsletning / long auger used when search-
ing for bog-ore' (ill.; se Björklund i SvLm 1980, 
s. 136). 

malm-vatten n. Id mj'mwattp Älvd. Våmh. 'järn-
haltigt vatten / water with iron content' (ÖDB II 
43). Syn.: malmvred-, vredg-vatten; råda, 
bet. 1. 

malm-vreda f. V mo'mrwiåå Älvd. (jfr? V11 
vreda, Aasen vrida f.) 'järnhaltig myrjord' 
(ÖDB II 43; jfr Liv. Älvd. 80; Björklund i SvLm 
1980, s. 135). Syn.: se malm, bet. 1. 

malmvred-vatten n. Id mj`mrwiåuwa'ttti Älvd. 
'järnhaltigt vatten' (i en myr; ÖDB II 43). Syn.: 
malm-, vredg-vatten; råda, bet. 1. 

mabiad m. II mä'qa Tra. 'säd, som kördes till 
kvarnen för att malas, kvarnfora / grain taken to 

mil to be ground'; ä e ss fullt i mä'ria 'det är så 
mycket mäld'; far me smmda mä'nam bstt a 
kvä'nn 'resa med denna mälden till kvarnen'. 
Syn.: se malderl, bet. 2. 

malning f. Ib må'tygg Älvd. meladyg Våmh. 
ma"kriiug vMor. Son. må`kriim öVe. ma"lniyg 
Ors. mkirriiy—mObliy Rättv. (Bo.) mä`kriiy 
Leks. mä'ktity Dju. må'(k)giy Flo. 1. 'handling-
en att mala (säd till mjöl), malande / grinding' 
(SAOB under mala) allm. K wår e 	må`k- 
nyg frg'mmter a jä'Irgz Älvd. 'sedan pågick ett 
sådant malande fram emot julen'; skka 

rean ss gröivt Leks. 'hur kan man mala 
rågen så grovt?' jö`Zrpärumåkriiy Dju. 'potatis-
malning'. Jfr fri-. Syn.: mjölning, bet. 2; 
mälning, bet. 1. 2.= malnad Våmh. Mor. 
öVe. Son. Rättv. Leks. Dju. Flo. jä ska stå ma 
mrlrriiy Rättv. (Bo.) 'jag skall fara till kvarnen 
med mäld'. Syn.: se malderl, bet. 2. 3. 'så 
mycket säd, som hunnit malas på ett dygn / as 
much grain as could be ground in twenty-four 
hours' Ors. 4. (som senare ssgsled:) 'mjöl, som 
erhölls vid första malningen med nyhackade 
kvarnstenar / flour which was obtained when 
newly sharpened millstones were first used' 
Våmh. (Bon.); se ren-. 

malnings-lass n. Ia mä'Irriiyslass Leks. 'lass av 
säd, som fördes till kvarnen för att malas, kvarn-
fora'. Syn.: se malderlass. 

mal-sand m. Ja mjnåsfrind Våmh.--mekusqnnd 
Våmh. (Bon.) (jfr mala v.) 'fin, torr sand, som 
togs på sandvall el. sjöstrand och som användes 
vid svetsning av järn / fine dry sand which was 
used in welding iron' (ÖDB II 77). Jfr malsten. 
Syn.: se badsand. 

mal-skaka sv.v. 1. må'Irskaka Leks. (jfr mal m. I, 
bet. 2) ' (lufta och) skaka nötta kläder / (air and) 
shake worn clothes'; ä' t ma k'dan å må`kskak 
dam 'häng ut kläderna och skaka dem'. 

mal-skakad adj. I må`kskaka Leks. (jfr mal m.1, 
bet. 2). 1. 'trasig, dålig, nött (om persedel) / 
worn, in poor condition (about equipment)'. 2. 
'medtagen, matt (om person) / exhausted (about 
person)'. 

mal-sten m.Ia ma"1rstn Sol. (jfr mal m.II) 
'sandsten / sandstone'. Jfr malsand. 

malt n. I a mollt Älvd. Våmh. (Bon.) må//t Mor. 
Ve. Soll. mallt Ors. ÖVd. mallt NeSi. NeVd. 
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'grodd och torkad (stundom äv. mald) säd för 
tillverkning av öl el. brännvin / malt made of 
dried grain used in production of beer and spir-
its' (SAOB; ÖDB II 503, 520); b4-'t mo'llteö 
Älvd. 'blötlägga mälta'; ä e ka`ttsmäk på må'lltä 
Ve. 'det är bismak på maltet'; ta-å' så' d tä ma' lit 
Rättv. (Bo.) 'avdela säd för mältning'; 8'm an bi 
bti'n på ma'lltä, få'-nnt an smä'k å'Zrä Flo. 'om 
man blir bjuden på maltet, får man inte smaka 
ölet'; hå`gär-, kö'r-, 	 Dju. 'mälta av 
havre, korn och råg'; så'tmallt Rättv. (Bo.) 
'halvtorr, sötnad mälta, som fått svälla i mält-
rännan'; trä'ssäsmallt Leks. 'mälta av korn och 
havre'. Syn.: mälta, bet. 1. 

malta f. IV a mdllta Våmh. 'maltmängd, som be-
reddes på våren och beräknades räcka hela året / 
amount of malt prepared in spring and intended 
to last all year' (ÖDB III 503). 

malta sv.v.l. mo'llta Älvd. Våmh. må'llta Mor. 
Sol!. ~Vita Ors.; pass. må'lltes Sol!. nw'lltes 
Li. 1. (tr.:) 'bereda malt, mälta / prepare malt' 
(ÖDB III 503) allm. wi mo'llteöym ky'nne 
Älvd. 'vi mältade korn'. Syn.: mälta, bet. 1. 
2. (itr.:) 'gro / germinate, sprout' Våmh. Mor. 
Ors. nu ar ä byrt-g' å mo'llta Våmh. 'nu har det 
(3: kornet) börjat gro'; ed by"rä-å må'llta nu 
vMor. 'det börjar gro nu'. Syn.: mälta, bet. 2; 
spricka, bet. 3; springa, bet. 2. — Pass.: 1. 
'blötläggas, gro, torkas och grovmalas' (om korn 
till mältning) Älvd. Li. 2. 'gro (äv. vid mältn-
ing)'; så'di å"Ild-å må'lltes Sol!. 'säden håller på 
och gror'; ny mo'lltäs ä fe fu'llt Våmh. 'nu 
gror det bra'. 3. 'sötna / sweeten' (t. ex. om  
maträtt av malt, maltdeg) (ÖDB III 453) Våmh. 
vMor. 

mal-tacka f. IV a må 'Irtakka Mal. (jfr mala v., bet. 
6) 'pladdrig och skvalleraktig kvinna / prattling 
and gossiping woman'. Jfr mallral  v. Syn.: se 
bråk-, rall-käring m.fl. 

malt-bunk m. Ib mo'lltbyyyk Våmh. må'lltbugyk 
vMor. 'tämligen högt laggkärl med tre fötter, i 
vilket malt blötlades / fairly tall barrel on three 
legs, in which malt was soaked' (se ill.; ÖDB III 
503). Syn.: brugg-, brygg-, mält-bunk; 
maltkar. 

malt-deg m. I c mo'lltdieg Våmh. 'maträtt av mäl-
tat korn el. mältad råg (med tillsats av ngt råg-
mjöl), som fått stå och jäsa / dish consisting of 

malted barley or rye (with addition of some rye-
flour), which had been allowed to rise' (ÖDB III 
453). Jfr malta, bet. 3. Syn.: råg-, söt-deg. 

malt-elda sv.v .1. 	Ga. 'elda hårt, som när 
man skulle torka malt / make up a blazing fire as 
when malt was being dried'. 

malt-hacka f. IV a ma'llthakka Mal. 'litet penning-
belopp / a bit of cash'; dft kä'ram e ma'llthakka 
fö stji'nnä 'ge karlen en liten slant för skinnet'. 
Jfr hackan  f. 

mal-timme m. Illa mä'Irstima Mal. 'timme, var-
under skvaltkvarnen kunde hållas i gång för mal-
ning / an hour during which the watermill could 
be kept moving'. 

malt-kar n. II 	Våmh. ma'lltkär Ål 'kar, 
vari säd lades till mältning / tub in which grain 
was placed for malting' (SAOB). Syn.: dricks-
kar; maltbunk. 

malt-kvarn f. J a ma'lltkvär Ål 'handkvarn, i vilken 
man malde malt / handmill in which malt was 
ground' (SAOB). 

malt-malla f. IV a mo'lltmolla Våmh. 'redskap 
varmed man vid maltberedning rörde om i säden 
/ implement for stirring grain in malting process' 
(ÖDB III 503). Syn.: brugg-, brygg-malla. 

malt-nöla f. IV a m8'l1tnälra Li. 'vid större mält-
ningar anv., urholkad stock (av 4 alnars längd 
och 24 tums diameter) / hollowed-out log (4 ells 
in length and 24 inches in diameter) used in large-
scale malting'. Syn.: malt-, mält-ränna. 

mal-torr adj. I mä"lrutu"rr Älvd. Våmh. (Bon.) 
ma"lrutwårr vMor. ma"Irtårr Ve. mä"lrutårr 
Rättv. (Bo.) ma'4•01° Mal. 1. 'tillräckligt torr 
(för) att kunna malas (om säd) / dry enough to be 
ground (about grain)' (ÖDB I 469, III 404; jfr 
Got!. Ordb., OLau) allm. o skulld b4-i ma"Irutwårr 
nvMor. 'den (3: säden) skulle bli tillräckligt torr 
att mala'. Syn.: maldertorr, bet. 1. 2. 
(bild!.:) 'hårt torkad, mycket torr / (figuratively:) 
very dry' Älvd. Våmh. (Bon.) vMor. ig i wj'Ir 
mr4-utu8rr nidi a'yem Våmh. (Bon.) 'jag är allde-
les torr i halsen'; ä i wj'Ir ma-"Iruterrt nidi Irö"tgm 
Våmh. (Bon.) 'det är snustorrt i åkrarna'. 
Syn.: maldertorr, bet. 2. 

mal-trångt adj. In. mOkutregt Älvd. mä"Ifu-
trey(k)t Våmh. (Bon.) 'fullt av hushåll, som 
vänta på tur att mala i kvarnen / full of house- 
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holds waiting to have grain ground at mill'. 
Syn.: malfullt. 

malt-ränna f. IV a mo'lltrfnna Våmh. (Bon.) 
må'lltrenna vMor. må'lltränna öMor. må'lltränn 
Sol!. ms'lltrenng öOrs. ma'lltränna Rättv. 'trä-
ränna för blötläggning av säd till malt' (se ill.; 
ÖDB III 503). Syn.: maltnöla; mältränna. 

malt-röra f. IV a må'lltråd (best. -råda) Sol!. 
'dryck av kallt vatten och irört malt / drink of 
cold water, mixed with malt' (ÖDB III 502). 

malt-såll n. J a mo'lltsålld Våmh. 'såll med smala 
och täta spjälor, gm vilket malt siktades / sieve 
with narrow siats through which malt was sifted' 
(ÖDB III 453). 

malt-säd f. la mo 'lltsåå Våmh. mo'lltsåd Våmh. 
(Bon.) må'lltsåd Soll. mu'lltsåd Ors. 'säd av 
bästa kvalitet, avs. för mältning / best-quality 
grain intended for malting' (ÖDB III 503, 521). 

mal-tunglet n. I d best. mä'Irtyyygireb Älvd. mä'4r-
tuy4s Rättv. mä'ktugylrä Leks. '(personifikation 
av) månmånad på vårvintern el. månen i mars / 
(personification of) lunar month in spring-winter 
or the moon in March' (if Björklund i Sv.Lm. 
1948, s. 83f.); mä'Irtuyyirä ska mä`k ti lä`ran a 
vss Leks. 'maltunglet skall mala i lårarna åt oss' 
(med syftning på denna tids ymniga snöfall, som 
båda god skörd, dvs, fulla sädeslårar). Syn.: 
Gårdela; Gårdfylla; Mal. 

Malung oböjl. sbst. m.elryyg Älvd. malu'yyg 
öMor. må'Iruy(g) öVe. må'Iruy Ål mä`Zrum Ga. 
Mock. Äpp. mä'kuy Nås Mal. mä`Zruy—mä`lrum 
—mä`lrsm Jä. mä`koyg ÖVd. 'ett sockennamn / 
name of a parish'. — Avi.: malu'yysii—ma-
lu'yysä m. öMor. 'person från Malung / person 
from Malung'; mä'Zroyska f. Tra. 'malungsmål / 
Malung dialect'. — Ssgr: mä'kongsbrakka, mä'-
koysdåvika f. Li. 'malungskarl / man from Ma-
lung' gr dyvika f., härmord fr. Mal.); må"Zryys-
kall Älvd. malu'yyskall öMor. ma"kuyskall Ve. 
mä'Irumskär Ga. mdtskär Mock. Äpp. mä'kskär 
Nås Jä. mä'lruyskär Mal. mä'Iroyskär ÖVd. m. 
'dets.'; mä`lrykulla Nås mä`lrumskulla Äpp. f. 
'flicka från Malung / gir! from Malung'; mä'ymes 
Mock. mä`,smes Flo. mä'Irtsms Jä. m. 'öknamn 
på person från Malung / nickname of person 
from Malung'; mä'ksmålr Jä. mä`Zruysmb Mal. 
mä'koysmålr ÖVd. n. 'malungsmål / Malung dia-
lect'; makuys bu'kkär—dje'tter—gnå`lrär pl. öVe. 

'öknamn på malungsbor / nicknames of persons 
from Malung' (eg. bockar, getter och g n ö-
1 ar e); mä'4-oys nå`kan f. pl. Li. 'dets. (eg. Ma-
lungs nålarna; med syftning på skinnskräddaryr-
ket)'; mdirts fi`nnarär m. pl. Jä. 'dets. (eg. Ma-
lungs skinnare)'; mdIrsmspsjk m. Jä. 'malungs-
pojke / boy from Malung'; mdirstfåZr m. Jä. 
(jfr tjåla v.) 'öknamn på malungskarl / nick-
name of man from Malung'. 

malungs-bulle m. Ill a ma"lruysbull vSoll. 'tunt, 
vitt spisbröd av jäst deg bestående av rent råg-
mjöl el. samsikt (stundom äv. potatis) / flat white 
bread made from risen dough consisting of pure 
rye-flour or mixed flour (sometimes potatoes as 
weil)'. 

malungs-bär n. II pl. mä'jbår Flo. 'en sorts pota-
tis, som funnits i Floda / type of potato found in 
Floda'. 

malungs-eka f. IV a mä'lruys&tja Mal. 'av bräder 
sammanfogad eka / rowing-boat, made of 
boards' (spec. typ av båt, först byggd av Busk 
Olof på Tyngsnäset i Malung). Jfr brädeka. 

malungs-flock n. I b mä`lruysfirskk Mal. 'vävnad i 
munkabälte / «munkabälte» fabric'. Syn.: se 
flock n., bet. 2. 

malung(s)-skor m. V b pl. mä'hkör Jä. 'ett slags 
grova skodon, som tillverkades i Malung / type 
of heavy shoe made in Malung'. 

malung(s)-säck m. Ib må`Zruysäkk Ore 'säck av 
visst slag, som Malungskarlarna använde / cer-
tain type of bag used by Malung men'. 

mal-vatten n. I d mä9ruwattti Våmh. (Bon.) 
ma"luwatty Ors. mäl-uväty Rättv. (Bo.) må'lrs-
vann Mal. 'vatten, som drev kvarnen, när man 
höll på att mala / water for driving mil!' (jfr Got!. 
Ordb., OLau); må'Iruwattnä f0-nt 4vp-bå'rrt 
Våmh. (Bon.) 'vattnet till kvarnen får ej rinna 
bort'. Syn.: dammvatten; dämma'; däm-
ning; kvarn-damm, -vatten; maldervat-
t e n. 

mal-ärt f. 1—VI; se malört f. 
mal-äten adj.IV må'ljetin Ors. må'lrättin Ga. 

må'kittro z Flo. må'kjittin Mal. 1. 'angripen el. 
skadad av mallarver / moth-eaten' (SAOB); i a Sa 
må'ljetigo klå'd Ors. 'jag har så malätna kläder'. 
2. 'sliten, sjaskig / worn, shabby' (SAOB d); an 
si Sa må`Zrättin ä't Ga. 'han ser så maläten ut'. 

mal-ört f. I—VI—m. J a må'kerrt Älvd. ma"lrärt 
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Soll. må`lärrt Ors. må`kart Rättv. mä'karrt Leks. 
mä`Zrate-mä'karrt Ål—Mock. må'kärrt Jä. 
ött Äpp. Mal. (jfr Hq.; ang. ä-former jfr VII We.) 
'växten Artemisia absinthium, anv. ibland ss. 
medel mot rna! / (plant) wormwood, sometimes 
used as anti-moth remedy' (SAOB). Jfr grå-
bonde, bet.!. Syn.: matledblomma. — Ssg.: 
må'kerrtgråseå Älvd. n. best. 'dets.' (Skansvak-
ten 1946, s. 41). 

malört(s)-brännvin n. Ja må'kerrtbrenndwin 
Älvd. ma"Zrärtbrännvin Soll. målrartbrämmin 
Rättv. mä`karrtsbrännvin Leks. må`Zrärtsbränn-
vin Jä. må'rotbrännmen Äpp. 'brännvin, som 
kryddats med malört och som brukades ss. medi-
cin mot magplågor / snaps flavoured with worm-
wood, used as cure for stomach pains'. Jfr blå-
bärs-, bryggtopp-brännvin. 

mamma f. IV a ma' mma Ve. Jä. Äpp. Mal. 
ms`mma Li. mdmma Tra. 'moder / mother' 
(SAOB II !); o ma`mma, hö' a vii`ri hållr te vä'vo 
Tra. 'mor, hon har varit duktig att väva'. Syn.: 
mona, bet. 1; moder, bet. 1. 

mamma sv. v .1. mdmma Mor. mdmma Rättv. 
'dia / feed at the breast, suckle' (jfr SAOB). Jfr 
mamme m., bet. 2. Syn.: se disa, bet. 1, m.fl. 

mamme m. Illa mdmmä öMor. mdmms Rättv. 
(jfr mamma v.). 1. 'spene (på djur) / dug, teat 
(of animal)' (jfr SAOB under mamma) öMor. 
Syn.: se dise, bet. 1; kick, bet. 1. 2. 'bröst-
vårta (på kvinna) / nipple (of woman)' allm. (i 
förb. med giva:) djåv mdmma öMor. ji 
mdmma Rättv. 'giva barnet bröstet, giva di'. Jfr 
mamma v. Syn.: dise, bet. 2; kick, bet. 2. 

mamm-horn n. la mdmmvånn Mor. 'dihorn / 
horn of animal used as baby's feeding-bottle'. 
Syn.: se dishorn; kopp11, bet. 2, m.fl. 

mamsell f. I—IV a mgmse'll Älvd. Våmh. mam-
se'll Ve. mamse'lla Nås. 1. '(fin) fröken el. dam 
/ fine lady' (jfr SAOB 1) Älvd. Ve. Nås; je fr n r 
mgmse'll Älvd. 'en fin fröken'. 2. 'hushållerska 
/ housekeeper' (jfr SAOB 1 c (3) Våmh. gn a`dd 
lena mgmse'll, g' nn 'han (x den ogifte prästen) 
hade en hushållerska, han'. 

man m. VI mgnn Älvd. Våmh. mann Mor. Ve. 
Soll. Ors. Ål Dju. mann Rättv. Leks. Nås Mal. 
Li. (jfr LD II 315 not 32). 1. 'människa; person / 
human being; person' (SAOB mani' 1) allm. i 
a'll ma'nns 	Äpp. 'i allas (el. alla männis- 

kors) åsyn'. 2. 'person av mankön (i motsätt-
ning till kvinnor och barn) / man (as opposed to 
women and children)' (SAOB man" 2) allm. 
demm supu si fu'll bå ma'nn å kvi`nna vMor. 'de 
söpo sig fulla både man och kvinna'. Syn.: 
karl, bet. 1; manfolk, bet. 2. 3. 'manlig per-
son, karl (avseende egenskaper, värde och dyl.) / 
man (as regards qualities, value etc.)' (SAOB 
manu  5) Älvd. in i so i'nnug noglry'nnd, gnciä/ 
mginn 'han är så förbehållsam på ngt sätt, den 
där karlen'. Jfr karl, bet. 1. 4. (som senare 
ssgsled:) 'person med visst uppdrag, av viss na-
tionalitet el. som skötte viss (tillfällig) syssla och 
dyl. / person with certain responsibility, of cer-
tain nationality, who carried out certain task 
etc.' (SAOB man" Sc och c X); se bergs-, 
bod-, by(s)-, bytes-, danne-, engels-, god-, 
gudmoder-, hov-, krigs-, strids-, styr-, 
timmer-, tolv-, ärendes-. 5. 'riktig karl, kar-
lakarl / real man, he-man' (SAOB man" 6a) 
Älvd. e-då' wå' no mg' nne kgnennda (iron.) 'det 
där var minsann ena riktiga karlar!'. Jfr karl, 
bet. 1. 6. (i uttr. efter el. till mans; SAOB 
manu  7g:) et mg' nns Älvd. Våmh. tä ma'nns 
Leks. tä ma'nns Dju. te ma'nns Nås Mal. 'per 
individ, var och en / each'; ky'lran fekk en vrtt-
bulla tä ma'nns Leks. 'barnen fick ett vetebröd 
var'; en bu'lla i m rå'lrä tä ma'nns Leks. 'en bröd-
kaka per mål(tid) åt varje person'; dum har 
rö'var tä ma'nns Leks. 'de ha rovor litet var'. 7. 
(i uttr. vara man om att; jfr SAOB mann  6b:) 
'vara kompetent att / be capable of'; du i mg' nn 
g' mm tä djkrå eå Älvd. 'du är den, som är 
kompetent att göra det'. 8. (vid antalsuppgift 
och dyl. i uttr. för viss arbetskraft; SAOB man" 
7h:) e brves trP tn?tin Älvd. 'det behövs tre 
man / three men are needed'; må'yqg ma' nn 
djä"rå klitt a'rrbet Soll. 'många personer gör ar-
betet lätt (eg. göra lätt arbete)'. 9. (i uttr. man 
ur huse; SAOB man" 8:) mann ur-ha' se Nås 
'allesamman; mangrant / all, to a man, in force'. 
10. (överfört; vant. i senare ssgsled; jfr SAOB 
manu  14:) a. (om djur) 'näbbmus / shrew-
mouse' Li.; se mus-. Syn.: se kekmus; 
s käre; skärel m. fl. b. 'föremål av stel, stadig, 
ofta upprättstående form / stuff, stout, upright 
object'; se skak-. Jfr Tre-vise-män. Syn.: 
karl, bet. 18. c. (best.:) 'djävulen / the devil'; se 
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stygg-. Jfr karl, bet. 11. 11. (i uttr. med hålla 
v.:) o'lld mg' nn min Älvd. 'hålla stången, stå 
emot (eg. hålla man med) / hold one's own 
against'. —Avl.: menakktug nÄlvd. mg`nnaktgn 
Våmh. (Bon.) adj. 'manhaftig, manlig / manly' 
(SAOB under man"); an byrä-å biti grgnnt 
mg`nnaktgn dgnnda tiCt å Våmh. (Bon.) 'han bör-
jar bli ganska manlig den där (pojken) nu också'. 

man f.—n. I a metk n. Älvd. f. Våmh. målr f. 
nvMor. mån f. vMor. Ve. n. öMor. Sol!. mg'n f. 
öOrs. mån Ore NeSi. Vd. (jfr LD II 66). 1. 
'hästman(stagel) / (hair of) horse's mane' (SAOB 
man' 1; ÖDB II 291; jfr DNO I:1, s. 83f.) allm. 
sprnn e'sstmetkeö Älvd. 'spinna hästtagel'; 
kiripp-a'v e'sstim metiki Våmh. 'klippa manen på 
hästen'. Jfr mantagel; fall-, fäll-, häng-, 
red-, stånd-. 2. 'långsträckt, låg (jord)ås; krön 
på ås, bergkam / ridge, mountain crest' (Linden 
DNO I: 1, s. 80ff.) Jä. Mal. på ha' kksta måtna 
Jä. 'på högsta krönet'. Jfr manke', bet. 3. 

man pron., se han. 
mana f. V met`nu ÖVd. 1. 'sträckning av fastare 
mark i myr / area of solid ground in marsh' allm. 
hä'sstan plra ko`mm-ut-å mä'nur å välr ,sta'nn-
dande Li. 'hästarna bruka komma ut på fast 
mark i myrar och bli stående kvar där'; 
hee da-å ändå mä'nun Li. 'bred ut höet på den 
där torra upphöjningen (i myren)!'; da ä e di`e å 
va' nn å'vånå mi'lla mä'num da-å- p mi're Tra. 
'där det är dy och vatten ovanpå mellan de tor-
rare sträckningarna på en myr'. 2. 'gungfly i 
form av en udde ut från stranden av en sjö, en 
tjärn el. ett vattendrag / quagmire in form of 
point of land projecting out into lake or water-
course' Li. 

mana sv .v.1. ntgn- Älvd. öOrs. mån- Mor. Leks. 
Bju. Nås Äpp. må`na- Mal. må'nå- Li. må'no-
Tra. (endast i särsk. förb.; för:) må'n-få'r Leks. 
mån-få'r Bju. 'tala gott för, fälla förbön / inter-
cede, exhort'; o va jan å må'na-få'r-ti ss o'skapki 
Leks. 'hon var här och talade så oerhört gott för 
honom'; (på:) 1. 'uppmana, egga / urge on' 
Leks. Bju. Vd. män-pa' he'sstpj Leks. måna-på 
hä'sstp Mal. 'driva på hästen'; o må`na-på' 
på'jtjan, ann skull fy`nn-sä Leks. 'hon uppmana-
de pojken, att han skulle skynda sig'; mån-på' an 
Äpp. 'skynda på honom!'. 2. 'förmana / admon- 
ish' Bju.; (å:) 	(gn) Älvd. må'n-å (an)  

vMor. n4n-0' öOrs. 'mana på (den, o: hästen)'. 
Syn.: se forka; förmana. 

man-band n. I a mo`kbgnnd Våmh. 'band, som 
vävts av spunnet man- och svanstagel från häst / 
band woven from spun horsehair'. Jfr hår-
garnsband. 

man-Oässa f. IV a mfiessa Våmh. 'av hästman 
förfärdigad fotbeklädnad utan skaft, som bars 
utanpå strumpa (men oftast inuti sko) / footwear 
made from horse's mane, worn over stocking 
(often inside shoe)' (se ill.; ÖDB 1 16; 11 291). Jfr 
hårförföt(e). Syn.: sko-, tå-socka; sko-
träl, -träling, -täling; träling; täling. 

man-folk n. Ib mg`nnfiek Älvd. ma`nnfåkk Ve. 
ma"nnfök Soll. ma`nnfök Ors. 1. (koll.:) 'mans-
personer / men' (SAOB 1). Jfr kvinnfolk. 2. 
'person av mankön, karl / man' (SAOB 2). Syn.: 
karl, bet. 1; man, bet. 2. — Ssgr: mg' nnfu8k-
sajög f. best. Älvd. 'männens bänkar (till höger) 
i kyrkan / the men's benches (to the right) in 
church'; mg`nnfuykstirkyn adj. Våmh. 'karlto-
kig / crazy about men'; ma`nnfokssku'lltot m. 
best. Ors. 'männens läktare i kyrkan / the men's 
gallery in the church'. Jfr skulle. 

manfolks-kedja f. IV a mg' nnfirkstjäja Våmh. 
'klockkedja av hår för man / man's watch-chain 
made of hair'. Jfr hårarbete. Syn.: karl-
kedja. 

manfolks-ärja f. IV a ma'nnfoksere (pl. -erjur) 
nvMor. 'för man avsedd räfsa / rake used by 
man' (se ill.; ÖDB I 224). Jfr kvinnfolks ärj a. 

mangel m. I d ma'yygiik Ve. ma'yylik Jä. Äpp. 
Mal. 1. 'redskap, bestående av bräda och trä-
kavle, anv. vid slätande av kläder, duktyg m. m. 
/ mangle used for smoothing clothes' (SAOB 
mangeln' 1) allm. Jfr sten-. Syn.: se kavel-, 
mangel-don m.fl. 2. 'barn, som hade svårt att 
sitta stilla / fidgety child' Mal. Syn.: se gned-
lås; mangeltytta m.fl. — Ssgr: ma'yyäkbö f. 
Äpp. 'uthusbyggnad där mangel placerades / 
outhouse building where mangle was placed'; 
ma'uugälbord n. öMor. 'lågt bord, anv. vid slä-
tande av huvudkläde / low table used for 
smoothing huvudkläde'. 

mangel-bräde n. III ma'yygälbråd öMor. 'bräde i 
mangeldon / mangle board'. Syn.: se kavel-
bräde. 

mangel-bult m. l a ma' yyäktullt Mal. 'till kavel- 
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don hörande vals, kring vilken kläderna lindades 
vid mangling / mangle roller'. Syn.: se kavel-
bult; mangel-, vil-kavle m.fl. 

mangel-don n. la ma'yygäldön öMor. 'redskap för 
mangling, bestående av en vals och ett bräde / 
mangling equipment'. Syn.: se kaveldon; 
mangel, bet. 1, m.fl. 

mangel-kavle m. III b ma'yygälkå'väl öMor. 
= mangelbult. 

mangel-tytta f. IV a ma'yyäktötta Mal. 'barn, som 
ej kunde sitta stilla (i ngns knä) / fidgety child'. 
Syn.: se gnedkarl; mangel, bet. 2, m.fl. 

mangla sv .v .1. ma'yygek Soll. ma'yylra Leks. 
ma'yyka Mal. Tra. ma'yyglpa Li. 1. 'släta el. 
pressa kläder med kaveldon / smooth or press 
clothes with mangle' (SAOB mangla", bet. 1) 
allm. Syn.: kavla, bet. 1. 2. 'sitta och vicka, ej 
kunna sitta stilla (om barn) / fidget (of child)' 
Mal. Jfr mangel, bet. 2. — Avi.: ma'yylru adj. 
Mal. 'som ej kan sitta stilla / fidgety'. 

man-grann adj. I mg' nngrynn Älvd. ma'nngrann 
Rättv. (Bo.) 'kinkig, noga på folk / particular 
about people'; 4 i mg`nngrynn, å"prilly Älvd. 
'hon är noga på vem som mjölkar henne, Aprilla 
(3: en ko)'; hi'sstp e ma`nngrann Rättv. (Bo.) 
'hästen är kinkig på körkarl'. 

manibus oböjl. sbst. må'nibus Jä. Mal. (lat, ma-
nus; endast i förb. i manibus:) 'i reserv / in 
reserve'; ä e brå te å d'tä i må`nibus Mal. 'det är 
bra att ha litet i reserv'. Syn.: förlag', bet. 2. 

manick m. Ib mä"nikk—mä"imikk Ve. (We. mani-
kel, bet. 2; jfr SAOB; Schl.-Holst. menneke) 
'förarglig, men smått roande person / naughty, 
but also amu sing person'; jenn mä"Irrtikk te på'jk 
'vilken lymmel till pojke!'; menn dt' wa jenn 
mä"nikk du 'men du var en filur, du!'; u"ken 
mä"nikk te ku'lla 'vilken flickslyna!'; u"ken pek-
mänik 'vilken pojklymmel!'. 

man-kam m. J a må'nkamm Ål Flo. 'kam, med 
vilken man kammade hästens man / comb for 
horse's mane' (se ill.; SAOB). 

man-karl m. J a ma'nnkall Älvd. 'främling, främ-
mande; särsk. om  person, som anses vara förmer 
än menige man / stranger; particularly about s.o. 
who is regarded as more important than ordinary 
people'; my`nnkallp ky'mmb 'det kommer en 
främmande!' (sagt som skrämselord till olydigt 
barn); wa ty'st rt4, sjj mg`nnkaRtz a kfemiö 'var 

tyst nu; se det har kommit främmande!'. Jfr 
mankäring. 

manke' m. III a my'ayke Älvd. må'yykä Mor. 
Dju. ms'yykä Ors. Ore må'yyk Ve. må'yyk(ä) 
Soll. må`y(y)ks Rättv. (Bo.) må'yyka Bju. Jä. 
Äpp. ma'yykä Flo. ma'yyka—ma'nntji Mal. 
ma`nntje—ma`nntji ÖVd. 1. 'främre upphöjd del 
av ryggen på häst / withers' (SAOB 1; Burträsk) 
allm. hdsstma'nntje, ka`mmpma'nntje Li. 
'dets.'; hi's(s)tn a vorti så'r i må`y(y)kam Rättv. 
(Bo.) 'hästen har fått ont (el. blivit sårig) i man-
ken'; må'yykan på he'sstam e a'lldeläs 
ss'nndbruttq pu`nnd så'lrakuppsm Äpp. 'hästens 
manke är alldeles sönderbråkad under selpu-
torna'. Syn.: man-stånd, -stöde. 2. (i uttr. 
lägga manken till; SAOB 1b:) lä'gg ma'yy-
kän tå' Flo. 'anstränga sig, hugga i / make an 
effort'. 3. (senare ssgsled:) 'högt terrängparti / 
elevated area of land'; ä'nndjesmanntje Tra. 
'högt liggande del av ett änge, vanl. invid ett 
vattendrag'. Jfr man f., bet. 2. — Avi.: .4`g-
måyykadtz adj. nvMor. 'som har hög manke 
(om häst) / with high withers (about horse)'. 

manken  m. III a må'yykä öMor. må` yyk(ä) Soll. 
ma'yykä vOrs. Ore må'yyka Äpp. ma'nntji Mal. 
1. 'tvärslå, som förenade de båda medarna på 
drög el. släde / cross-bar joining two runners of 
sled' (ÖDB I 488; 499; We.; Burträsk) öMor. 
vSoll. Ors. Ore Äpp. Mal. fra"mm-, ba"kmåyyk 
vSoll. 'främre, resp. bakre tvärslå på släde för 
timmerkörslor'. Jfr sving-, vred-, vrid-. 
Syn.: bankel; säss; sässe; säte. 2. (senare 
ssgsled:) 'del av kärrflake / part of kärrflake' 
Ors. tjä`rrflåkåmsyykä 'båge, på vilken kärr-
flake var byggd'. Jfr krämpa", bet. 1; vrång. 
3. 'upphöjning el. kloss, på vilken tvärslån mel-
lan slädmedarna vilade / block of wood on which 
cross-bar between runners rested' Soll. Jfr knä, 
bet. 5. 4. 'ståndare i vardera änden på grind / 
upright at both ends of gate' (se ill.) öMor. 
gri'nndmåyyk 'dets.'. 

mankel adj. ma'yykul Leks. (jfr? SAOB manko) 
'klen, dålig / poor, weak, bad'; hö' ä ful int 
matyyks1 hä'll int 'hon är väl inte dålig heller 
(inte)' (iron. om  fet kvinna). 

man-kill m.I a ma'nnkil Tra. 'kraftig käpp med 
(bly)klump i änden / strong stick with a lump of 
lead at one end' (SAOB). 
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man-koppe m. Illa må'nkupp öMor. 'handarbets-
väska, sydd av garn av kosvanstagel, anv. under 
vallgång / needlework bag made from hair of 
cow's tail, used while herding' (ÖDB IV 77). 
Syn.: se gärdkoppe, bet. 1. 

man-käring f. I b mg‘nnkeli'm Älvd. 'främmande 
kvinna, särsk. om  kvinna av högre stånd / un-
known woman, particularly from the upper 
class'. Jfr mankarl. 

manlig adj. I ma`nnlen Li. 'präktig, duktig / able' 
(jfr SAOB 8d); ä då e' då äj ma`nnlen kä"det 
där är (då) en duktig ko'. Syn.: mannig; 
manom. 

manna-minne oböjl. sbst. mà nna-mi`nnä Soll. 
Leks. ma'nnaminna Rättv. (Bo.) ma'nna-mi'nne 
Äpp. 1. 'tidsperiod, som omfattades av för till-
fället levande människors minne / living me-
mory' (SAOB 1) Soll. Rättv. (Bo.) Leks. ä a int 
ve so kålld su"mår i ma`nna-mi'nnä Soll. 'det har 
inte varit så kall sommar så långt man minns'. 
2. 'tidsperiod av en längd, som tänkes motsvara 
den tid, som omfattas av en generation(s minne) / 
period corresponding to one generation' (SAOB 
2) Äpp. hä da hä hd!! i ma'nna-mi'nne 'det där 
det håller i en mansålder'. 

manna-mål n. Ja mg'nnmå'lr Älvd. Våmh. ma' nn-
må'Zr Ve.—ma'nna-m'' Soll. (Fr. mannamål) 
'mänsklig röst, vad folk talade / human voice, 
what people said'; die dy"nå jä, so-n å'rer in! 
mg`nnmå'k Älvd. 'de väsnas här, så man hör inte 
vad folk säger'; du gå'kär, så i årär int ma'nn-
må'ir fö di Soll. 'du skriker, så jag hör inte, vad 
folk säger för dig'. 

manna-mån m. II ma`nnman Ore 'partiskhet, väld 
/ bias, partiality' (SAOB); do ska-ni' djä`r rum 
ma`nnmän 'du får inte behandla människor olika 
(eg. göra ngn mannamån)'. 

mannig adj. I mg‘nnynn Älvd. 'duktig, kompetent 
/ able, competent'; a", te wa mg'nnynn 'oj, så 
duktig han var!'. Syn.: manlig, manom. 

manom (?) adj. I mgny'mm Älvd. = föreg. på'jken 
i mgny'mm grkvå på'rur 'pojken är duktig att 
gräva potatis'; g`nndes i mgny'mm i o'll so Pr 
'Anders är duktig (för sin ålder) i allting'. 

man-sax f. I a må`nsakks Al 'stor sax, anv. vid 
tygklippning, vid klippning av männens hår och 
hästens man och dyl. / large pair of scissors used 
to cut material, men's hair, horse's mane etc.'. 

97-834150 Dalmålsordboken Bill, H 22 

manskap n. mg‘nnskap Våmh. ma'nnskap Ve. 
Dju. 'en gårds samtliga manliga invånare / all 
male inhabitants of farm' (jfr SAOB III 1); wid 
.mm ollt mg‘nnskap l'ema Våmh. (Bon.) 'vi ha 
alla karlarna hemma';fekk int vi' lår) tå a't he'4-ä 
ma`nnskapä Dju. 'fingo (el. måste) inte vi bege 
oss ut alle man!'. 

man-strå n.V må"nstrå vSoll. 'tagelstrå från häst-
man / hair from horse's mane'. Syn.: tagel-
strå. 

man-stånd n. la mstg'nnd Våmh. må'nstånnd 
vSoll. '(övre del av) manke på häst (utgörande 
fäste för manen) / (upper part of) horse's withers 
(where mane grew)'. Syn.: manke', bet. 1; 
manstöde. 

man-stöde n. III må'nståä Äpp. må'nstå Tra. 
= föreg. (Aasen maanstOde); må'nstiie va 
tja' kkt sam 	Tra. 'manfästet var så här tjockt 
(eg. tjockt som slik)'. 

man-tagel n. Id må'ntagäk Ve. 'hästmanstagel / 
hair of horse's mane' (jfr SAOB). Jfr man 
bet. 1. 

man-tal n. II ma`nntåk vMor. Ga. mg'nntål öOrs. 
mà nntålr Mal. ÖVd. 'samling av fullvuxna män i 
en by / the adult males of a village' (jfr SAOB 2); 
an a käm-i'nn i ma'nntåZrä vMor. 'han har nått 
den ålder, att han tillhör de vuxna män, som bör 
göra dagsverken åt byn (eg. kommit in i manta-
let)'; ta"g-åjt mi yr ma`nntaZri.  vMor. 'för ut mig 
ur antalet av prestationsskyldiga (eg. tag ut mig 
ur mantalet)'. Jfr kvarntullsskrivning. 
Syn.: tal; tull. 

man-töm m. la må'irt rYm nÄlvd. 'rep el. töm av 
tagel / rope or reins made from horse's mane' (jfr 
ÖDB II 302ff.). Jfr brindskinns-, garn-töm. 

mar n. I a mår Mal. 'sjuklig bildning på trädgren, 
häxkvast / broom-like shoots of an unhealthy 
nature on branches of certain trees' (jfr SAOB 
under mara' ssgr). Syn: häxkvast; mar-
kvast, -kvist, -torv, -tova. 

mar interj. -mår Våmh. (Bon.) vMor. Soll. Ors. 
må'r öMor. mäa—mär Mal. (Ross Torp Mari; 
V11 jo [vid] Maria; såsom förstärkningsuttr. i 
vissa förb. med det, jo, nej och så:) 'visst, 
sannerligen, minsann / certainly'; ngj so-mä'r 
Våmh. (Bon.) 'nej, visst inte!'; å jo-mä'r ög 
kumm-innt a'nn nä att vMor. 'å jo sannerligen 
(också), kommer han inte tillbaka nu'; må'r tå' 
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öMor. 'jo visst!'; jo, sö-må'r ö Soll. 'jo, så visst 
och sant som så också (el. jo  absolut)!'; 
Ors. 'nej visst inte!'; neij-må'r, 	år-i fel glimt- 
'v Ors. 'nej, sannerligen, det har jag väl glömt!' 

(uttr. av förvåning); hä mter a sa P a'fft e nkk-
pattra a Mal. 'sannerligen har inte också jag haft 
en nålkapsel!'; ne, hå mä'r i'nnält å' i sa Mal. 
'nej, det har jag då sannerligen inte (eg. det mar 
innerlig har jag så)!'. 

mara f. V—IV a—m. IV må"rå f. Älvd.—mera f. 
Våmh. må"rå f. vMor. mårå' f. best.—mårå'n 
m. best. öMor. ma"ru f. Ve. må"rå f. best. Soll. 
(Ryssa)—må"rån m. best. Soll. ma"ra—mera f. 
Ors. må`ra f. Ore mä"ru f. Rättv. mä`ru 
Leks.—Dju. Vd. (bet. 1 vanl. i best. form; jfr 
Bergfors s. 154, 161). 1. 'mytiskt väsen i män-
nisko- el. djurgestalt, som pressade en sovandes 
bröst / mythical creature in human or animal 
form which lay heavily on sleeper's chest, night-
mare' (SAOB mara! 1) allm. m'å"ry a keg-' mi i 
nO't Våmh. (Bon.) 'maran har legat på mig i 
nate; må"rå a ri"di mi.i nå't Soll. ma"ra a ri"de 
mi i nö't Ors. mä"ru a ri"di mä i na'tt Rättv. 
(Bo.) 'maran har ridit mig i nate; må"rån a 
/drämma mi Soll. 'maran har klämt mig'; ja ri"dis 
åv må"råm Soll. 'jag har ridits av maran'; jä va 
ss fa'sst far mä`ru Leks. 'jag var så ansatt av 
maran'. Syn.: marhamn. 2. 'elak person / 
nasty person' (SAOB mara' 3a) Rättv. (Bo.) 
Mal. 3. 'säck att bära på ryggen, ryggsäck / 
rucksack' (jfr SAOB mara' 3b) Äpp. Mal. 4. 
(senare ssgsled:) a. 'trollslända, Libellula / dra-
gonfly'; se pillare-, tall-, troll-. b. 'fiskmås / 
seagull'; se vit-. 5. (senare ssgsled:) 'arbete, 
som drog över julen / work, which lasted over 
Christmas' öMor.; se jul-. — Ssg: må"råridin 
Ors. meerurin Ål Mä`ruridin Mal.-adj. 'riden av 
maran / attacked by nightmare'. Jfr mar-rid f. 

mara"  f. V må"rå Älvd. (jfr Torp mara 2) 'upp-
rättstående stolpe, försedd med en rad hål, i 
vilka stänger vilade / upright pole with holes in it 
for rods' (ÖDB III 251). Jfr karl, bet. 18; hä s sj-, 
led-, skyttel-. 

mara sv.v.l. må"rå Älvd. Våmh. må"rå vMor. 
Ve. mifra Leks. Ål må'ra Bju. Dju. må'rs Mal. 
1. 'gastkrama, klämma en sovande (om maran) 
/ almost suffocate a sleeper (about night mare)' 
Ve. må"rå onum 'gastkrama honom'. 2. 'oupp- 

hörligt irritera el. reta, driva gäck med (ngn) / 
keep on irritating or teasing, make fun of (s.o.)' 
Leks. Mal. du må'ra ful mä om, ta( du får an 
vo'nnd Mal. 'du retas väl med honom, tills du får 
honom ond'. 3. 'leka ystert, bråka, ej kunna 
hålla sig stilla / play boisterously, rush about' 
Älvd. Leks. Bju. Ål Dju. du mkrär å få'r åg 
å'lder dug wa 	Älvd. 'du flyger och far och 
kan inte vara stilla för ett ögonblick (eg. du 
marar och far och aldrig duger vara stilla, jfr 
kvar, bet. 3)'. — Pass.: 1. 'gastkramas / be 
hagridden at night' Ve. må"rås um nå'tär 'gast-
krama(s) om nätterna'. 2. 'retas / tease' Ors. i 
mä"räs wi di 'jag retas med dig'. 3. 'bråka, vara 
orolig, leka vilt / play wildly, be unsettled' Älvd. 
Ve. jr må"rås så, krippär Ve. 'ni leker (eg. I 
leken) så vilt, barn!'. —Särsk. förb. (å:) 1. 'vara 
orolig, nervös (om häst)' Älvd. u au märär-g'så 
orolig du är!'. 2. mårå-ji Våmh. mårå-å' vMor. 
'väsnas, rasa, stoja (om barn)'. — Avi.: mår 
vMor. mär Leks. n. (jfr We. mar") 'vilt le-
verne, bråk; gyckel / noise, hullabaloo; fun'; 
llu"tir nu min döda mä`rije'ssts vMor. 'sluta (eg. 
sluten) nu äntligen med det där bråket!'; ma"ri m. 
Ors. 'retfull person / annoying person'; må"r4ns 
n. Älvd. 'oro, stoj / resflessness, hubbub'; ukad 
ldre't må"r4ns å'llt-i'ett 'ett sådant stoj och 
stimm i ett kör!'. 

mar-buske m. Illa mrrbossk Våmh. må'rbåssk 
öMor. Ve. må'rbus(s)ka Rättv. (Bo.) mä'rbuffä 
Bju. meerbusstje Ål 'förkrymt träd, särsk. mar-
gran / stunted tree, especially spruce' (SAOB). 
Syn.: margran. 

mar-dret m. II—n. II må"rådrit vMor. Soll. Ors. 
mårå'drlt öMor. 1. 'ett slags svamp, trollsmör; 
träck efter trollkäring / kind of fungus' allm. 
Syn.: bar-, troll-, trollkäring-, tuss-dret; 
mar-, trollkäring-dynga. 2. 'larvskum av 
spottstrit / froth from larva of frog-spittle' Mor. 

mar-dynga f. IV a mårå'di'nndja öMor. = föreg., 
bet. 1. 

marga adj. I pl. ma'rrger Älvd. (böjn. se  LÄlvd. s. 
53f., 56; endast negerat:) 'många / many' (jfr 
SAOB marg); e wå' öi int ma'rrger 'det var 
då inte (det) många (människor)'; e wå'-n,t 
ma'rrge, so krm et sti's 'det var inte många, 
som kommo (till städes)'; nå'j, e wår a ny int é' 
ma'rrger 'nej, det var minsann inte många (fiskar 
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i fångsten)'. Jfr flera, bet. 3a; mycken, bet. 4; 
många, bet. 1. — Adv.: marrg Älvd. 'mycket / 
much'; kullur så't int krrnvrätjg ma'rrg 'flic-
korna aktade inte kronvraken mycket'. 

Margareta f. ma'rrgit—merit—mrkit(n) (gen. 
ma'rrgites) Älvd. ma'rrgita—majt (gen. ma'rrgi- 
tus—ma'jtås, ack. ma'rrgitu—•majt) Våmh. 
ma'rrgit—mäjt vMor. Soll. majt (gen. ma'jtäs—
ma'rrgitus) öMor. ma'rrgit—mairrgit—majt best. 
dat. ma' rrgitnå) Ve. majt Ors. ma' tta—ma`gga 
(gen. mà ttus—ma`ggus) Ore må'keta Rättv. 
ma' tta—ma'rrgita—mdttika (gen. ma'rrgitas- 
-ma'rrgitss) Leks. ma`r(r)kta Bju. ma'rrgita 
Dju. ma'r(r)ta Ga. mjerit Flo. Mal. må'rit—må'it 
Li.; LD 11 127, 278. 1. 'kvinnonamn / woman's 
name' allm. 	du märr t Älvd. (uttr. av tvivel) 
'det du, M.!'; an watt djifft minn dodan ma' rr-
gitnä Ve. 'han blev gift med den där M.' 2.a. 
'Margareta-dagen / Margareta day (20/7)' Leks. 
nog vår å i n ma'rrgita i då' g Leks. 'det var allt 
en vacker Margaretadag i dag!'. b. 'personifika-
tion av Margaretadagen / personification of Mar-
gareta day' Älvd. Ve. ym ma'rrgit prsser 
kö'ket, so werd eö ryug rirtur Älvd. 'om det 
regnar på kålblasten under Margaretadagen (eg. 
om M. pissar på kålen), så blir det inga rötter'; 
ma'rrgit gtV t Ve. 'det regnade på Margaretada-
gen (eg. M. grät)'. 3. 'bokstaven M / letter M' 
Soll. je ma'rrgit 'ett M'. Jfr Anders, bet. 3; 
Anna, bet. 2; Lars, bet. 3; Olov, bet. 3. 4. 
(senare ssgsled:) lefyysmajt vVe. 'lång och smal 
kvinna / tall slim woman'. — Ssgr: ma'rrgittytt f. 
Älvd. 'faster el. moster Margareta / aunt M.'; 
ma'rrgitmosstär Ve. rna'rgitamostsr—ma'rrgta-
mostsr Leks. f. 'moster M. ' . 

margareta-pinne m. Illa ma'rrgitpinn Ve. 'liten 
käpp, varmed vinterhässjans gavelstörar höllos 
spända el. pressade in mot höet / wooden stick 
used when binding together outer withe rods of 
winter hurdle' (ÖDB I 235, med ill.). Syn.: 
juntpinne. 

margareta-svenska f. ma'rrgitswennska Ve. 
'blandning av dalmål och riksspråk / mixed 
speech of Dalecarlian dialect and standard Swe-
dish'. Jfr bock-, borta-, dolk-, tackås-, trä-
svenska. 

margareta-sig f.Ic ma'rrgits4 öMor. Soll. må"-
kitsäg Rättv. (Bo.) 'såg med M-formade tänder; 

stocksåg / saw with M-shaped teeth' (se ill.; 
ÖDB III 122). Syn.: matsblad; matstinn-, 
stock-såg. 

mar-gran f. II mä`rgrån Leks.= marbuske. 
mar-gräs n. II margrå's öMor. 'ett slags mynta / 
kind of mint' (jfr Rietz märrmynta 432b). 

marg-stans adv. ma'rrgstas Älvd. (endast ne-
gerat:) 'mångenstädes / in many places'; e wå öj 
int ma'rrgstas sirgym no U'r 'det var då inte på 
många ställen, (som) vi sågo något bär'. Syn.: 
mycklomstans. 

mar-hamn f. I mä`ruhammn Mal. 'mara'; gå i mä`-
ruhammn 'vara förtrollad till mara (eg. gå i m.)'. 
Syn.: mara', bet. 1. 

Maria f. sbst. mrri Älvd. mari'a Ve. Soll. Ore 
(gen. mart'us, ack. mari`o Ore) marl'a—ma'rrja 
—malja—mi`ja Leks. mari`a—mari'a Jä. 'kvin-
nonamn / woman's name'; pö'jtjän =ron Soll. 
'Marias pojke'; rö`p a marPo Ore 'ropa till Ma-
ria!'; juyfru marl'a Jä. 'jungfru M.'. 

marie-blomma m. Illa mrribtfjmm Älvd. 'styv-
morsviol, Viola tricolor / wild pansy' (jfr Aasen 
mariauga). Syn.: se folk, bet. 10; hak-
blomma; lärjungblomster; nattochdag 
m.fl. 

marie-hand sbst. mart`ey'nnd Älvd. 'fläckigt 
nyckelblomster, Orchis maculata / spotted or-
chid'. Syn.: se Gudshand; vårherrehänder 
m.fl. 

marie-kjortel m. Ja marretjortil Ål 'daggkåpa; 
Alchemilla vulgaris / lady's-mantle'. Syn.: se 
daggskål; kjortelsblomma; käringöron; 
mariesänghalm, bet. 2.; rynkröv m.fl. 

marie-mässa f. IV a mrrimess Älvd. marramässa 
öMor., best. merimessy Älvd. mä'rimessa Li. 
(jfr SAOB). 1. 'den 28 februari / 28/2' Älvd. 
öMor. 2. 'vårfrudagen (25/3) / Lady Day (25/3)' 
Li. Syn.: mariemäss(o)-, vårfru-dagen. 3. 
'15/8 (el. 8/9); dag då gemensam slåtter företogs / 
15/8 (or 8/9); day when joint haymaking was 
carried out' (jfr Linné Iter dal., s. 125) Li. Jfr 
mormässan. 

mariemäss(o)-dagen m. best. mä`rimesdåg Li. 
=föreg., bet. 2. 

marie-sänghalm m. la må`risäkyhakm Ga. 1. 
'randgräs el. gulmåra / Lady's bedstraw' (jfr 
SAOB). 2.= mariekjortel; juyyfru-marias 
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-sdyyhakm 'dets.' (: de gula blommorna har gett 
upphov till namnet). 

marig adj. I mä"r(in sÄlvd. ma"run vMor. Ve. 
Soll. maru'nn öMor. mdrug Leks. mdru Bju. 
Flo. 1. 'besvärlig, obehaglig, förargligt difficult, 
awkward, annoying' (SAOB 3b) Soll. ä kan va 
ma"rut nä'g, ä 'det kan vara nog så besvärligt, 
det'. 2. 'slug, klipsk, full i den lede / sly, cun-
ning' Soll. Leks. Jfr ill-. 3. 'lekfull, bråkig, 
ostyrig; orolig / playful, unruly; uneasy' (jfr 
mara v., bet. 3) Älvd. Mor. Ve. Leks. Bju. Flo. 

mark f. Ib marrk Älvd.—Soll. Ore mqrrk öOrs. 
mar(r)k NeSi. Vd. 1. 'oodlat och avsides beläget 
landområde, skogs-, ut-, vildmark / area of un-
cultivated, remotely situated land' (SAOB 
mark' 2) Älvd. Leks. Flo. ÖVd. e fr jyyg 
ma'rrker bg'tter Älvd. 'inga marker utanför by-
gärdsgårdarna äro skiftade'; we'sste ma'rrkym 
Älvd. 'i skogsområdet västerut'; we'sst (o'sst, 
nö'd, sä'd) i ma'ttje Ve. 'västerut (österut, norr-
ut, söderut) i skogsområdet'; allt ä-da ö`sinlena, 
sam fi' nns i ma'rrkan Li. 'allt det där osynliga (o: 
skogsrån och dyl), som finns i skogarna'; vässt i 
makin Tra. 'västerut i skogsmarken'. 2. 'öp-
pet fält, åker och äng / open field or meadow' 
(SAOB mark' 3a) Nås. 3. 'egendomsområde, 
ägor / grounds, property' (SAOB mark' 3b) 
Dju. Nås Mal. 4. '(skogs)terräng, jord, jordmån 
/ (forest)land, ground' (SAOB mark' 3c) Ve. 
vSoll. Rättv. Äpp. Mal. hä e sa'yykta ma'rrk da 
Äpp. 'det är sank mark el. sur jord där'; må'r-
marrk Ve. 'myrmark'; my'sstmarrk vSoll. 'våt-
länt buskterräng'; grå`nmar(r)k Rättv. 'terräng, 
där granar växa mycket tätt'; sko'kksmarrk Mal. 
'skogsterräng'. Jfr flå-. 5. 'landsdel, trakt / area 
of land' (SAOB mark' 3d) Älvd. Äpp. jär 
ma'rrlgim Älvd. 'här på trakten'; je mi`nns md ta 
ä'nn, da je vå' Äpp. 'jag minns ännu trakten, där 
jag var'. 6. 'jordyta, hård, fast, bar jordplan / 
piece of land, hard, solid, bare earth' (SAOB 
mark' 5) allm. ä si"gär i ma' rrtjän Soll. 'det 
sipprar vatten i marken'; mairrtji a wurte bå'r 
nä' Ore 'marken har blivit bar el. snöfri nu'; 
ma'rrtja e bå'r Jä. 'marken är snöfri'. Jfr bar-, 
skarp-, skär-, slät-. Syn.: backe bet. 4. 7. 
'slåttermark(sområde) / haymaking area' Leks. 
lå'yyollas dåna td4-a om, n8 dam va ti vdssta-
viksmarrtja på slö`g8n 'Långolles Daniel talade 

om, när de voro i Västanviksmarken på slåt-
ter(n)'. Jfr änge n. 8. (i uttr. lägga å mark:) 
'lägga för fäfot, låta sjunka i vanhävd / leave 
fallow'; i'egfndemin ky'nn drm fel j`nnt keg-j-
ma'rrk Våmh. 'gården som jordbruk (eg. egendo-
men) kunna de väl ej lägga för fäfot'; ig a 4-akkt-
4-ma'rrk eda Våmh. 'jag har slutat bearbeta det 
där (jordstycket)'. 9. 'handels-, marknadsom-
råde / trading district, market area' Li. an a vå'r 
inn-å ma'ffisa 	r må' 'Kam 'han har varit inne 
(och sålt) här och var på handelsområdet före 
marknadstiden' (om person, som t. ex. sålt liar 
på väg till marknaden, innan tiden var inne). Jfr 
distrikt; gränd, bet. 2; streck. 

mark f. VI marrk Älvd. Våmh. (Bon.) vMor. Soll. 
Ors. Ore (pl. ma'rrker Älvd. ma'rrkär vMor. 
Soll.) mar(r)k NeSi. Vd. (pl. ma'rrkar svLeks.) 
'viktenhet=32 lod / measurement of weight' 
(SAOB mark" Ib); två'r ma' rrkär vMor. 'två 
mark'; je a-nnt få'tt så mi"tji som e ma'r(r)k 
smår å-no Rättv. (Bo.) 'jag har inte fått så myc-
ket som ett skålpund smör av henne'; stn`r-
marrk Ors. 'en mark smör'; u`mmbWrma'rrk 
vMor. (jena) hu`mmbäkmarrk (ack.) Ore 'en 
mark humle'; d'j 8'llmarrk Li. 'en mark ull'. Jfr 
lod n., bet. 4. Syn.:pund, bet. 1; skålpund. 

mark n. I b marrk OvSi. (utom öOrs.) mqrrk öOrs. 
marrk Äpp. Mal. ÖVd. 1. 'märke, inristat el. 
skrivet på föremål såsom bevis på ristarens el. 
skrivarens tillhörighet, bomärke / mark cut into 
object to show who owner was' (jfr SAOB 
mark' 1) allm. mä'tt ma'rrk vMor. 'mitt bo-
märke'; åll ma' rrtji é upå dämda ka'bbam vMor. 
'alla bomärkena finns på den där stocken'; ri"t-å 
ma'rrtjä Soll. 'skriva på sitt bomärke'; tjp"öt-
marrk Älvd. 'bomärke, applicerat på kött efter 
slaktat kreatur, vilket kvarlämnats i skogen för 
att hämtas hem senare'; brdnndmarrtjä vMor. 
'Brändgårdens bomärke'. Jfr b o 1-, bo-, fäll-, 
skinnar-, sved-, tax-. Syn.: se bolmark. 2. 
'tecken, förebud, varsel / sign, portent' (jfr 
SAOB mark" 2) Äpp. Mal. Li. Tra. hå' då sa 
vi'sst ma'rrk hå sa Mal. 'det är då (ett) så be-
stämt kännetecken det så'; ä é' int ns gs'tt 
ma'rrk hå' int Tra. 'det är inte något gott förebud 
det inte'. 3. 'reda, ordning, klarhet / order, 
enlightenment' Äpp. Li. je å ful n8ssnär ma'rrk å 
hä Äpp. 'jag har väl någorlunda klarhet i hur det 
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gick till'; ä plrå vå'r ma'rrk å am grå'v-14 Li. 
'det brukar vara reda (ordning) med Grav Lars'. 
4. (särsk. i uttr. vara mark å;) 'vara säkert el. 
klart / be certain or clear' Äpp. Print va hå 
ma'rrk å "inte var det så säkert (el. det kunde 
nog hända)'. — Av!.: ma'rrk nö'ti Soll. 'justera 
noten, så att telnarna inbördes bli lagom långa! 
adjust telnar of seine to even lengths'. 

markatt-sås m. la marka' ttsås öMor. må'rkattsås 
Ål 'ett slags (havregryns)gröt, som åts utan 
mjölk / kind of (oats) porridge eaten without 
milk'. Jfr sluring. 

mark-besman n. la ma'rrkbismea-  Våmh. ma'rrk-
bismak vMor. Soll. ma`rrkbessman Leks. Nås 
ma'rrkbesman Ål 'besman, som anger vikten i 
mark, skålpundsbesman / steelyard showing 
weight in mark'. Jfr lodbesman. 

marketenterska f. IV a martje'nntäsk vMor. 'kvin-
na, som vid bröllop kokade maten / female cook 
at wedding'. Syn.: se kokmoder m.fl. 

mark-gärde m. III a ma'rrkjålra Leks. 'åker, belä-
gen inom den ej uppodlade marken omkring byn / 
cultivated field, situated within the uncultivated 
area round the village' (jfr mark f. Ib, bet. 1 och 
7; senare vanligen ortnamn). Jfr gravning, bet. 
1; grävning, täkt; uppgärdsland m.fl. 

mark-klubba f. IV a ma'rrkklubb öMor. 'träspjäla, 
varpå man markerade vissa (gemensamma) skyl-
digheter i byn (dagsverken och dyl.) / wooden 
lath on which were marked certain (common) 
duties in village (day's works etc.)'. Jfr karv-
stock. 

mar-klut m. l a ma"ruklajt vOrs. ma"ruklajt öOrs. 
(jfr mara v., bet. 2) 'retsam, okynnig person / 
annoying, mischievous person'. 

marknad m. II ma' rrknå' å Älvd. nVåmh. ma'rrk-
nåd Våmh. (Bon.) ma'rrknad vMor. Ve. Soll. 
Ors. Ore marrknå'd öMor. ma'r(r)kna(d) Rättv. 
ma'rrkna övr.NeSi. Nås Jä. Äpp. ma'rrkna 
Mock. ma'rrknä—mdirknä Flo. må ̀tya—mä`ttia 
Mal. mä‘ tia ÖVd. 1. 'offentlig sammankomst 
för handel med torgförda varor / market, fair' 
(SAOB 1; ÖDB II 345, 349) allm. et  ma'rrknas 
Älvd. Soll. tä ma'rrknas Ors. tå ma'rrknas Leks. 
'till marknaden' (jfr Liv. Älvd. 75); hejmat fro 

Tra. 'hem från marknaden'; utå ma'rrk-
nadäm Rättv. (Bo.) '(ut) på marknaden'; få'lru 
ma'rrkän Dju. 'Falu marknad'; hi' nnmor ma'rrk- 

nån Jä. hi'mmormarrknan Äpp. 'Hedemora-
marknaden'; tjy'nnsmässmättz i hi'mmöra Mal. 
'kyndelsmässomarknaden i Hedemora'; o'ss-
marrknadp vMor. 'Orsamarknaden' . Jfr bön - 
d ag s-, distings-, höst-, jul-, lucia-, Mora-, 
Tomas-, Tomasmäss-marknaden; Grund-
set ssgr. 2. 'gåva, godsaker o. dyl. från markna-
den / gift, sweets etc. from market' (åt barn el. 
flickor; ÖDB II 349) Älvd. Mor. Ve. Soll.fl ken- 

ma`rrknå'ått min dig Älvd. 'får jag smaka på 
de godsaker du fått från marknaden?'; ku"mir, så 
sku jr få ma'rrknådtoz åv mi vMor. 'kommen, så 
skola ni få marknadsgåvor av mig!' (sade pojke 
till flickorna). 3. 'huvudduk, köpt på Mora 
marknad och ingående i vallkullas avlöning / 
headscarf, bought at Mora market, part of herds-
maid's wages' (ÖDB 1 157) vMor. 4. 'hop, mas- 
sa! crowd' Leks. Tra. en 	ma'rrkna ma Nk* 
Leks. 'en hel hop med folk'; ka'llmäria Tra. 'hop 
av flickor'. 5. 'oväsen, larm! noise, rumpus' Jä. 
han å i fa(r) ma'rrkna 'vad ha ni för oväsen för 
er?'. — Ssgr: marknå'dsbä'd f. öMor. 'timrat 
marknadsstånd (i Mora) / timbered stall at the 
fair (in Mora)'; ma'rrknasgrebaa n. best. Älvd. 
'godsaker, köpta på marknaden i Mora! sweets, 
bought at the fair in Mora' (jfr Liv. Älvd. 75; 
ÖDB I 349, 352). Jfr godan. — Av!.: ma'rrkna 
sv. v. Jä. 'föra oväsen, stoja, stimma! make a 
noise, romp' (jfr bet. 5). 

marknads-kärra f. IV a ma'rrknastjärra Ors. 
'kärra, anv. under marknadsfärd / cart used for 
going to market' (se ill.; ÖDB II 7). 

mark-nagel m. I d ma`rrknå'geZr Li. (jfr mark f. 
VI) 'stift på skålpundsbesman, utmärkande en 
marks vikt / pin on pound-steelyard, showing 
weight of one mark'. Jfr pundsnagel. Syn.: 
marknagle. 

mark-nagle m. Illa ma'rrkna'ggire Mal. = föreg. 
mar-konung m. I b ma"rkunuyg vMor. (jfr mar n., 
under mara v.) 'person, som bråkar el. väsnas 
värre än andra / person who makes more noise 
than others'. 

mar-kropp m. la må"råkrupp Älvd. (jfr mara v., 
bet. 3) 'bråkig varelse / boisterous creature'. 

mark-sticka f. IV a—n. IV ma`rrkstikk n. Älvd. 
Soll. ma'rrkstikka f. Våmh. vMor. Ors. Leks. 
(Silj.) (jfr mark n., bet. 1) 'trästicka, i vilken 
ägarens bomärke inskurits / wooden stick in 
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which owner's mark has been cut' (se ill.; ÖDB I 
473f.; ÖDB II 336). Syn.: märksticka, bet. 1; 
säcksticka. 

mar-kvant m.I a ma"rkwått vMor. (jfr mar n., 
mara v., bet. 3) 'bråkig, klåfingrig pojke / noisy 
boy who cannot leave things alone'. Jfr B arto-
lomeus, bet. 3; maruggla, bet. 3; rustibus, 
bet. 1; rutfågel; Ulspegel m. fl. 

mar-kvast m. l a mä`rukvasst Ål 'häxkvast i t. ex. 
björk / broom-like collection of twigs in e.g. 
birch' (se ill.; SAOB). Syn.: se mar. 

mar-kvist m. J a mä`rkvisst Li. = föreg. (SAOB). 
nutria sv .v .1. malla Älvd. måla Soll. Leks. måla 

Rättv. (Bo.) Mock. må`ht Äpp. Mal. (V. Spr. IV, 
s.19; Torp m arla). 1. 'gå långsamt och sävligt/ 
walk slowly and leisurely' Leks. Soll. Mock. an 
dji'kk lleken å målet Soll. 'han gick så där och 
masade'; måla å gå' Leks. 'knalla och gå i sakta 
mak'; an jekk ä'tta å måla Leks. 'han gick efter 
och drog benen efter sig'. 2. 'arbeta sakta och 
makligt, småsyssla / work slowly, potter about' 
Rättv. (Bo.) Leks. Äpp. Mal. an måls,- å al-å' 
Rättv. (Bo.) 'han knåpar så smått'; ho mälur Sa 
små'tt ho ka' nn Äpp. 'hon masar så långsamt 
hon kan'. 3. 'klia, riva smått; känna klåda, 
kittla / scratch; tickle' Äpp. han målar mä 
fryurum pi hå`ra 'han rör om med fingrarna i 
håret'; hä målar il nä`sun (ti kru`ppam) å mäg 
'det kittlar i näsan (kryper i kroppen) på mig'. Jfr 
klia, bet. 1-2. 4. 'koka sakta / boil slowly' 
Älvd. e g 	o sjtina 'det får småkoka (eg. 
marla och sjuda)'. — Refi. (i särsk. förb.; ef-
ter:) i målät mi ä'ttär dämm Soll. 'jag smög mig 
sakta efter dem'; (fram:) må'/ si fra' mm Soll. 
'smyga sig försiktigt fram'. — Särsk. förb. (till:) 
ho mål ful tå' k:får nå' 	Äpp. 'hon gör något 
litet arbete ibland'; (ut:) hä a måls-i-et da-i spP-
sam Äpp. 'det har brunnit ut i spisen'. — Av!.: 
mäl m. Leks. 'långsam person / slow person'; 
skkan mål du ä 'vilken sölkorv du är!'; må/ n. 
Leks. 1. 'långsam varelse /slow creature'. 2. 
'långsamhet / slowness'; måla Leks. måla Äpp. 
f. 'kvinna, som utför sitt arbete slött och lång-
samt / woman who carries out her work listlessly 
and slowly'; målug Leks. må'/u Jä. Äpp. adj. 
'långsam / slow'. 

made(?) m.IIIa—oböjl. sbst. må'/i vÄlvd. må'ke 
—ma'jle Ve. måle Äpp. (jfr marla v.; ? V11 

majla). 1. 'långsamt arbetande person / person 
who works slowly' Äpp. 2. 'personifikation av 
trötthet el. tröghet / personification of tiredness' 
Ve. ma'jle hål- å sku tå' me 'tröttheten håller på 
att överväldiga mig'; e mått fel kum-å' de ma'jle 
(—må'ke)nä"nu kommer allt tröttheten över dig 
(eg. det måtte väl komma å dig trötthet(en) nu)'. 
3. (i förb. med räfsa v.:) reffs 	vÄlvd. 'på 
slåtter räfsa samman avslaget gräs, där detta ej 
blivit rufsat el. på förhand rört (i strängen; ett 
besvärligt och långsamt arbete) / rake together 
mown grass where this has not been rufsat or 
turned in advance (a difficult and slow task)'. 
Syn.: mas oböjl. sbst., bet. 2. 

marlia (?) LIV a målia Äpp. (jfr ordb. marla v. 
avl.) 'senfärdig kvinna / dilatory woman'. 

marode n. marö' di Ve. Ors. (jfr SAOB marod 2) 
'individ, som ej villuträtta ngt el. som är i vägen/ 
individual who is not willing to do anything or 
who is in the way'. Jfr förekryckel m.fl. 

marodera sv.  .v .1. marudi`ra Älvd. 'gå och tigga / 
go begging' (jfr SAOB); drr i"rå a"t i ry'mmbu-
lAgnd o marudi`ra 'de äro i Romboland och 
syssla med tiggeri'. Syn.: bettla; tigga. 

maroders-koppe m. Illa marä'diskupp Älvd. 'tig-
garpåse (med litet lager av hemmagjorda varor i 
till salu för att kamouflera tiggeri) / begging-bag 
(with small supply of homemade objects for sale 
to camouflage begging)' (ÖDB 11 341; Älvd. arb., 
s. 302); 4 jr a'ut mjn marti'diskuppgn 'hon är ute 
med tiggarpåsen'. Syn.: påse, bet. 2; tigg-, 
tiggar-koppe; tiggpåse. 

mar-rid f. må"rårajd Ors. (jfr mara', bet. 1 och 
ssg) 'mar-ritt / being hag-ridden at night'; i e 
a'jtsett fe må"rårajd 'jag är utsatt för att maran 
rider mig'. 

mars sbst. mass Älvd. Våmh. Ors. Rättv. Mal. 
ÖVd. mås Ve. mass—mars Leks. mass Bju. 
Flo.—Jä. maäss Mal. ma ÖVd. ÖVd. 'årets tredje må-
nad / March' (SAOB mars"); gn km tIfä8st  i 
ma'ss Älvd. 'han kom till i början av mars' (Lev. 
Älvdalsm. 108); via kömi in i ma'ss Rättv. 'vi ha 
nått in i mars månad'; om ma'ss e stri'd, bi å"pril 
b4 'd Rättv. 'om mars är sträng, (så) blir april 
blid'. 

marsch m. la mass Ve. Son. Ors. maff Leks. 
mass Flo. map' Mal. 1. 'förhållandet att mar-
schera / march' (SAOB marsch' 1) allm. Jfr 
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lus-. 2. 'musikstycke i marschtakt / piece of 
music in march time' (SAOB marsch' 2) allm. 
Jfr brud-. 

marschera sv.v.l. ma'ssi`ra Älvd. ma"sb. Sol!. 
ma'ssära—md(r)ffära Mal. ma'ssira ÖVd. 'gå 
raskt och taktfast i mer el. mindre sluten, militä-
risk ordning / march' (SAOB 1-2). 

marstrands-arbete n. III må`rstransa'rbet Rättv. 
(Bo.) ma'sstransarrbet Nås marstra' nn(d)sar-
M—marstra'nnsa'rrbet Jä. må`stranndsarrbetä 
Äpp. 'straff- el. tvångsarbete; mycket tungt arbe-
te / hard labour; very heavy work' (SAOB); hä 
vö'(r) gum sä` tt-dä på marstra' nn(d)sariMt Jä. 
'det vore lagom att sätta dig på marstrandsar-
bete'. Jfr domsarbete. 

mar-tall m. la må'rtåll Ve. må`rtall Rättv. (Bo.) 
mä`rtall Bju. Mock. må'tå/ Mal. 'förkrympt tall / 
stunted pine' (SA013). Syn.: myrtall, bet. 2. 

mar-torr adj. I inå`rar Li. (jfr Torp m ar and e) 
'torr som fnöske, snustorr / dry as touchwood'; 
am så` mmåll, ma ä vå a'lldäles mårt&t 'under 
sommaren, då det var fullkomligt snustorrt'. 

mar-torv m. J a mä"ruturry Ve. 'häxkvast på träd-
gren'. Syn.: se mar. 

mar-torva f. IV a mä`ratarrva Mal. (jfr mara v., 
bet. 2) 1. 'gran, som gm att ha gnagts av getter 
blivit småväxt och tät; hopväxt grästuva / fir-tree 
which has been gnawed by goats and become 
stunted and thick; tangled tussock of grass'. 
Jfr gluggtapp, bet. 3; gran-buske, -grånka, 
-torv. 2. 'någonting ihoptovat / something tan-
gled'. Jfr mar-torv, -tova. 

mar-tova f. IV a mä`rtäva Ga. Flo. inä`rutöva 
Mal. 'häxkvast' (SAOB 2); du ä Sam e mäkäva i 
hä'rä Flo. 'du är som en häxkvast i håret'. Syn.: 
se mar. 

mar-uggla f. IV mOrugira Våmh. ma"rugälr vMor. 
Ve. Soll. maru'gla öMor. 1. 'ett slags liten uggla / 
kind of small owl' Mor. Ve. 2. 'vedervärdig 
kvinna / repulsive woman' (SAOB) Våmh. Mor. 
Soll. 3. 'bråkigt, irriterande barn / noisy, irritat-
ing child' Ve. Jfr mark vant m. fl. 

marulig adj. I mii`rulen Flo. 'mycket led, elak / 
very wicked'. Jfr marig, bet. 2. 

mar-väder n. Id; best. må'rwedrä vMor. 'kall, 
mulen väderlek / cold, cloudy weather'. Jfr lj u t-
väder. 

mas oböjl. sbst. mås vÄlvd. (jfr masa' v., bet. 3). 

'långsamhet el. eftersläpning i arbetet / slow-
ness at work' (jfr SAOB mas). 2. (i förb. 
med räfsa v.:) reffs må' s svÄlvd. 'på slåtter 
räfsa samman avslaget gräs, där detta ej blivit 
rufsat el. på förhand rört (i strängen; ett besvär-
ligt och långsamt arbete)'. Jfr krånge m., ssg; 
Mats, bet. 6. Syn.: marle, bet. 3. 

mas m.Ia mås Nås (jfr masa' v., bet. 1) 'lång-
sam, senfärdig, trög person / slow, dilatory per-
son' (jfr Mats; SAOB mas', bet. 1). 

masa' sv .v .1. må'sa Älvd. må"så Ve. mås- Ors. 
må'sa Rättv. (Bo.) Ga. Tra. må`ss Nås Mal. 1. 
'arbeta långsamt, vara långsam och trög; söla, 
slöa / work slowly; idle, potter' (SAOB masa' 1) 
Rättv. (Bo.) Ga. Nås Mal. Tra. Syn.: se 
dingla, bet. 2; masslail, bet. 2, m.fl. 2. 'gå 
(tyst och) sakta, förflytta sig långsamt / walk 
(quietly and) slowly' (SAOB masa' 2) Ve. Tra. 
må"så på se Ve. 'röra på sig el. flytta sig'. 3. 
'räfsa där gräset är sparsamt / rake where grass is 
scarce' Älvd. Jfr krånge m.; mas oböjl. n., bet. 

—  Ssg: må`sakål—må`såkål m. Mal. 'långsam, 
senfärdig man / slow, dilatory man'. — Av!.: 
må`ser m. Älvd. 'person, som räfsar, där gräset 
är tunt / person raking where grass is scarce' (jfr 
mas oböjl. sbst.); må`sun Ors. må'su Rättv. 
(Bo.) Ga. adj. 'långsam, senfärdig / slow, dila-
tory'; må'suskkä adj. Mal. 'långsam, småfärdig / 
slow, pottering'. Jfr mossa", bet. 3. 

masa" sv.v.I. mås- Äpp. (jfr SAOB masa"; en-
dast i särsk. förb.; i:) må's-i sä 'äta duktigt och 
glupskt / eat heartily and greedily'; (upp:) nä 
kanhä'nnda an mås-sipp säg raket 'nu månn-
tro han vänner sig ordentligt / now he is really 
warming himself' (jfr SAOB masa" 4). Jfr 
basa, bet. 3 och refl. 

masa" sv.v.I. mkså Älvd. 1. 'stjäla / steal'; 
mkså ta`kkur 'stjäla får'. Syn.: naska; stjäla; 
tjuva. 2. 'lura el. narra ngn på ngt / cheat s.o. 
of sthg'; n wild må"så mi tjägufemm ii're 'han 
ville lura mig på tjugofem öre'. — Särsk. förb. 
(av:) måså-ä'v 'lura av (ngn ngt)'. 

masa" sv.v.l. må`su Mal. 'klia gm att röra hela 
kroppen i kläderna, skubba sig / scratch by mov-
ing whole body, rub oneself against sthg'. 

mask m. I b makk OvSi. (utom öOrs.) NeSi. 
NeVd. (utom Mal.) mgkk öOrs. makk Mal. ÖVd. 
1. 'ryggradslöst, krypande el. krälande djur el. 
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larv / worm; larva' (SAOB mask') allm. go å 
et  noga ma`kka Våmh. 'gå för att leta (efter) 

mask (eg. några maskar)'; fi`nn nån ma'kk Rättv. 
(Bo.) Ml ma'kk Leks. 'leta mask'; vi hadd mdk-
kan jä'mmt fii'r svLeks. 'vi led av mask (i tar-
marna; eg. hade maskarna) ständigt förr'; ja frö' 
ja ha mdkka Flo. 'jag tror att jag har mask (eg. 
maskarna)';fs'kk a fäj mdkker ti bdkin Li. 'folk 
har fått mask (eg. maskar) i magsäcken'. Jfr 
bak-, björn-, bläst-, dagg-, dyng-, fi-, fis-
ke-, fisk-, gorr-, häng-, jord-, jordpäron-, 
jordäppel-, klå(d)-, ljus-, lushårs-, lys-, 
lång-, löv-, mag-, met-, mjöl-, mät-, 
pär(on)-, slarv-, släng-, små-, spräng-, 
åker-. 2. (senare ssgsled:) 'ynklig el. irriterande 
person / wretched or irritating person' (jfr SAOB 
mask' e); se kven-, mäl-, möd-, ofreds-, 
ret-, spral-, tj å-. 3. 'insekt; mygga, fluga, 
skalbagge, vattenlöpare och dyl. / insect; mos-
quito, fly, beetle etc.' (jfr Sdw. mak er 1) 
Älvd. Soll. Ors. Leks. Bju. Dju. Nås Mal. Tra. 
4i, va fullt i ma'kk ä vä' Leks. 'oj, vad fullt med 
mygg det var!'; dannda ma' ttjan sam har et skä'Ir 
på ry'ddjan svLeks. 'den där insekten, som har 
ett skal på ryggen'. Jfr horn-, ilbråds-, il-, 
ilvärks-, klo-, klöv-, lik-, skal-, skarp-, 
små-, spritt-, timmer-, ved-. Jfr åt. 4.a. 
'gnista, litet glödande kol / spark, small red-hot 
coal' Älvd. Soll. ma' kkgn bre`nne öig Älvd. 
'gnistan bränner dig!' (till småbarn, som ville 
röra spisen); ä sprdkät jänn ma'kk Soll. 'en 
gnista for sprakande ur elden'. Syn.: se gnista, 
bet. 1; te n a m.fl. b. 'kolnat parti av lyssticka 
el. talgljusveke och dyl. / charred piece of light-
ing-stick or wick of tallow candle etc.' (ÖDB III 
308) Soll. Syn.: skare"; tjuv. 5. (senare 
ssgsled:) 'dragväsen / certain kind of superna-
tural creature'; se drag-. 6. (senare ssgsled:) 
'tunga / tongue' (skämts. i barnspråk) Leks., se 
te t-. 

maska f. IV a ma'sska Älvd. Våmh. Soll. Leks. 
(Silj.) ma` ssk(a) Mor. Ve. ma` ss ka Nås Jä. Äpp. 
ma`sska övr. Vd. 'knut el. ögla i nät el. not / knot 
or bop in net or seine' (SAOB); nö`tmasska 
öMor. 'maska i fiskenot'. Jfr löp-, ränn-. 

maska' sv .v .1. mdkka Älvd. ma`kka Jä. mdkka 
Mal. ÖVd. 'sätta mask på (krok) / put worm on 
(hook)' (SAOB maska') allm. du a4- ma'kk 

krän,g Älvd. 'du skall sätta mask på krokarna'; 
(även överfört om annat bete än mask:) ve få te 
ma`kka me naran a`nn Mal. 'vi få börja beta 
kroken med något annat' (när metmasken tagit 
slut). — Särsk. förb. (p $:) makk-på" a mä Jä. 'sätt 
mask på kroken åt mig!'. 

maska" sv.v.I. massk- Äpp., endast i förb. med 
adv. (u p p:) massk-s'pp n.'tä på n'tstikka 'trä-
da upp nätet maska för maska på nätstickan / 
thread net loop by loop on certain stick'. 

mask-biten a. IV ma'kkbittin Mal. (jfr mask, bet. 
3) 'myggbiten / mosquito-bitten'. 

mask-blomma m. Ill a mdkkbirlima Mal. 'mask-
ros, Taraxacum vulgare / dandelion'. Syn.: se 
boförsblomma; gulgubbe m.fl. 

mask-dosa f. IV a ma`kkdösa öMor. Ål 'trälåda 
med skjutlock, i vilken metmask förvarades / 
wooden box with sliding lid, in which worms 
were kept for bait' (SAOB). Syn.: se fiske-
masklåda; mask-drag, -låda, -stock, 
-trögja, -trögla, -tyta m.fl. 

mask-drag f. I ma`kkdräg Ors. = föreg. 
mask-dröja f.IV a, se masktrögja. 
mask-dämma f. IV a ma`kkdämmb Soll. mg`kk-
demmba öOrs. mà kkdämma Mal. (jfr mask, 
bet. 3) 'rökeld, uppgjord som skydd mot mygg 
(knott och broms) / smoke-fire to protect people 
from mosquitoes'. Syn.: maskröka; mygg-
damm, -dämma, -röka; päla; röka; rök-
dumma, -dämma. 

mask-far n. I a ma`kkfär Älvd. Våmh. öMor. Ve. 
Soll. Ors. Äpp. ma` kkvär sLeks. ma' kkfär Mal. 
ÖVd. (jfr far' n.; ? Torp far n.). 1. (koll.:) 
'maskhål (spår efter mask) i trävirke / worm-
holes in wood' Ve. Soll. 2. a. 'sårnader kring 
munnen; narighet, revorm(ar) / mouth sores; 
chapping, ringworm' allm. jä har nu ma`kkvär il 
mu` nnsbråna sLeks. 'jag har några sårnader (ut)i 
mungipan'. Syn.: munsved. b. 'små blemmor/ 
small pimples' Tra. ma`kkfär på le'ppam 'blem-
mor på läpparna'. Jfr tjer. Syn.: munsved. 

(jfr mask, bet. 4a:) 'sot, som brinner på 
ugnsluckan / soot burning on oven door' Älvd. 
—Avi.: ma`kkfaru'g nÄlvd. mà kkfarun Ve. adj. 

'behäftad med maskhål / worm-eaten' nÄlvd. 
'behäftad med fjällande utslag i ansiktet / suf-

fering from peeling rash on face' Ve. 
mask-frö n. V mdkkfrie Älvd. ma`kkfri Ve. 
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ma'kkfr Leks. Flo. ma`kkfrå Mal. 'vissa växt-
delar (av renfana), anv. som medel mot inälvs-
mask / certain parts of plant (tansy), used to get 
rid of intestinal worms' (SAOB 1). 

mask-hål n. II ma'kkä'Ne Älvd. 'hål, åstadkommet 
av en mask el. insekt / worm-hole' (SAOB). 

maskigt adj. In. ma`kkut öMor. Ors. Leks.—
Mock. Nås ma`kkut Mal. (jfr mask, bet. 3) 'fullt 
med stickande flygfän (mygg, knott, flugor) / full 
of stinging winged insects (mosquitoes, gnats, 
flies)'. 

mask-knul m. Ja ma`kknauZe Älvd. ma'kknåj4-
vMor. (jfr mask, bet. 1). 1. 'samling humle-
larver / collection of bumble-bee larvae' Älvd. 
2. 'bula (innehållande ägg och larver efter stick 
av styngfluga) under nötkreaturs hud / swelling 
from gadfly bite under skin of cattle' Älvd. 
vMor. Syn.: maskknyl. 

mask-knyl m. l a ma'kknyk Jä.= föreg., bet. 2. 
mask-låda f. IV a ma'kkiråda Våmh. vMor. ma'kk-
lada vVe. Leks. ma'kkirlid Soll. mdk(k)låda 
Rättv. (Bo.) ma'kklå'a Mal. 'liten låda med 
skjutlock för förvaring av mask under metfiske-
tur / small box with sliding lid for storing worms 
on fishing trip' (se ill.; ÖDB I 71). Syn.: se 
fiskemasklåda; maskdosa m.fl. 

mask-mjöl n. II ma'kkmrir Älvd. ma'kkmjål 
öMor. mà kkmjä4- Ve. Soll. Ore Rättv. (Bo.) 
Leks. Ål Flo. ma'kktr0 vOrs. ma'kkmMr—
ma'sskmjålr Äpp. mcekkmjåk Mal. ma`kkriM 
Tra. '(av barkborrens larver söndergnagt) trä-
mjöl, anv. ss. barnpuder / wood-flour used as 
children's talcum powder' (SAOB 1). Syn.: 
fosk-, lågmask-, läk-, trä-mjöl. 

mask-rota f. IV a ma'kkröta ÖVd. 'skräp- el. löv-
hög, i vilken man brukade leta metmask / heap of 
rubbish or leaves in which worms could be found 
for bait'. 

mask-röka f. IV a ma'kkråtja Mal. (jfr. mask, bet. 
3) 'rökeld, anlagd för att driva bort myggen'. 
Syn.: se maskdämma. 

mask-skal n. II ma'kkskäZr Älvd. Dju. Mock. 
ma'kkskåk Mal. Li. (jfr mask, bet. 3) 'snäck- el. 
musselskal / mollusc- or mussel-shell' (SAOB; 
ÖDB III 423). 

mask-skred n. II ma'kkskrid nVe. ma'kkskråd 
Rättv. (Bo.) ma'kkskr&I Leks. ma'kkskr. Ål Flo. 
Äpp. ma`kkskrå Dju. ma'kkskr. Mal. Li. 'sam- 

ling av sorgmygglarver, Sciara militaris' (se ill.); 
du å' san i ma`kkskrg.d Leks. 'du är (d. v. s. rör 
dig långsamt) som en hop sorgmygglarver'; ä 
krä'll jussum i ma'kkskrå Dju. 'det går så sakta 
som ett maskskred'. Syn.: se drag, bet. 20; 
kasta f., bet., 3, m.fl. 

mask-stock m. Ib ma`kkst8kk Nås Jä. 'liten låda 
för förvaring av mask under metfiske' (ÖDB I 
71). Syn.: se fiskemasklåda; maskdosa 
m.fl. 

mask-stucken a. III ma`kk-stukkin--stuttjin Leks. 
ma`kkstkittjin Flo. 'maskstungen, -äten / worm-
eaten' (SAOB); ifppir8 ä ma'kkstukki Leks. 
'äpplet är maskätet'. Syn.: mas k- s t u ng e n, 
-äten. 

mask-stungen adj. III ma'kkstynndjin Älvd. 
= föreg. (SAOB). 

mask-tjuv m. I a ma`kktjyv Leks. (Silj.) 'fisk, som 
smånappar och äter av masken utan att fastna på 
kroken / fish which nibbles at worm but does not 
get caught on hook'. 

mask-trögja f. IV a ma`kkdråj Älvd. ma`kkdråja 
Våmh. ma'kkdrej(a) Ve. ma'kktr& Li. ma'kk-
tria Tra. (jfr Torp trygj a f., try gj e n.; dock äv. 
ordb. maskdrag f.) 'metmaskdosa av trä el. 
näver / wooden or birch-bark box for worms' (se 
ill.; ÖDB I 71). Syn.: fiskemasklåda; mask-
dosa m.fl. 

mask-trögla f. IV a ma'kktrggZra Ore = föreg. 
(ÖDB I 71). 

mask-tyta f.IVa ma'kktgta Äpp. = masktrögja 
(ÖDB I 71). 

mask-var n. Ia, se maskfar. 
mask-åt n. J a ma'keit Nås (jfr mask, bet. 3) 'bett 
efter mygg och dyl. stickande insekter / insect 
bite'. 

mask-äten adj. IV ma`kkietfn Älvd. ma`kkjiitin 
söRättv. ma'kkiitin Dju. 'maskstungen / worm-
eaten' (SAOB); ma'kkiettz I- inner Älvd. 
'maskätna tänder'; jet  ma'kkieti bj.'r Älvd. 'ett 
maskätet bär'. Syn.: mask-stucken, -stung-
en. 

massa f. IV a ma`ssa öMor; best. mà ssa Tra. 
'lockord till (katt el.) katta / name used when 
calling cat'. Jfr masse. 

masse m. Illa ma'sse Älvd. ma'ssä vMor.—ma'ss 
öMor. ma'ssä—ma'ss Ve. ma`ss(e) Soll. mq`ssä 
öOrs.; best. ma'ssti Rättv. (Bo.) (jfr Ideforss i 
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Ark. 47, s. 18; vanl, som proprium). 1. 'katt; 
misse / cat; pussy' Älvd. Våmh. Mor. Ve. Ors. 
Rättv. (Bo.); få' mg`ötym wir rnum ma'ssa 
Älvd. 'här möta vi en katt'; 	ma'ss Älvd. 
'hör på, misse!'; a du si'tt ma'ss Ve. 'har du sett 
Misse?'; u"ken :Mg issgn-j« mg'ssgn öOrs. 'vem 
äger den här katten?'. Syn.: missa, bet. 1; 
misse. 2. 'blomställning på vissa lövträd, oftast 
sälg, men även asp och björk / pussy willow, 
catkin' Älvd. Mor. Ve. Soll. Ors. Rättv. (Bo.). 
Jfr små-, säld(er)-, säll-. Syn.: se kattunge, 
bet. 2, m.fl. 3. 'locknamn på get / name used 
when calling goat' Soll. 

masstal  sv.v.1.; se mas slor f. pl., av!. 
masstal' sv.v.l. 	Våmh. ma'ssla Bju. 1. 
(endast i förb. med läpparna:) 	kep- 
pym Våmh. 'han rör litet på läpparna (slickar 
dem etc.) / he moves his lips a little'. Jfr mus sa; 
måta. 2. 'vara långsam el. senfärdig / be slow 
or dilatory' Bju. han sått å ma'ssla 'han åt lång-
samt'. Syn.: se dingla, bet. 2; masa", bet. 1, 
m.fl. 

masslor f. IV a pl. maUllur best. Älvd. obest. 
Våmh. vMor. ma'sslur öMor. 	obest. 
Soll. best. Ors. 'mässling / measles' (jfr SAOB 
massel); sjo'k i ma'.2.1Ium vMor. 'sjuk i mäss-
lingen'; o dö' i ma'.121um vMor. 'hon dog i mäss-
lingen'; gn a m,p'llor öOrs. 'han har mäss-
tingen'. Syn.: mässling. —Av!.: ma'illa Älvd. 
sv.v.l. 'ha mässlingen / have the measles'. 

mast f. I a masst Ve. Soll. Leks. 1. 'hög, smal 
stolpe, uppbärande riggen i segelbåt / mast of 
boat' (SAOB mast' 1) allm. 2. 'långt föremål 
el. högväxt person (oftast kvinna) / tall object or 
person' Soll. je llä'jk ma'sst 'en sådan lång kvin-
na!'. Jfr mastträ(d), bet. 2. 3. (i uttr. rita 
mast:) rejt ma' sst Ve. 'lyfta en på marken ut-
sträckt person upp i stående ställning genom att 
ställa sig grensle över hans fötter och fatta tag 
om hans smalben' (styrkeprov) / lift s.o. up from 
ground by standing astride him and lifting him by 
the small of his legs'. —Av!.: ma'sstån adj. Soll. 
'lång el. hög som en mast (om skog el. enstaka 
träd) / tall as a mast (about forest or tree)'. 

mast-trä(d) n. V ma'ssttrå Leks. ma'ssttré Mal. 
ÖVd. (jfr SAOB mastträ; mastträd). 1. 'träd 
av ovanlig längd / especially tall tree' Mal. ÖVd. 

'ovanligt lång person / especially tall person' 
Leks. Jfr mast, bet. 2... 

masur m. Ia—n. mä"srir Älvd. Ors. mä"sur Våmh. 
ma"sur vMor. Ve. Ore masä'r öMor. ma"sur—
ma"sär Soll. mä"suk--mä"sur Rättv. ma'ssulr 
Leks. ma'ssuk—ma'ssök Bju. ma'ssu Ål må'su 
Dju. Ga. Mock. Nås Äpp. må‘sur Flo. mä'su—
ma'ssu—ma'ssur Jä. ma'ssur ÖVd. 1. 'flammigt 
trä med hårt sammanflätade fibrer / curly-grained 
wood' (oftast av björk; SAOB 1) allm. r&'n rna"-
surn Soll. 'rena masurn'; hä e må`su ti ä Jä. 'det 
är 	masur i det (n: virket)'. Jfr d ödv ed. 
Syn.: kors-, krus-ved. 2. 'knotig missbildning 
på trädstam, oftast björk / knot on tree trunk' 
(SAOB 3) Våmh. Ve. Ors. du a jet a`vvu sam en 
ma"siir Ors. 'du är en riktig tjurskalle (eg. du har 
ett huvud som en masurknöl)!'. Jfr masur-
knoka, -knota. Syn.: se knoka, bet. 4; runn 
m.fl. 3. 'masurbjörk / curly-grained birch' 
(SAOB 4) Soll. Syn.: knyller-, masur-björk. 

masur-björk f. I b mrsurby'rk Våmh. ma"sur-
bjerrk Ors. mdsubjörk Ga. må`subjörrk Nås—
ma'ssu(r)björrk Jä. 'björk med hård och vresig 
ved / birch with hard, curly-grained wood' 
(SAOB 1). Syn.: knyllerbjörk; masur, bet. 

 
masurig adj. I mesurynVåmh. ma"srön Ve. 

må` säran—mä` sarön— ma' s ss' n—mä` söran Mal. 
ma'ssuran Li. ma'ssorann Tra. 'full av tjurig 
ved, masurartad (om tall el. björk) / full of curly-
grained wood (about pine or birch)'; ä e rnä`-
»rön (—ma'ssu(r)n) bje'rrk Mal. 'det är masur-
björk'; vi' e ma'ssorann Tra. 'veden är vresig'; 
(äv. substantiverat:) ä e må`söran ti rj-dä bji'at-
jin Mal. 'det är masur i den där björken'. 

masurka f. IV a masu'rrka Äpp. Mal. ÖVd. 
'schottis / kind of dance'. 

masur-kapp m. la må"surkapp Våmh. 'liten rna-
surskål att dricka t. ex. brännvin ur / small bowl 
of curly-grained wood, used for drinking e.g. 
distilled liquor'. Jfr knotkosa m.fl. Syn.: ma-
surskål, bet. 2. 

masur-kappe m. Illa mä`sukappa Ga. 'skål av 
masur / bowl made of curly-grained wood'. 
Syn.: se knokskål. 

masur-knoka f. IV a mä"sukknöka Rättv. (Bo.) 
'masurknöl, stycke av masur / piece of curly- 
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grained wood'. Jfr masur, bet. 2. Syn.: 
knoka, bet. 4; masurknota; runn m.fl. 

masur-knota f.IV a ma"särkuöt Ve. ma"surknöt 
Soll. må`suknöta Jä.= föreg. 

masur-skaft n. l a mrsuskappt Älvd. 'knivskaft av 
masur / knife handle of curly-grained wood' 
(SAOB). 

masur-skopa f. IV a ma"sursköp vMor. 'skopa, 
skuren ur en masurknöl / ladle of curly-grained 
wood' (se ill.). 

masur-skål f. Ja ma"surskak Våmh. vMor. Ve. 
masa' rskål öMor. 1. 'skål, skuren ur ett stycke 
massur' (se ill.; SAOB) allm. Syn.: se knok-
skål; masurkappe m.fl. 2. 'litet dryckeskärl 
av masur' Mor. Syn. masurkapp. 

mat m. II mät allm. (utom öOrs. mat). 1. a. 'föda; 
födoämne / food' (SAOB mat" 1) allm. tå"gå et 
må'ts o'llt so Pr Älvd. 'begagna allt möjligt till 
mat'; ft! wj'rd int åt) må"tim me' tt Våmh. 'han 
blir inte mätt av födan, hur han än äter (eg. han 
blir inte av maten mätt)' ; la må' tu ti"s(s)t mu'nn 
Rättv. 'låta maten tysta mun(nen)'; grö'v i må'tu 
Leks. 'som äter mycket'; 	må't 	je fall 
Li. 'sådan mat tycker jag allt om'; små"lråmåt 
Älvd. 'mat, tillredd av kött efter småkreatur' (jfr 
smale m.); å'rbättärmåt Jä. 'finare mat' (jfr 
ander-, ander-bättre); jii`(r)ndasmåt Äpp. 
'vardagsmat' (jfr görandedag m.fl.); krö'ttär-
måt Mal. krä'ttirmåt ÖVd. 'kreatursföda'; 
mät Li. 'köttmat'; (bildl.:) ku'llmåt Flo. 
(skämts.:) 'vacker pojke, omtyckt av kullorna'. 
Jfr sovel. Jfr barnkone-, barnkäring-, ef-
teråt-, flöt-, folk(s)-, fost(er)-, föres-, 
gucku-, gästabuds-, in-, jul-, kvälls-, lust-, 
lyst-, nist-, salt-, svin-, torr-. Syn.: se föda 
m.fl. b. (senare ssgsled:) 'livsmedelsprodukter 
(från fäbodarna) / dairy products (from shiel-
ings)'; se härbärges-, sälbergs-, säter-. 2. 
'måltid / meal' (SAOB mat" 1 k) Leks. Ål; 
ja'ssu, kåmmjä mitt i må'tu Leks. 'jaså, kommer 
jag mitt under pågående måltid'. 3. 'kärna i 
sädeskorn / grain of corn' (SAOB mat" 4c) 
Rättv. (Bo.) Mal. Li. o tå'g må't Rättv. (Bo.) 
'den(: säden) mognar'; mdtu da-i sefu Li. 'kär-
nan i säden'. Syn.: gruta; kärne, bet. 1. 4. 
(senare ssgsled:) 'gift / poison'; se flug-. 5. 
'bränsle / fuel' NeSi. Vd. Jfr elds-. 6. (i förb. 
kräva mat:) 'brådska, vara bråttom / hurry, 

haste' Älvd. ed kr` ver fel int må't 'det brådskar 
väl inte'. 7. (senare ssgsled:) 'underlag för häv-
stång att bryta med / base for lever'; se våg-. 

mata sv .v .1 . mktå Älvd. Våmh. Rättv. må"tå 
vMor. Ve. Soll. Ors.—måta' öMor. må"to Ore 
mä`ta Leks. ma'ts Nås—Mal. ma`tto ÖVd. (jfr 
Bergfors, s. 204). 1. 'ge ngn mat, stoppa bit för 
bit i munnen på ngn / feed' (SAOB 1 a) allm. et 
uld må"tå fri nQn welfuug Älvd. 'hon skulle 
mata honom med välling'; ska e må"to de w"`kiug 
Ore 'skall jag mata dig med välling?'; li'sskalla a 
vörti må"tå Rättv. (Bo.) 'lillflickan har blivit rna-
tad'; o si't då å ma`tto gfi'Aikam å strOmeitam 
Tra. 'hon sitter där och matar elritsorna och 
småmörtarna (dvs. metar utan att dra upp ngn 
fisk)' ; (bildl.:) du bit' mirtär an min trmstjieötz 
Älvd. 'du bara narrar honom (eg. matar honom 
med tomma skeden)'. 2. 'hålla ngn med mat / 
keep s.o. in food' (SAOB Ib) Älvd. .ppt ad må"-
tåö mi'estergm djöjer wi"ky 'han hade hållit 
skolmästaren med mat den där veckan'. 3. 'till-
föra bränsle till eld / put fuel on fire' (SAOB le) 
allm. ~Wo tt 	Li. 'lägga mera kol på här- 
den(s eld) jämte järnskrot till omsmältning' 
(ÖDB II 75). 4. 'fylla på säd i kvarn / put grain 
into mill' (SAOB 5) allm. du få må"tå m -e'r vMor. 
'du måste öka tillförseln av säd från behållaren 
till kvarnens öga'. 5. 'få utvecklad kärna; mog-
na (om säd, ärter och dyl.) / ripen (of grain, peas 
etc.)' (SAOB 6) allm. må"tå in i sta`ttjim Våmh. 
'mogna i högen' (om nyss skurna ärter, som lagts 
i en hög); kwå'nne mä"tär Ve. 'säden mognar'; 
U'rer a må 'to Ore 'bären ha mognat'; hå'grsn 
hall å mtets Leks. 'havren håller på och mog-
nar'; sli'da a må‘ ta Jä. 'säden har mognat'; (bildl. 
om  kvinna i långt framskriden graviditet:) j old- 

må"tå Älvd. 'hon håller på att mogna'. Jfr 
grå-. Syn.: mogna. 6. 'röra munnen som vid 
tuggning / move mouth as if chewing' Mal. Jfr 
mas sia", bet. 1; måta. — P. pret.: mktåå 
Älvd. må"tådu Soll. Ors. mlftå Rättv. (Bo.) 
mii`ta Leks. må`ta Bju. må'ts Nås Jä. ma' ttån 
Li. 'mogen'; fri' e må"tå Ve. 'fröet är fullt utbil-
dat'; hå'veri e brå mdttån Li. 'havren har god 
kärna'. — Särsk. förb. (efter:) må"tå-e'tte i e"-
siun vMor. 'mogna sedan den (n: rågen) blivit 
skuren och hängd på hässjan'; (L) måtå-P an 'rit 
tviug Ve. 'mata honom med litet välling'; (ut:) 
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ra'jän e å'jtmåtå Ve. 'rågen är så mogen, att den 
trängt ut ur axen'; (utur:) u"tyrnultådtz Sol!. 
'alltför mogen' (om råg på svedjefall). — Ssg: 
må"tåmakkär m. pl. Ve. 'insekter som flyger 
över sädesåkrarna, när säden (havren, kornet) 
håller på att mogna / insects flying over the 
fields, when the grain (oats, barley) is ripening'. 

matare m. III c mä` tar Ga. 1. 'person, som ma-
tade tröskverk / person who fed threshing ma-
chine' (SAOB Ib). 2. 'kastskovel / winnowing-
shovel'. Syn.: kast-räka, -skovel. 

matar-hjul n. l a ma'"tärg'Ir Våmh. mä'tvrjr-iir Äpp. 
'hjul, som i en vattensåg drog matarverket / 
wheel which drove feeder in saw-mill' (jfr ÖDB 
III 279). 

matar-lucka f. V mä`tarlukku Ga. 'lucka nedtill på 
sädesbehållare, varmed sädesmängden, som föll 
ned i kvarnögat, reglerades / hatch under grain 
container with which amount of grain to be 
ground was regulated' (ÖDB III 275). Syn.: 
mat-räka; spjäll, bet. 2. 

mat-bit m. I a ma"tbit vMor. mä'tbit Rättv. Bju. 
Dju. Flo. Mal. Li. 'bit födoämne; ringa kvantitet 
mat / small quantity of food' (SAOB 1-2); få se 

mä'tbit Li. 'få sig en bit mat'. Jfr bete m., 
bet. 2. 

mat-bod f. J a ma"tbab nvMor. mä'tbåd Ore Leks. 
(Silj.) mä'tbö Mal. må' tbCr Li. 'timrad förvarings-
bod för matvaror (mjöl, bröd, kött etc.) / tim-
bered storehouse for food (flour, bread, meat 
etc.)' (SAOB; jfr ÖDB III 83). Jfr mathär-
bärge. 

mat-bord n. J a mä'tbOrd Våmh. mii`tbörd öMor. 
mä'tbölr Rättv. (Bo.) Äpp.—Tra. 'bord, any. vid 
intagande av måltider / dining-table' (SAOB). 2. 
'av vissa linjer i handen avgränsat fält, anty-
dande framtida egendomsförhållanden el. rike-
dom / area on palm of hand surrounded by cer-
tain Lines, indicating future property ownership 
or prosperity' Mal. Jfr bord', bet. 9. 

mat-bälg m. I ma"tb4 Ors. 'för mat avsedd skinn-
säck, tillverkad av ett skinn / leather bag for 
food made from one piece of skin'. Jfr mat-
säck, bet. 2. 

mat-dag m. II mä'tdåg Mal. 'dag då någon (enligt 
avtal) fick mat i en särskild gård i byn, kostdag / 
day when s.o. was boarded at a certain farm in 
the village, (free) board-day' (SAOB); dvm add 

sn vi'ss mä'tdågriä  da-nä fv`ityin 'de hade (enligt 
avtal) sina vissa matdagar hos folket (i byn)'. 

mat-dags adv. mä'tdakks Leks. Bju. 'dags att äta, 
måltidsdags / meal-time' (SAOB); är ä mä'tdakks 

rrin du Leks. 'är det m. redan tror du?'. 
mat-del m. I a me(t)dielr Älvd. 'mat, som varje 
gäst medförde och som framsattes på olika bord 
vid bröllop / food that every guest brought, 
which was placed on different tables at a wed-
ding' (Liv. Älvd. 100). 

materia f. IV a martg`ra vMor. marty"ri (best. 
marty"rjo) Sol!. mani 'ra vOrs. maty'rrja Leks. 
mate'rja Flo. maty'rrja Mal. 'massa, blandning; 
ämne, ingrediens / mass, mixture; substance, in-
gredient' (SAOB 1 b); vänd ä'-ir fö marty"ri i 
dö"da by' tton Sol!. 'vad ha ni för röra i den där 
byttan?'; vetjå' rika dä'dda ä får maty'rrja int 
Leks. 'inte vet jag vad det där är för ett ämne'. 

mat-fora f. IV a mä'tföra Jä. 'transport med mat 
och brännvin från Falun / bad of food and dis-
tilled liquor, transported from Falun'. 

mat-friare m. III c mä'tfriää  Mal. mar`tfriar ÖVd. 
'yngling som uppvaktar flicka med den enda av-
sikten att bli trakterad med mat / youth who 
courted a girl for the sole purpose of being treat-
ed to food, sponger' (SAOB). 

mat-frisk adj. I ma"tfrissk Sol!. mä'tfressk Leks. 
Bju. Mal. ÖVd. 'som har frisk aptit / having a 
good appetite' (SAOB). Syn.: mat-fråen, 
-gärn; matsam; mat-trevlig; åt-frisk, 
-trevlig. 

mat-frå adj. VI mä"tfrlir Älvd. (jfr fr å adj.) 'som 
kan äta omedelbart efter uppstigningen på mor-
gonen / able to eat immediately after getting up in 
the morning'. 

mat-fråen adj. III ma"tfråin Ve. mä'tfråjin Rättv. 
(Bo.) Leks. mä'tfrligin Bju. mä'tfråjen Äpp. 
mä'tfrain Mal. Li. =matfrisk (SAOB matfrå-
gen; We. matfrogen); e du mä'tfrlijin rj''då 
Rättv. (Bo.) 'är du redan hungrig?'. 

mat-fågel m. I d må"tfuge'4- Älvd. 'matnyttig fågel / 
edible bird'. 

mat-färd f. la mä'tfäk Leks. 'möjlighet att skaffa 
mat / possibility of getting food'; va' sst bir ä fåll 
rna mä'tfäG-a 'värst blir det väl att kunna skaffa 
mat'. 

mat-grann adj. 1 må"tgrgnn Älvd. 'granntyckt i 
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fråga om maten, kräsmagad / particular about 
food' (SAOB). 

mat-gjord sbst.(n.) må'djo Li. (<äldre ma'ddjök; 
jfr Torp m atgj er d) 'maträtt av kött och fläsk, 
kokat tillsammans med kålrötter och potatis / 
dish of meat and pork boiled with swedes and 
potatoes'. Jfr matgärd. — Ssg.: må'djofirga n. 
Li. 'flott el. fett efter matgj ord! fat or dripping 
from matgjord'. 

mat-grätt adj. I må` tgrätt Tra. (jfr grätt adj.) 'ret-
lig och vresig på grund av hunger! irascible and 
grumpy due to hunger'. 

mat-gudslån n. la matgu' sslån öMor. må'tguss-
lån—må't-gu`sslån Leks. må'tgu'sslon Mal. li-
ten smula mat, matbit / scrap, bit, snack'; jät 
matgu' sslån flyg då int dä'mm, föräld ka'lln a 
jäti' öMor. 'inte en matbit fingo de, förrän karlen 
(husbonden) hade ätit'; all8r i må't-gu'sslån 
Leks. 'inte en enda liten smula mat'; bå'r8 i fi' kk 
n8 må'tgu'sslon, Sa va full hå' no' kk Mal. 'bara 
jag fick någon liten smula mat, så var väl det 
nog'. 

mat-gärd f. J a metgi'rå Älvd. (om äldre former i 
dalm., se S. Björklund Älvd. 1622, s. 96 och not 
4) 'matlagning / cooking' (Sdw. matgärp; Fr. 
matgereg Aasen, Ross matgjerd m.fl.; jfr 
SAOB matgärd). Jfr matgjord. Syn.: mat-
göra n., -ställning. 

mat-gärn adj. må' tdjQnn öOrs. (jfr Sdw. giärn, 
Fr. gjarn; Hq. under gärna adv.) 'matfrisk / 
having a good appetite' (jfr Aasen m a tgjerr). 
Syn.: se matfrisk m.fl. 

mat-gök m. I b må`tjåk Leks. 'storätare / a big 
eater'; du ä en rikktig må'tjåk du 'du är en riktig 
storätare du' (oftast till barn). Jfr matväska, 
bet. 2. Syn.: mat-hök, -järv, -skomakare, 
-skrov, -varg, -vrak, -vråk, -vråp; stor-
-arshål, -ätare; åtel; åtur; ätel. 

mat-göra n. må` tdjerå öOrs. 'matlagning'; a'-nnt 
ik itta må'tdjerå, 'har inte jag det här arbetet 
med att laga mat?'. Jfr matgöra v. Syn.: mat-
gärd. 

mat-göra sv.v.3. ma"tdjärå vMor. (förråldrat) 
'laga mat / cook' (Sdw.; Fr. matgera; jfr S. 
Björklund Älvd. 1622, s. 96, not 4). Syn.: mat-
reda, bet. 1-2. 

mat-härbärge n. ma"tärrbär vMor. må'tär(r)br8 
Rättv. må` tharrbrä Flo. 'förrådsbod av timmer 

(vanligen på stolpar) för förvaring av livsmedel 
(ss. mjöl, bröd, kött etc.) / food-storehouse (for 
flour, bread, meat etc.)' (jfr ÖDB III 83). Jfr 
matbod. 

mat-hök m. Ib må"tök Älvd. må"tök—må"tokk 
(best. dat. mnottjem) Våmh. (Bon.) ma"thök 
Ve. må' thåk svLeks. 'storätare, matvrak / a big 
eater, glutton'. Syn.: se matgök m.fl. 

mat-jord f. Ja må"t9"°rd Våmh. (Bon.) ma"tjörd 
vMor. Soll. matjö'rd öMor. må'tj(54-  Leks. Bju. 
Mal. ÖVd. 'övre, med mull bemängt jordlager! 
top-soil' (SAOB). Syn.: mull, bet. 1. 

mat-j unge m. Illa ma"tjåyyg Soll. '(hopfällbar) 
matkniv / (folding) knife' (SAOB). 

mat-järv m. J a må"tjärry vMor. Soll. 'storätare, 
frossare'. Syn.: se m at-g ö k m. fl. 

mat-kista f. IV a må'ttjissta öMor. 'rektangulär 
träkista, avs. att förvara mat el. matsäck i / 
rectangular wooden chest for storing food or for 
traveller's or carter's provisions' (SAOB; jfr 
ÖDB 1 156). Jfr bod-, färd-kista m.fl. Syn.: 
matskrin. 

mat-klocka f. IV a matklu' kk(a) öMor. ma"tklrukk 
Soll. 1. 'vällingklocka / gruel-timer' (SAOB) 
Soll. 2. 'slagornas (jämna) dunkande under sä-
deströskning / the (even) throb of the flails dur-
ing threshing of grain' öMor. matklu' kka a birt-å 
gö"slagorna ha börjat gå'. 

mat-knular m. la pl. best. form må"tåknaulrär 
Älvd. (jfr mata v., bet. 5) 'små moln, som på 
eftersommaren bådade de tillfälliga regn, vilka 
voro önskvärda för sädens mognad / small 
clouds boding wished-for ram n in late summer for 
the benefit of the ripening grain'. 

mat-kräva f. V må"tkrva Våmh. (Bon.) 'kräva / 
crop, craw'. Syn.: kräva', bet. 1. 

mat-lag n. II må"aråg Älvd. må'tlåg Bju. Flo. Mal. 
'hushåll / household' (SAOB 2a); Perm frj we'rr 
mearåg Älvd. 'en (karl) från varje hushåll'; få' i 
mä'tlajä Flo. 'sju personer i hushållet'. Syn.: 
brödlag. 

mat-lagerska f. IV a må'tlagaska Leks. må'tlå-
gäska Jä. 'kvinna, som skötte matlagningen vid 
ex. bröllop / woman responsible for cooking e.g. 
at wedding' (SAOB). Syn.: se gästabuds-
kock; kokerska; matmoder, bet. 2, m.fl. 

mat-lagning f. Ib må` tlågniy Rättv. (Bo.) må't- 
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lägniy Flo. 'tillagning av mat / cooking' (SAOB; 
jfr ÖDB III 441ff.). 

mat-led adj. I må"tkieö Älvd. ma"argyl nvMor. 
ma'.1.1lid—my".1.11M Ors. mä"tli'd Rättv. (Bo.) 
må'tk'd Leks. Dju. ma'sslé Ål Ga. mä't/ Nås Jä. 
Mal. mä'lläj Tra. 'led på mat; som har dålig 
matlust / with poor appetite' (SAOB); la när 
hal- å bi mä"tli'ds Rättv. (Bo.) 'korna hålla på att 
sluta äta'; va du ä ma'ssli Ga. 'vad du är kräsen 
på mat'. Syn.: matvid. 

mat-leda f. IV a mrtkieöa Älvd. må"tkieda Våmh. 
(Bon.) ma"tkMa—ma"tk&la vMor. matkida 
öMor. må'tl&la Ve. ma"tHda Soll. mg`likda 
öOrs. ma'ssleda Leks. må'tlea Bju. ma'sslM Ål 
ma'llea Flo. 1. 'bristande matlust, aptitlöshet / 
lack of appetite' (SAOB) allm. g mrorleay 
Älvd. 'förlora aptiten'; ann g må"tiriedp te 4-två 
upet mrsekk så ky'jndj Våmh. (Bon.) 'man blir 
led vid mat av att leva på matsäck så länge'; still 
ma'ssIg.a på ko'nnan Ål 'utfodra korna, så att de 
mista aptiten'. 2. (överfört:) 'motvilja (mot), 
avsmak (för), leda (vid) / feeling of disgust' 
öMor. an  a fått matW do fö sja'm 'han har fått 
avsmak för sjön'. Syn.: leda f.; lednad. 

matled-blomma m. m'å"tkie(d)bkyömm vÄlvd. 
'malört, Artemisia absinthium / wormwood'. 
Syn.: se malört. 

matlig adj. I ma'llle Flo. ma' sslä Mal. 1. 'aptitlig 
/ appetizing' (SAOB) Flo. 2. 'trevlig; snygg; 
passande / nice; smart; suitable' Mal. no Yr du 
ma'sslä ut 'nu ser du trevlig ut'. Jfr o-. 

mat-lust f. la må"tkusst Älvd. matlu'sst öMor. 
mä`thisst Mal. 'aptit / appetite' (SAOB). Syn.: 
matåder. 

mat-låda f. IV a må'tlåa Ga. 'bordslåda för förva-
ring av bröd, smör och messmör / table-drawer 
in which bread, butter and soft whey-cheese 
were kept' (jfr SAOB). Syn.: b o r d(s)-1 å d a, 
-tå d r a. 

mat-lök m. Ja må"tkök Älvd. 'i mat anv. gul el. 
spansk lök / yellow or Spanish onion, used in 
cooking' (ÖDB I 402). 

mat-lös adj. I må"tkö's Älvd. mktäkö's Våmh.—
miktärkös Våmh. (Bon.) må'tkös—mä"tä(r)kös 
nvMor. må'tkös svMor.—ma"tlös Ve. mä"tärlås—
må'tlås Ors. mä't/ös Ore mä`trds Rättv. Dju.—
ma'./.11ås—ma'ssfiis Mal. mdttolsus Tra. 'utan 
mat / without food' (SAOB); du å'ir di fik Print 

fkrå må"tkös Älvd. 'du skall (då) väl icke fara 
utan mat'; wid from mktärkösä Våmh. (Bon.) 
'vi äro utan mat'; då ve vag ma'ttolsus, ss vag ve 
få'ro Tra. 'när vi blevo utan mat, måste vi fara'. 
— Ssg: ma"tlosjerk m. vVe. 'storätare / big 
eater'. 

mat-lösa f. IV a må'tlösa Leks. må'tlåsa Ga. 'brist 
på mat / lack of food' (SAOB). 

mat-moder f. J a må'tmör Ve. Jä. Äpp. Mal. ma'tt-
mör Bju. 1. 'husmoder / housewife' (SAOB 1) 
Ve. Mal. 2. 'matlagerska vid bröllop / cook at 
wedding' (jfr SAOB 3) Jä. Äpp. Syn.: se mat-
lagerska m.fl. 

mat-mål n.Ia må"tmjk Våmh. (Bon.) ma"tmålr 
Soll. mertmlik Rättv. (Bo.) må'tmkr Jä. Li. 1. 
'måltid / meal' (Sdw. matmal, Fr. matmål) 
Rättv. (Bo.) ä e lå'y(y)t mulla mä"tmkrom a dän 
lå'ta 'det är långt mellan måltiderna för den late'. 
Syn.: mållv, bet. 2. 2. 'mål mat / meal, feed' 
(We.) Våmh. (Bon.) Soll. Rättv. (Bo.) qmm int 
du ålld tjäfftem 3 di, så ska du wi"tå at ä i 
snäst mrtmjkä du å i mkg4m Våmh. (Bon.) 
'om inte du håller mun (på dig), så skall du veta, 
att det är sista målet mat du har i magen'. Syn.: 
må liv  bet. 1. 3. 'tid mellan två måltider / time 
between two meals' Rättv. (Bo.) Jä. Li. fä 
hä-då' på et metmak Rättv. (Bo.) 'jag gjorde det 
på tiden mellan två måltider'; ä viir et lå'yyt 
må'tm råk Jä. 'det blir långt mellan de båda målti-
derna'. 

mat-reda f. IV a må`tria Flo. 'ingredienser och 
kärl m. m., för tillredande och förtärande av 
föda / ingredients and dishes for preparing and 
eating food' (jfr Fr. matreiö a; We. bet. 1-2; 
ÖDB III 441ff.). 

mat-reda sv.v.3. m 'å"tri e öa Älvd. nVåmh. må"t-
ri e da Våmh. (Bon.) må`trea Flo. må'trg.da Jä. 
må`tri(d)a Mal. 1. (itr.:) 'laga mat / cook food' 
(SAOB 1; V11, bet. 1) Mal. i a må`trett 'jag har 
lagat mat(en)'. Syn.: dona, bet. 4; matgör a. 
2. (med dativ:) 'laga mat åt / cook for' (SAOB 2; 
VII, bet. 2) Älvd. Våmh. (Bon.) Jä. du tirs d'el fik 
må"trie djm-då'r Älvd. 'du törs då laga mat åt 
den där (mannen)'; i ska mrtrie(d) dry`jugym i 
må'rrgy Våmh. (Bon.) 'jag skall laga mat åt 
drängarna i morgon'; je a ti-å' mä tä må`tri'd 
ka`bbskokårar Jä. 'jag har åtagit mig att laga mat 
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åt skogsarbetarna' (jfr kabbskog). Syn.: mat-
stilla, bet. 1. 

mat-ris n. la må`tris Mal. 'engelska sjukan i för-
ening med ett slags magsjukdom, som kom de 
sjuka att äta mycket / rickets combined with kind 
of stomach complaint which made sick persons 
eat a lot'. Syn.: åtsris. 

mat-rota f. IV a må"tra8ta Våmh. 'kålrot / swede'. 
Syn.: rot, bet. 3; rota', bet. 2a. 

mat-råg m. II må`tråg Mal. 'råg till brödsäd (ej 
utsäde) / rye for bread (not for sowing)'. 

mat-råt n. la må`tria Mal. 'person, som äter myc-
ket utan att göra rätt för sig / person who eats a 
lot without doing anything for it' (jfr råt n., bet. 
2; råtaii  v., bet. 2; SAOB matröte). 

mat-räka f. V må"tåreku vMor. 'lucka, som regle-
rade spannmålstillförseln i kvarnen' (jfr mata 
v.; ÖDB I 476). Syn.: matarlucka; spjäll, 
bet. 2. 

mat-ro f. matröt öMor. må'trö Rättv. Leks. 'lugn 
och ro att äta / peace while having one's meal' 
(SAOB); gokk-ii'jt, så an få matrö'na öMor. 'gå 
ut, så att man får äta i fred'; jägi-tit må`tröna en 
gå'yy Rättv. 'jag får inte ens äta ostört'; vi välr 
då full få må`trona å fi`trona Leks. 'vi må då väl 
få äta och skita i lugn och ro'. 

Mats m. mås OvSi. NeSi. mass Mal. mås—matts—
ma`ttse Li. 1. 'manligt personnamn / man's 
name' (SAOB) allm. 2. 'personifikation av 
(allm. förmodat) väderleksombyte på aposteln 
Mattias' dag den 24 februari / personification of 
change in weather on 24/2' (jfr SAOB a) allm. 
må's ev-ni 'ö wa'rrmstien niö i wa'ttneb Älvd. 
'Mats kastar (eg. häver ned) den varma stenen i 
vattnet (dvs, vattnet börjar tära på isarna under- 
ifrån)'. Syn.: Mattias, bet. 2. 3. (senare 
ssgsled:) 'person, som i syskonbädd låg närmast 
väggen / person who lay nearest wall in bed'; se 
vägg-. 4. (i avvisande utrop el. svar:) nog få ful 
ffi' litä å'? —jo gkå'd dä mås! Leks. 'nog får väl 
jag litet också? — Jo, gläd dig Mats! (ung.: nej 
visst inte el. jo, vackert)'. 5. 'bokstaven M / 
letter M' Ve. Soll. we'jen djikk i malsär Ve. 
'vägen gick i M-liknande krokar'; sä"tt-å jänn 
må's Soll. 'skriv ett M! (eg. sätt å en MO'. Jfr 
Anders, bet. 3; matshål; mats-matsson. 6. 
'hög av slaget gräs, som borde bredas ut, el. av 
skuren säd, som borde bindas / pile of mown 

grass to be spread out or grain to be put into 
sheaves' Älvd. vMor. ukqn må' s ig å' _Mir Älvd. 
'en sådan hög av oräfsat gräs jag har här!'; du a 
fäjd må'sn nu, krryyg di 4-itä vMor. 'du har fått 
en stor hög obunden säd nu, skynda dig litet!'. 
Jfr mas, bet. 2. 7. 'hanhänge på sälg / male 
catkin of sallow' Leks. Ga. Jfr sälk-, säll-. 
Syn.: se kattunge, bet. 2; masse, bet. 2, m.fl. 
8. 'kortspel / card-game' Ve. spikå må's 'spela 
(kortspelet) Mats'. 9. 'kraftuttryck, ed / oath' 
Leks. hå' kan du je då må's på svLeks. 'det kan 
du ge dig t-n på!'. — Ssg: må'sdajen m. best. Ve. 
'Mattiasdagen, 24/2 / St Matthew's Day, 24/2'. 
Jfr Matsmässa(n); Mattias, bet. 1. 

matsam adj. I mrtsa'mm Älvd. må'tsgm öOrs. 
'matfrisk / having a good appetite'. Syn.: 
matfrisk m.fl. 

mats-blad n. II må'sbkåå Älvd. må'sbkad Leks. 
(jfr Mats, bet. 5) 'sågblad till stocksåg med M-
formade tänder / blade of saw with M-shaped 
teeth' (Älvd. arb., s. 220). Syn.: se margare-
t a s åg m.fl. 

mats-gåt f. VI må'sgåt Leks. 'M-formad gåt för 
dörr / M-shaped door post' (se ill.; ÖDB III 123). 
Jfr far-, gammel-gåt. 

mats-hål n. la må`shåk Ga. 'knyppelmönster, hål i 
M-formad slinga / M-shaped lace-pattern'. 

mat-skomakare m. III c må'tskummar Leks. 'stor-
ätare, matvrak / a big eater'; sicka må'tsksm-
marar dum å 'sådana storätare de äro'. Syn.: se 
matgök m.fl. 

mat-skrin n. II må'tskrin Ål 'rektangulär träkista, 
anv. till förvaring av matsäck el. proviant / rec-
tangular wooden chest for storing food or for 
traveller's or carter's provisions' (SAOB). Jfr 
matspann. Syn.: se bergs-, färd-, mat-kis-
ta. 

mat-skrov n. la må'tskriiv Leks.= matskoma-
kare. 

mat-skål f. la ma"tskåk vMor. mOsIck Ors. 
må'tsk råk Mal. ÖVd. 'träskål, vari mat (gröt 
o. dyl.) lades upp och förtärdes / wooden bowl 
for food' (se ill.; SAOB). 

mat-skåp n. la matskå'p öMor. må'tskäp Mal. 
'skåp, anv. för förvaring av mat / cupboard used 
for keeping food' (SAOB). 

mats-leda f. IV a, se m a tl e d a. 
mats-matsson oböjl. sbst. ma"smasu nvMor. (jfr 
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Mats, bet. 5) 'M-formade uthuggningar i vägg-
stocks rundade yta för att mossan skulle hållas 
kvar på ett parti, som på grund av materialets 
knapphet ej tillät upphuggning av mossränna / 
M-shaped notches in rounded surface of wall-
log, to keep moss in place where there was no 
room for moss-groove'; dem djö`rd ma"smasu' 
'de höggo M-formade hak för att binda mossan 
(mellan väggstockarna)'. 

mats-mässa f. IV a må`smess (oböjl.)—må`smessf 
(best.) Älvd. ma'ssmäss Dju. ma`ttsmässa Ga.; 
best. må`smess4 Våmh. (Bon.) må‘smässa 
öMor. mä'tsmessa Ors. mä'smässa Rättv. 
ma'ttsmässa Leks. Nås Jä. mdttsmässa Mal. 
'Mattiasdagen, 24/2 / St Matthew's Day, 24/2' 
(SAOB 1). Jfr Mats m. ssg. Syn.: Mattias, 
bet. 1. — Ssg: mä'smässdä(je)n Soll. mdtts-
mässdäjän Jä. m. best. 'dets.'. 

matsmäss-bock m. Ib mä'smässbukk Ve. 'barn, 
som på Mattiasdagen gick utklätt omkring från 
gård till gård och spelade samt lät sig bjudas på 
traktering / child who dressed up on St Matth-
ew's Day and went from farm to farm and played 
and was treated to sthg to eat' (oftast gick på 
detta sätt en pojke tillsammans med en el. två 
flickor). Jfr matsmässgubbar. 

matsmäss-brud f.la mä'smes(s)bråjd Ve. 'ung 
flicka, som på Mattiasdagen gick utklädd till 
brud och gratulerade alla som hette Mats / young 
girl who dressed up as a bride and went round to 
congratulate everyone by the name of Mats (on 
24/2)'. 

matsmäss-gubbar m. III a pl. maitsmässgubbar—
ma'ssmässgubbar Ga. 'personer, som ut-
klädda än till brudfölje, än till följe med björn 
och björnförare på Mattiasdagen gingo omkring 
från gård till gård, fordrande traktering / people 
dressed up as bridal party or group with bear and 
bear-trainer, going from farm to farm on 24/2, 
asking for refreshments' (jfr Fataburen 1913, s. 
12). Jfr matsmässbock. 

matsmäss-lödje m. Illa må`smesskgö(e) nÄlvd.; 
best. må`smesskidjan vMor. ma`ttsmässlgan 
Leks. (jfr lödje m.) 'fårull, som klipptes vid 
matsmässtiden (24/2) / sheep's wool shorn in 
February' (ÖDB I 297). Jfr ersmäss-, v år-
lödje m.fl. 

mat-spann m. Ja mä'tspann Rättv. Li. mä'tspann 

Ål 'ovalt matsäcksskrin med sidor i sveptek-
nik och lock med lås och järnbeslag; anv. under 
färder / oval provisions-box with thin wooden 
sides and lid, furnished with a lock and iron 
mountings; used on joumeys' (SAOB; ÖDB II 
320f.). Jfr matskrin. Syn.: se färdspann; 
matsäcksskrin m.fl. 

mat-stilla sv.v.l. ma"tstill Son. ma'sstilla Leks. 
ma'sstilla Dju. 1. (med dativ:) 'hålla ngn med 
mat, laga mat åt ngn / cook food for s.o.', (jfr 
SAOB) Soll. ma"tstill sko"mäkärim (skra"drum) 
'hålla skomakaren (skräddarna) med lagad mat'. 
Syn.: matreda, bet. 2. 2. (itr.:) '(laga till och) 
äta mat / (cook and) eat food' Leks. Dju. vi ska 
in å ma'sstilla Leks. 'vi skola gå in och äta'; bgi-
fsirtjä ma'sstilla sum dum alla danä jii'sspay-
bökä Leks. 'byfolket åt som de ville (3: utan 
ordning) vid bröllopsbordet'. 

mats-tinne m. Illa må`stinn nÄlvd. 'M-formad 
sågtand / M-shaped saw-tooth' (Älvd. arb., s. 
220). Jfr Mats, bet. 5. 

matstbm-såg f. I c må`stinnsag nÄlvd. 'såg med 
M-formade tänder / saw with M-shaped teeth'. 
Syn.: se margaretasåg. 

mat-stol m. Ja mä'tstök Leks. 'fällbar kombina-
tion av stol och lågt bord / piece of furniture, 
combining chair and low table' (SAOB; VW 
Syn.: se bordsäte; lillbord m.fl. 

mat-strupe m. Ill a mä"tstrep Älvd. Våmh. ma"t-
stråjp vMor. mä'tstriipa Bju. Nås må'tstriipa Ål 
mä'tstnipä Äpp. 'matsmältningskanal från sval-
get till magsäcken / oesophagus' (hos såväl män-
niskor som djur; SAOB). Jfr gorrstrupe. 

mat-ställning f. I b ma"tställniyg svMor. (jfr stäl-
la v.) 'tillredande av mat, matlagning / preparing 
food, cooking'. Syn.: mat gärd m.fl. 

mat-säck m. Ib ma"sekk vMor. masäikk öMor. 
ma"säkk Ve. Soll. ma'ssäkk—ma"sekk vOrs. ing"-
sekk öOrs. ma"säkk—må`säkk Ore mä"säkk 
Rättv. (Bo.) mrsäkk Rättv. (Bi.) mö'säkk—
ma'ssäkk Leks. Bju. Ål må`säkk Dju. Mock. 
ma'ssäkk Ga. Jä. Äpp. ma'ssäkk Mal. ÖVd. 1. 
'ryggsäck el. väska av skinn med lock, vari bör-
dor av olika slag buros / rucksack or bag of 
leather with lid, in which loads of various kinds 
were carried' (t. ex. handelsvaror, verktyg, mat 
etc.; SAOB 1; ÖDB II 241, 268, 341) Leks. Ål 
Ga. Äpp. Mal. ÖVd. kna'lla mä ma'ssättjam 
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Äpp. 'idka gårdfarihandel'; stnå'rätja legg 
ne'sstu da-i ma'ssättsam Tra. 'smörasken ligger 
längst ned i ryggsäcken' (jfr bet. 3). Jfr bälg, 
bet. 1; bälgsäck; handels-. 2. 'skinnsäck 
utan lock, avs. för bärande dels av mat, dels av 
barn / leather bag without lid, intended for carry-
ing food or child' (se ill.; jfr SAOB 1) Ve. Al Dju. 
Syn.: kripp-bälg-, -säck; skinnsäck, bet. 2. 

'mat el. proviant, som medföres vid vistelse 
borta från hemmet / food or provisions for stay 
away from home' (SAOB 2; jfr ÖDB II 321) Mor. 
Ve. Soll. Ors. Ore NeSi. Mal. ÖVd. ska du ä nån 
mä"säkk Rättv. (Bo.) 'skall du ha någon färd-
kost?'; rätt mu'nnun ät må`sättjtin Leks. 'rätta 
munnen efter matsäcken'; ja ha mä'sättjän 
lätta ti Dju. 'jag har ej lagt i matsäcken'; ma's-
säkk i ma'ssättjam Mal. 'proviant i ryggsäcken'; 
fii`rdmase'kk Ors. 'färdkost'; fö'rmassäkk Al 
'proviant vid forkörning'; grö'vmase'kk Ors. 
'mat, som medfördes vid arbete i slipstensgru-
van'; ha`kkslögmassäkk Al 'proviant, medförd 
under arbete med ängsslåtter'; wi"kumasekk 
vMor. vi"kumasäkkSoll. wi"kum.gsäkk öOrs. vt"-
kumåsäkk Rättv. (Bo.) vi' kkumassäkk Bju. 
Mock. 'proviant, beräknad för en vecka'. Jfr 
gässel-, gätar-. Jfr kostil, bet. 1; matbälg. 

(eufem. kraftuttryck / euphemistic expletive:) 
gdbbuns mdssäkkar Leks. 'fy tusan!'. — Ssg: 
ma'ssäkkmät m. Mal. ÖVd. = matsäck, bet. 3. 

matsäck-fusa f. V må`säkkfäsa Dju. 'hängvagga av 
en skinnsäck, som för barnet hängts upp på en av 
stängerna i stugtaket / hanging cradle, made of a 
leather rucksack and for the child hung up on 
one of the poles in the ceiling'. Syn.: se 
bamma, bet. 4; bälgsrunka m.fl. 

matsäck-handel m. I d ma'ssäkkhannääl Äpp. 
Mal. (jfr matsäck, bet. 1) 'gårdfarihandel / 
peddling of wares' (jfr ÖDB II 341). Syn.: 
gårdfari-, gårdfars-handel. 

matsäck-handlare m. III .c mdssäkkhann(d)lar 
Äpp.-hann(d)le Mal. 'gårdfarihandlare / pedlar' 
(jfr ÖDB II 341). Syn.: se gårdfari. 

matsäck-hälla f. IV a mirsäkhälla Dju. 'trähake, 
varmed bärremmarna till ryggsäck fästes ihop 
över bröstet / wooden hook with which straps of 
rucksack were fastened over chest' (se ill.). 

matsäcks-ask m. Ib mesäk(k)sas(s)k Rättv. (Bo.) 
'liten svepask, vari smör lades ned till matsäcken 
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/ small turned box, in which butter was carried'. 
Syn.: smör-ask, -äska, -äske. 

matsäcks-korg m. Ib mä"sekkskorrg Våmh. (jfr 
matsäck, bet. 3) 'korg med ett handtag, vari 
barn medförde mat till skolan / basket with one 
handle, in which child took provisions to 
school'. 

matsäcks-skrin n. II ma'ssäkkskrin Tra. = mat - 
spann. 

matta f. IV a mdtta Våmh. Mor. Ve. Soll. Leks. 
ma' tta Ga. Äpp. mdtta Mal. ÖVd. 1. 'av tyg-
trasor, hår o. dyl. flätad, vävd el. knuten golvbe-
läggning etc. / mat or rug' (SAOB 1) allm. Jfr 
hår-, klut-, gran-. 2. (som senare ssgsled.:) 
'låda med rulltobak i / box for roll-tobacco' (jfr 
SAOB le) Tra. tö`bakmatta 'dets.'. 3. 'av män-
niskohår knypplad prydnadskedja / ornamental 
lace chain made of human hair' Våmh. Jfr tunn-. 
4. 'säck med rågmjöl, inporterat från Ryssland / 
sack with rye flour imported from Russia' (jfr 
SAOB le) Ve. ma`ttur min ri'ssmjälr 'säckar 
med ryssmjöl'. Jfr mjöl-, r y s s-, tåg-. 

matt-gräs n. II ma' ttgräs vMor. ma'ttgrås Al 'lum-
mer, Lycopodium' (SAOB). Syn.: se fjus s-
gräs m.fl. 

matt-gång m. Ib ma' ttgåyy Leks. (jfr gång, bet. 
17) 'sats el. omgång mattor (till ett rum) / set of 
mats or rugs for a room' (jfr SAOB). 

Mattias m. mati'as—ma'ttes Älvd. mati'as Ve. 
Rättv. (Bo.) mdttes Nås Äpp. ma' ttäs Jä. ma-
ti'as—mdttes Mal. ma' trias Li. I. 'Mattiasda-
gen 24/2' (jfr SAOB Mats 1) allm. matl'asdäjun 
Rättv. (Bo.) 'dets.'. Jfr Mats m. ssg. Syn.: 
Mat smäs sa(n). 2. 'personifikation av väder-
leksombyte på Mattiasdagen 24/2' (jfr SAOB 
Mats la) allm. mà ttes mä sitt lå'yya fä'gg 
lu'kkär bä' na surum vä'gg Äpp. 'Mattias med sitt 
långa skägg, lockar barnen söder om vägg'. Jfr 
vinter-. Syn.: Mats, bet. 2. — Ssg: metisann-
gå'sser m. pl. Älvd. 'moln, som hopa sig i söder 
över Siljanstrakten / clouds, massing in the south 
over the Siljan area (eg. Mattias-Anna-gossar)'. 

mattias-kvarn f. I a ma"tiskwenn vMor. 'trämortel 
/ wooden mortar' (se ill.). Syn.: mortel, bet. 1. 

matt-mjöl n. II ma'ttmjälr Ore (jfr matta, bet. 4) 
'rågmjöl, importerat från Ryssland / rye flour 
imported from Russia' (SAOB). Syn.: se mat-
ta, bet. 4; ryss-, tåg-matta. 
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mat-trevlig adj. I ma`t(t)rivirin Leks. Bju. 'mat-
frisk'; an ä Sa mä'ttrivirin Sa Leks. 'han har så 
god aptit så'; 	ä mä'ttrivZrin Bju. 'kreaturen 
äro matfriska'. Syn.: se matfrisk m.fl. 

mattring-kedja f. IV ma`ttriygttäja nVåmh.; best. 
sg. ma'ttriygtjiijg Våmh. (Bon.) 'hårarbete, be-
stående av 5, 7 eller 9 hårflätningar, utförda på 
kedjeställning / hair-work of 5, 7 or 9 hair 
plaitings, made with help of kedjeställning'. 

mat-tråg n. II ma`ttåtråg Li. 'litet tråg för mat / 
small trough for food' (jfr SAOB). 

matt-slarv n. l a ma' ttslarrv Ga. 'mattrasor / rug 
clippings'; 	ma'ttslarry 'klippa mattrasor'. 

matt-slarva f. IV a ma' talarrva Jä.; pl. mdttilarr-
our öMor. mà ttslarrvkir Leks. 'mattrasa / rug 
clipping'. 

matt-täcke n. III ma'ttättji Mal. 'trasmattsväv, 
anv. som underlakan över sänghalmen eller som 
sängtäcke / rag-rug fabric, used as bottom sheet 
on bedstraw or as quilt'. Jfr paddra. Syn.: se 
klut-, lapp-gubbe; matt-, slarv-under-
breda m.fl. 

mat-tulla f. IV a ma`ttohilla Li. (jfr t 	f.) 
'god mat, som av grannkvinnorna gavs åt barn-
sängskvinna / good food, given by neighbouring 
women to a woman after her confinement'. 
Syn.: se barnkonemat m.fl. — Ssg: mdt-
totslIk8rrg m. Li. 'liten korg, vari mattulla bars 
/ small basket, used for canying mattulla'. 

matt-underbreda f. IV a ma`ttumbräd(a) nvMor. 
=matt-täcke. 

matt-väv m. II mdttvjv öMor. mà ttviiv Leks. 
'trasmattsväv i vävstol / rag-rug weave in boom' 
(jfr SAOB); o vöv fän ma'ttvv öMor. 'hon vävde 
en trasmatta i vävstolen'. 

mat-varg m. Ib matva'rrg öMor. 'storätare / a big 
eater'. Syn.: se matgök m.fl. 

mat-vatten n. I d mä'tvattly Jä. 'dricks- och matlag-
ningsvatten / drinking-water'. Syn.: renvat-
ten. 

mat-vid adj. I ma"twg.cl—mg"tw&(r)d Ors. (jfr vid" 
adj.; bet. 1) 'led vid mat, aptitlös / having no 
appetite'. Syn.: matled. 

mat-vrak n. Ib ma"twrak Ve. 'storätare / a big 
eater' (SAOB). Syn.: se matgök m.fl. 

mat-vråk n. Ib ma"twråk Ve. = föreg.; wend ha 
wutte fö ma"twråk 'vad har du blivit för en 

storätare?'. 

mat-vråp n. J a ma"twråp Ve. = föreg.; u"ka 
ma"twriip 'vilket (förskräckligt) matvrak!'. 

mat-väg m. II mietw4 nÄlvd. (i uttr. i matväg:) 
'ifråga om mat / in the way of food' (SAOB); e 
wär i metw4 M 'det var i fråga om mat det'. 

mat-väska f. IV a matvä'sska öMor. mä'tvässka 
Leks. 1. 'matsäcksväska av läder / leather bag 
for carrying food' (SAOB) öMor. Jfr matsäck, 
bet. 2. 2. 'storätande kvinna / woman with a 
large appetite' Leks. Jfr matgök m.fl. 

mat-yrke n. III ntetyrrtj Älvd. 'matingredienser / 
food ingredients'. 

mat-åder f. Id ma"tådär Ve.; best. sg. mä"diåre 
Älvd. ma"tådri vMor. 'aptit / appetite'; få-u'pp 
ni,4"tärg Älvd. få-upp ma"tådre Ve. 'skaffa sig 
aptit'; du å då full ma"tådri u'ppä vMor. 'du har 
(då) åtminstone aptit'. Syn.: matlust. 

mat-öd n. I a ma"tbd Ve. 'person, som äter utan 
att arbeta / person who eats without working'. 

mat-ök m. Ib måTtök Våmh. 'mjöldryga / ergot' 
(jfr mat, bet. 3). Syn.: mjöl-dryga, -ök, 
-ö k a. 

maxal  sv .v. I . ma' kksa Ors. 'mäkta, orka (med), 
förmå / be able' (SAOB m a x ai  1); wi ma`kksöm 
int li'fft an sjä`vsr 'vi orka inte lyfta den själva'. 

maxall  sv .v .1. ma'kksa Älvd. (jfr Ross maksla, 
bet. 2) 'medelst stör el. järnspett sakta flytta en 
tung sten / slowly move heavy stone with rod or 
iron pike'. 

maxis oböjl. sbst. maksi'ss Flo. maksy'ss Mal. 
ma'kksis Li. (jfr maxis interj.). 1. 'konsthopp, 
som katt utförde över armarna på person, som 
höll händerna hopknäppta framför katten (och 
ropade maxis!) / jump which cat made over 
arms of person who clasped his hands in front of 
cat (and shouted m ax i s)' (SAOB) Flo. Mal. Li. 
för maksi'ss Flo. 'hoppa ut över ngns utsträckta 
armar'; 	ka`ttun maksy'ss Mal. 'lära katten 
hoppa'; ka'nn du ma'kksis, katta Li. 'kan du 
hoppa maxis, katt!'. 2. 'hövlighet, underdån-
ighet / politeness, subservience' (SAOB) Mal. i 
ska Or om maksy'ss 'jag skall lära honom höv-
lighet'. 

maxis inted. ma'kksis Li. (jfr föreg.) 'hopp! (sagt 
till katt, som tagits innanför armarna och skulle 
förmås hoppa ut över de hopknäppta händerna) / 
jump! (said to cat, which is being encouraged to 
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jump up over clasped hands of person)' (jfr 
SAOB). 
med m. I a mieö Älvd. Våmh. miT1 övr.OvSi. 
Rättv. (Bo.) mg. Äpp. Mal. mäj ÖVd. 1. 'fram-
till böjd sidostång, lös el. fäst i ramverk till skydd 
på ömse sidor av på släde lastat hö / curved 
sidepiece of hay-sled protecting the hay' (jfr 
SAOB med' 1) OvSi. Vd. Jfr lass-, läss-, 
var-. Jfr meda f. 2. 'ett av de båda framtill i 
båge uppböjda trästycken, som utgöra underrede 
till en släde el. kälke och på vilka denna glider / 
runner of sled' (SAOB med' 2; ÖDB 1 499) allm. 
e ti"neå luinde mreöym Våmh. ä li'sst inonnd 
mejam Tra. 'det lyste av gnistor under me-
darna'; sak-å' nOdp vMor. 'sätta en bit under 
slädmeden'; (bildi.:) e gö'r i y`mmsym neåym 
Älvd. ä går på i'mms ~`dar Rättv. (Bo.) hå går 
på ö'mnts mg,'om(—~'är)Mal. 'det går än si än 
så (eg. på ömse medar(na))'; tjö'km&l Soll. 
tja`kk~ Äpp. tjå'kkmäj ÖVd. 'med på kälke'; 
//i."öåmle(3 Våmh. lli"dåmM Mor. slå"dåmid 
Rättv. (Bo.) 'med på släde'. Syn.: mede, bet. 
1. 3. 'medliknande redskap, på vilket plog (el. 
harv) transporterades / runner on which plough 
(or harrow) was transported' (jfr SAOB med' 
2c; ÖDB I 380) Våmh. (Bon.) Mor. Jfr plog-. 
Syn.: se kässj a, bet. 3, m.fl. 4. (senare 
ssgsled:) 'transportmede för vattenbytta el. -tun-
na / runner for transporting water barret' (jfr 
SAOB med' 2c) Älvd. Mal. ÖVd.; se v att u-. 
5. 'bågformat underrede, på vilket vagga röres 
el. löper, vaggmede / rocker of cradle' (jfr SAOB 
med' 2c) allm. va`ggrniid Rättv. (Bo.) va`ggmi> 
Mal. 'dets.'. Syn.: mede, bet. 3. 6. 'sido-
stycke i ramen på en harv / sidepiece of harrow 
frame' (ÖDB I 382) Ors. 7. (senare ssgsled:) 
'person, som under gången skjuter fötterna efter 
marken / shuffling person' Li.; se s kju t-. 

med prep. min Älvd. min—mgn Våmh. min Mor. 
Ve. Soll.—mä öMor. mi—mi Ors. må Ore Leks. 

Bju. Ål Dju. Jä. Äpp. ma Rättv. Leks. me 
Nås Tra. mä—me Mal. 1. (utmärkade klass el. 
grupp vid adj. i superlativ:) 'av, bland / of, 
among' (SAOB I A 2) allm. e då' wå' min diem 
sty` össtym, P g a sP tt Älvd. 'det där var en av de 
största jag har sett'; jän min (däm) st' ö`sstum i a 
gitt Soll. 'en av de största jag har sett'; en ma 
dam bä'sst dä'gon Leks. 'en av de bästa dagar- 

na'; me dam br?ästa Mal. 'av de bredaste'. 2. 
'tillsammans med / with' (SAOB I B 3) allm. han 
villa små`ka mäii Ål 'han ville smaka tillsam-
mans med honom'; vill du å' li`tä mä-mmä Äpp. 
'vill du ha litet (mat) tillsammans med mig?' Jfr 
när, bet. 2. 3. 'medförande, försedd med / 

equipped with' (SAOB I B 5) allm. ir  a'ut min 
dfretär Älvd. 'hon är ute med getterna'; an 
kamm min je lla"gu Soll. 'han kom, medförande 
en slaga'; i tög gä'rdi mi'nn mi vSoll. 'jag tog 
stickningen med mig'; a du 'tad jå"tå mi di Ors. 
'har du ngn mat med dig?'; a då' e a'jtä må 
su`nndassköm Ore 'och du är ute med söndags-
skorna (på dig)'; kåmm 't rna-il svLeks. 'kom 
hit med den'; dam fekk a-si`nä två' gå'sär mä sä 
Jä. 'de fingo var sina två smörgåsar med sig'. 4. 
(för att beteckna samtidighet / to denote simul-
taneity; SAOB I B 7a:) 'med det, därmed / with 
that, by that'; o min dg' ö  so firr gn Älvd. 'och 
därmed gick han'; mä dl' sa ge'kk an Li. 'med 
det så gick han'. Jfr m e d(d e t)s a m m a. Syn.: 
se därmed, bet. 2, m.fl. 5. (successiv samti-
dighet el. parallellitet; SAOB I B 7 b:) min tt &je 
Älvd. 'med tiden / in the course of time'. Jfr 
m e d(d e t)s a m m a. 6. 'utmed, längs / along' (jfr 
Sdw. m äh 20; SAOB I B 8b) Våmh. sg djikk 
min fa'84 'sedan gick man (eg. han) längs 
fåran'. 7. (i uttr. för gillande, godkännande, 
stödjande / in expression of support; SAOB I B 
10 b;) 4 fällt i'pygym mi'nn Älvd. 'hon höll inte 
med någondera'. 8. (i uttr. för gemenskap, öm-
sesidighet el. likhet / in expressions of fellow-
ship, relationship or similarity; SAOB I C 11:) 
irym llinkt min dilem Älvd. 'vi äro släkt med 
dem'; ig a by'tt min 4m Älvd. 'jag har bytt med 
honom'; o da`nnsäd min i'mmsum öMor. 'hon 
dansade än med den ena, än med den andra'; i 
add se'llskap min dö'n ku'llp Ve. 'jag hade säll-
skap med den flickan'; an e sy'sskobårn min mi 
Soll. 'han är kusin med mig'; da'nnsa min ku'l-
lum Soll. 'dansa med flickorna'; an va la 
ga'mmak må mi`nom O'rik, an li'as Mal. 'Elias 
var lika gammal som min Erik'; hö va li`k ga`m- 
mål me 	Li. 'hon var lika gammal som jag'; je 
mä'jnt je skall vii' i 	am Li. 'jag ämnade 
vara i sällskap med honom (eg. jag menade jag 
skulle vara i följe med honom)'. Jfr och konj., 
bet. 5; som konj., bet. 1, m.fl. 9. (i uttr. (vara) 
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med barn, med kalv etc.:) 'havande, dräktig/ 
pregnant, with young' (SAOB D I 12b); mä å 
wå' min e"ne Ve. 'medan hon var havande med 
henne'; hoda 	rra e mä fä' k Äpp. 'den där 
märren är dräktig'; me kå'ku Tra. 'dräktig (om 
ko)'. Jfr i k alv adj. 10. 'av, bestående av / of, 
consisting of' (SAOB I D 13a) e h8- bi`tta rna 
mjö'Irk Rättv. (Bo.) 'en hel bytta med mjölk'. Jfr 
bet. 22. 11. (instrumentalt) 'med tillhjälp av, 
medelst / by, through' (SAOB I E 14) knak-tP aå 
4m min stö'rem Älvd. 'slå till honom med käp-
pen!'; itaja'r i gå'rt men kna`jvim Våmh. 'det här 
är gjort med kniv(en)'; an try'sskät min ffinä 
lla"gu Soll. 'han tröskade med en slaga'; wi 
å'kum mi på'r Ors. 'vi köra med parhästar'; an 
fälld tra' ma e'tt hu'gg Rättv. (Bo.) 'han fällde 
trädet med ett (enda) hugg'. 12. (i fråga om 
medel till livsuppehälle / in the question of means 
of earning a living; SAOB I E 16c:) an 	dO 
fel si min da' Våmh. (Bon.) 'han underhåller sig 
väl på det'. 13. (i uttr. för myckenhet el. mängd 
/ in expressions of amount or quantity; SAOB I 
E 18 b:) u"dalt min grå' s Ve. 'förskräckligt myc-
ket gräs'; ofsrva`ji ma rå'g Leks. 'kolossalt med 
råg'; vaska`nndä 	mä hg' handå' a få'tt Äpp. 
'du store, så mycket (med) hö den där (karlen) 
har fått!'; Sa pa'ss mä fi'ssk Sam te st`tja på 
ha'nn(d)bäkom Mal. 'så mycket med fisk, som 
det går att steka på handens baksida'. 
Syn.: för, bet. 20; förme d. 14. (med kondi-
tional bibet. i uttr. med mindre:) 'om icke, 
utan att / unless' (SAOB I F 19 ey) du f.-pt 
k'g"må min mi'nn du dja'r edå'r Älvd. 'du får 
inte komma, om du inte gör det där'; min 
mi'nndär vMor. 'med mindre än att'. 
15. (för att beteckna en handlings omfång el. 
begränsning:) 'på, i fråga om, av / as regards' 
(SAOB I G 20a) ne'tt min bra 	Älvd. 'spara el. 
snåla på brödet'; n drå'gs min rsstyn Älvd. 
'han plågas av hosta'; nä`tt min a'no å sti'll min 
å' m Soll. 'spara på höet och utfodra med halm'; 
tå'kki skull ä nä`ttäs mä Al 'sådant skulle det 
sparas på'. 16. (i uttr. ha hand med:) 'få bukt 
med, kunna hålla i schack / keep under control' 
(SAOB I G 21 c) Mal. o a i'mo ha'nnd mä'-ddsm 
'hon har ingen möjlighet att hålla dem i styr'. 
17. (adverbiella uttryck i opersonligt konstruerad 
sats; SAOB 1 G 22a—b:) eå i se`mmbe min On 

ng' Älvd. 'det är sämre med honom nu / he is 
worse off now'; e gå' ma`kkki min .1lå'ttem Älvd. 
'det går sakta med slåttern'; eå P -pt no mr nn dy' 
Älvd. 'det är inte ngt att rätta sig efter (eg. det är 
inte ngt med det)'; e ful int mytji va'rt min mP 
ä'lld, nu intä Soll. 'det är minsann inte mycket 
bevänt med mig heller, nu inte'; ä-nnt assint 
mä'-p Leks. 'det är ingenting bevänt med ho-
nom'; ä ss my'ttjy må' lii`tfisstjan ss Leks. 'lut-
fisken är fast och dryg (eg. det är så mycket med 
lutfisken så)'. 18. 'ha användning för, nyttja / 
have use for' (SAOB I G 24a) allm. wen skå' bu 
men knalivim Våmh. 'vad skall du ha kniven 
till?'; wen skå du mi demelg' to`mm bö'rduma 
öOrs. 'vad skall du använda de där tomma bor-
den till?'. 19. (i vissa adverbiella uttr.; vilja ut 
el. fram med:) 'förmå sig att säga / make one-
self say' (SAOB I G 24b) Älvd. gn wi'll int a'ut 
(frg'mm) min eä Älvd. 'han vill inte säga det'. 
20. 'i fråga om, vad angår / as regards' (SAOB I 
G 25) Äpp. Tra. hå e ett få'lä ja`tandä mä dag , 
sam a'llär tår nå'(r)n ä'nndskåp Äpp. 'det är ett 
fasligt ätande du presterar, som det aldrig blir ngt 
slut (eg. någon ändskap) på'; å ss vå` ä äjn tiyyg 
ti' me hä'nn Tra. 'och så var det en sak till med 
henne'. 21. (i tidsuttr.:) 'under, på, om / during' 
(jfr Sdw., bet. 23) allm. gn innäd-ni dy`nndj min 
fa're Våmh. 'han hann inte köra ut gödseln, 
medan det var före'; min su`nndajen nyMor. 'un-
der förra, sistlidna söndagen, i söndags'; mä 
nå`ti öMor. ma na'tta Leks. 'på natten' (jfr me-
dan konj.); meekksZr gå'ygar ma då'jsn Leks. 
'många gånger om dagen'; mä e'nn gå'yy Bju. 
'på en gång'; mä sa`mmsrn Ål 'under somma-
ren'; ä ss lå'yysamt mä dä`ga Dju. 'det är så 
långsamt under dagarna'; am an å då fänji vg'ry 
je' mä vi'nntärn Mal. 'om man hade då fått vara 
här på vintern'. Jfr mellan konj.; mens adv., 
bet. 1. 22. (betecknande medel; jfr bet. 10:) 'i, 
vid / by' (Sdw. mäl), bet. 17) Äpp. 	an mä 
lu'ddjam 'leda honom i luggen'. 23. (efter verb 
med bet. 'få':) 'av / from' (jfr Aasen med 9) 
Älvd. ig a fa'jö e min ra'ssa 'jag har fått det av 
Lars'; i fikk 	skajöä min 4m 'jag fick låna 
skidorna av honom'. Jfr bet. 2. Syn.: av, bet. 4. 
24. (i förb. vara värt el. skäl m e d:) 'vara skäl 
(i att göra ngt) / be a reason (for doing sth.)' Soll. 
e stfin miinn tä'pp-att spjä'lldi 'det är skäl i att 
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stänga spjället'; ja, trå um å' e vå'rt mi'nn 'ja, 
måntro det är skäl (i att göra det)'. 25. (i uttr. 
med mätt adj.:) 'av / with, from' Våmh. (Bon.) 
min må"tgm me'tt 'mätt av maten'. 26. (vid 
verbet vara i fråga om instrument o. dyl.:) 'vara 
skicklig att traktera, kunna spela på / be able to 
play' Älvd. Qt2 P min fi`ku, f'nn 'han är duktig 
(har anlag) att spela fiol, han'. 27. (pleonastiskt, 
i uttr. var med sig:) kitä wi'r min sP g Våmh. 
'litet var el. nästan alla / almost everybody'. 28. 
(i uttr. med en g ån g:) 'oavbrutet / continuous-
ly'; se gång, bet. 13a. 

med adv. minn Älvd. Våmh. minn Mor. Ve. Soll. 
må Rättv. 	sRättv. må Leks. (Silj.) Jä. 
Mal. mé ÖVd. 1. 'tillsammans med, i följe med / 
together with' (SAOB I B 3 b) allm. åk du mi'nn, 
da' eld Älvd. 'skall du (vara) med?'; neg kä 
sku wa mi'nn Våmh. 'nog bör du vara med!'; du 
ska wa mi'nn vMor. 'du skall vara med'; ö' va 
mä' Rättv. 'hon var med'; vill da va må' Leks. 
'vill du följa med?'. 2. 'också, därjämte / too, 
also' (SAOB II) Ve. Soll. däm a sakt så' mi'nn 
Ve. 'de ha sagt så också'; då mi'nn a ä we 
samulö's Ve. 'då också har det förhållit sig på 
samma sätt'. Jfr ock, bet. 1. 3. (i förb. med 
efterställt (pleonastiskt) o c k:) 'också, även / 
also' Soll. o"-minn-ö' hon också (eg. hon med 
också)'. Jfr ock adv. 4. (i förb. med postpo-
nerat fara v.:) 'arbeta med, röra sig med / work 
with' Älvd. ft/ å-pt so mt"tji mi'nnfå"rå 'han har 
inte så mycket att röra sig med (eg. så mycket 
med fara)'. 

meda f. IV a mi'da Mor. Ve. tri`d(a) Soll. prz`cla 
Jä. 'spö, grov vidja, böjlig spak / rod, thick 
withe' (jfr SAOB med' 1); du ska få små"kå 
mö`da Ve. 'du skall få smaka spöet (få stryk)'; je 
få'uk mö‘da Soll. 'en stor (grov, ful) vidja'. Jfr 
med m., bet. 1. 

meda sv .v .1. mina Älvd. mieä- Våmh. (jfr med 
m., bet. 2; SAOB med' avl.) 'vässa en stock el. 
dyl. framtill, så att den lik en med kunde släpas 
fram utan att fastna i markens ojämnheter / 
sharpen a log at the front, so that it could be 
dragged along like a runner' Älvd. m ka`bbfn 
ki`teö so int 	äkär-P Älvd. 'vässa stocken litet 
framtill, så att den inte hakar i'. — Särsk. förb. (i-
väg:) mjeöi wé g  Älvd. 'bege sig i väg med 

stora steg'; (å:) m1eä-j1  Våmh. 'stå bakpå me-
darna (och åka med)'. 

med-allo adv. mädllä Flo. m(a)alla Jä. mää`ls 
Mal. mea`lla Li. 1. 'definitivt, för alltid / defini- 
tely, for good'; ho je'kk mädllä Flo. 'hon gick 
för att inte komma igen'; dråä  du å' nö` mää'la 
Mal. drå du-å' mea`lla no Li. 'far du din väg för 
alltid nu?'. 2. 'alltigenom, totalt / throughout' 
Jä. rö`vor e ru'fla m(a)a`lla 'rovorna är alltige-
nom ruttna'. 

medan adv. me Älvd. meja Bju. må'o ÖVd. 
'under tiden / meanwhile' (SAOB I); war Xvi öa' 
o få'be we me' Älvd. 'var ha du och far varit 
under tiden?'; i grf'jn d4 i`nnt å" me' Älvd. 'jag 
gråter då inte under den tiden' (svar på anmärk-
ning mot för mycket skrattande); han djö`k da 
~Vo Li. 'vad gjorde du under tiden?'. Jfr ä 
adv. Syn.: mens adv. 

med(an) konj. mg Älvd. mä Mor. Soll. Ors. Bju. 
Ga. NeVd. mä-mär Ve. rna Rättv. Leks. ÖVd. 
(jfr Sdw. m äh C konj., Dahlgren; SAOB med 
(M569). 1. (temporalt:) 'under det att, då, när / 
while' (SAOB II 1 a) allm. e sni'dd, mg wå'rym i 
bo'rrtz Älvd. 'det snöade, då vi voro i Borgen (J: 
fabodställe)'; mg (-mes) i djikk upfö bjä'rreå, 
sa'g i Q' u'rrma Älvd. 'då jag gick uppför 
berget, såg jag två ormar'; mg irg wa y'yyg 
Våmh. 'då jag var ung'; mä nå' ti e öMor. 'medan 
det är natt (eg. medan natten är)'; mär an ö' jen 
Ve. 'då han är här'; mä du ö' jen Ve. 'då du är 
här'; må i wå 	Ors. mä .M va 11`to Jä. 'då jag 
var liten'; mä e jå't Ore 'medan jag äter'; stifna, 
ma fä 	tsr då Rättv. (Bo.) 'stanna el. stå stilla, 
medan jag snyter dig!'; an vå' jan, ma jä'k va 
Leks. 'han var här under julen el. i julas (eg. 
medan julen var)'; du ska djå'r ä-då' , ma dä`in ö' 
Tra. 'du skall göra det där medan det är dager'; 
je .21å` fal int nii'vin batt-i lo`at, ma je sö`-a Tra. 
(ordspr.:) 'jag slår väl inte näven i lorten, då jag 
ser den'. Syn.: mellan konj.; mens konj., bet. 
1. 	2. (vid negation:) 'utan att / without (+ pres. 
part.)' Rättv. (Bo.) då a jä jo'rrt 8, ma int jä a 
visst å' di 'då har jag gjort det, utan att jag visste 
(av) det'. 3. (disjunktivt i uttr. medan - e 1- 
I e r:) 'vare sig - eller / whether - or' Älvd. uka du 
i mg gkå'ö elld jå"kåk 'vare sig du är glad eller 
arg'. 

med-bör m. J a mä 'bår Nås 'medvind / fair wind' 



med-(det-)samma 	 1540 	 medel-kavle 

(SAOB); vi a brås mii`bär dätta va' rrvä 'vi ha 
god medvind den här gången'. 

med-(det-)samma adv. mitzdyösy`mmu Älvd. min-
dösdmmu Sol!. mindäsa"mu Ve. midesdmmu 
—mtdesu'mmu vOrs. midesu`mmu öOrs. mädä-
sdmmu Nås mesdmmu Jä. mädysa`mmu Äpp. 
mädisä'mu—mäsä'mu Mal. mädisa'mmu Tra. 
1. 'i samma ögonblick, genast / at once' (jfr 
SAOB med prep. I B 7a (3) allm. mäsdmu 
ha'nn llög-nUr stdmmna, sa spdt va' ttpä a 
ilög-nUr sti`kkjåsä Mal. 'genast han slog ned 
dammluckan, sprutade vattnet (upp) och slog 
ned stickblosset'. Jfr med prep. bet. 4-5. 2. 'på 
samma gång, samtidigt / at the same time' Ve. 
Nås Jä. i tå' ä mindäsa"mu Ve. 'jag tar det 
samtidigt'; ä gr mädästemmu Nås 'det går på 
samma gång'. 

med-don m. la mUdön Jä. 'med medar försett 
fordon / vehicle on runners' (SAOB). Syn.: 
med-doning. 

med-doning m. I b mUdöniu Jä. = föreg. 
mede m. III a mUdä öMor. mUds Rättv. mUda 
Leks. rnUa Bju. Mock. mi'a Al mUcla Dju. Jä. 
me'ja Ga. Nås rtz'ä Flo. 1. 'med, kälkmed, 
slädmed etc. / runner (of sled etc.)' (SAOB under 
med' 2) allm. håsgär rt2Up Ga. 'högra slädme-
den'; bä' me'jan Ga. 'båda medarna'; 
tja`Irkmi•ds Rättv. (Bo.) tja`kkma Flo. 'med på 
kälke'. Syn.: med, bet. 2. 2. 'medliknande 
redskap, anv. exempelvis vid flyttning av en plog 
/ runner-like implement used e.g. when moving 
plough' (se ill.; jfr SAOB under med' 2c; ÖDB I 
380) Ål Mock. Jfr p 1 og-. Syn.: se k ä s sj a, bet. 
3; med, bet. 3, m.fl. 3. 'bågformat underrede 
på vagga / rocker of cradle' (jfr SAOB med' 2c) 
Leks. va`ggmida 'dets.'. Syn.: med, bet. 5. 

medel n. Id mé'dj Rättv. (Bo.) Leks. Bju.—tni.'däl 
Mal.; pl. 'ni' dlar, best. pl. mUdlan Leks. (koll. 
el. plur:) 'penningmedel, ekonomiska tillgångar / 
economic means' (SAOB 14) ; fetistakmedls 
Rättv. (Bo.) 'pengarna från fattigstocken'. 

medel- förled, jfr mellan-. 
medel-balk m. Ib mi'llbåk Våmh. vMor. Ors. 

mi'll(d)balk öMor. 	 Sol!. 
mi'llbalrk Al. 1. 'skiljevägg; båsbalk / partition' 
(jfr SAOB) Våmh. Soll. Ors. Jfr mellanvägg, 
bet. 1. Syn.: mellanbalk, bet. 1. 2. 'mur 
mellan spis och bakugn(söppning) / wall between 

fire and (opening of) oven' (jfr SAOB) öMor. 3. 
'obrutet parti slipstensberg, utgörande gräns 
mellan två gruvlags arbetsplatser / unbroken 
piece of grindstone, forming borderline between 
two teams of workers in a quany' Ors. 4. 
(best.:) 'mellangärde, diaphragma / diaphragm' 
(äv. om  skiljehinna i bladmage; jfr We. m e Il a n-
balk) allm. Syn.: mellan-balk, bet. 2, 
-vägg, bet. 2. 

medel-dag m. II mi'lldåg Ve. Rättv. (Bo.) Leks. 
Bju. Al Dju. Ga. 'dag mellan två helgdagar (el. 
mellan jul och nyår) / day between two holidays 
(or between Christmas and New Year)'; ä bi en 
ta'kkan mi'lldåg, ss dam bi tvdnnjin tå drrbeta 
Leks. 'det blir en sådan (var)dag (mellan mid-
sommardagen och en söndag), så de bli tvungna 
att arbeta'; i mi'lldagum Ve. ti mi'lldågom 
Rättv. (Bo.) i mi'lldagom Leks. (Silj.) 'under 
mellandagarna'; ä bi må`kkäk mi'lldåjär Al 'det 
blir många mellandagar'. Jfr mellandagarna. 

medel-får f. II 	Våmh. mi'llför vMor. Ors. 
Ore mi'llfar Rättv. (Bo.) mi'llfår Al Ga. 1. 'vid 
plöjning åstadkommen rygg och slutfåra mitt i 
det plöjda åkerstycket / final furrow in middle of 
ploughed field' (ÖDB I 381) allm. do kan djii`r 
jena mi'llför då' Ore 'du kan plöja en mellanfåra 
där'. Jfr mittirygg. Syn.: får, bet. ib; mel-
lan-, mitti-får. 2. 'tom fåra, som (vid potatis-
sättning) lämnades obesådd mellan två besådda 
fåror / empty furrow left between two sown fur-
rows (potatoes)' (jfr ÖDB I 405) Ga. Jfr my Il-
får. Syn.: blind-, tom-får. 

medel-gård m. Ja mr Ildgård Son. mi'llgålr Leks. 
Al Ga. 1. 'gärdsgård mellan två täkter, två 
smärre åkerstycken o. dyl. / fence between two 
plots of land' (jfr Schl. meu1garer 2) Soll. 
Leks. Syn.: medelrodgård, bet. 1. 2. 
'gränsgärdsgå'rd mellan t. ex. två ägor, byar el. 
socknar / border fencing between two properties, 
villages or parishes' Leks. Ål Ga. Syn.: med el-
rodgård, bet. 2; mellangård. 

medel-kast n J a mi'llkasst Ors. 'sämre säd, som 
vid kastningen föll närmast agnarna, slösäd / 
grain which fell nearest chaff during winnowing' 
(ÖDB I 466). Syn.: se lättkorn. 

medel-kavle m. III b mi'llkåvelr Våmh. 'märg el. 
kärna i trädstam / heart of tree-trunk'; gtt a 
berå-lisv mi'llkavkyn i twemm ste'llym 'man 
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borrade (har borrat) av märgpipan på två stäl-
len'. Syn.: se inkärne. 

medelmejer-skinnare m. III c medelmäVitiastjinna° 
Mal. 'medelmåttig skinnare / second-rate fur-
ner'. 

Medelpad oböjl. sbst. me'llpa Älvd. (se LD II 
271:11) mä'llpa Jä. Mal. mä'llpa Tra. 'landska-
pet Medelpad / the province of Medelpad'. — 
Ssg: mä'llpagå n. Li. 'underlig sinnesstämning, 
lynnesanfall / strange mood, fit of temper'. Jfr 
g ä d n. 

medelpading m. Ib me'llparkyg Älvd. (se LD II 
271:11) 'person, som bor i el. härstammar ifrån 
Medelpad / person living in or coming from Me-
delpad' (SAOB medelpader, medelpad-
ing). 

medel-rodgård m. la mi'llrogård vMor. mi'llru-
gå'rd öMor. mi'lldrögard Soll. mi'llrågård Ors. 
mi'llrugåk Ore mi'llrågåtr Leks. 1. 'gärdsgård 
mellan två åkrar, smärre fållor i fäbodställe 
o. dyl.' (ÖDB III 32, 43) öMor. Soll. Leks. Syn.: 
medelgård, bet. 1. 2. 'gränsgärdsgård t. ex. 
mellan olika ägor inom byn el. fäbodstället' Ors. 
Ore. Syn.: medelgård, bet. 2; mellangård. 

medel-rum n. l a mi'l(1)röm Rättv. (Bo.) 'mellan-
rum / space between' (jfr SAOB); ä vart får liti 
mi'llröm 'det blev för litet mellanrum'. Jfr mel-
lanrum, bet. 2. 

medel-skarv m. Ja mi'llskarry Våmh. mi'lld-
skarrv svMor. mi'l(1)skarv Rättv. 'mellantid; up- 
pehåll / interval'; ä kund bi lita mr1(1)skarv mulla 
ä to llå't ti säisslårom å tå o'lsmåsskrötjan 
Rättv. (Bo.) 'det kunde bli en mellantid från den 
dag, då det tog slut i sädeslårarna, och till Ols- 
mässan (dvs, då den nya skörden gav säd)'; s tiss 
int bi nå mi'l(1)skarv mäla tru'ffun å pirruhak(k)- 
ninjä Rättv. (Bi.) 'det tycks inte bli något uppe-
håll mellan tröskningen och potatisupptagning-
en'. Jfr skarv. Syn.: medelskäl; mellan-
skarv, -skott, bet. 1, -skov, -skäl. 

medel-skäl n .II mi'l(1)stjäk Rättv. = föreg. (t. ex. 
om  paus i stort arbete). Jfr mellanskäl. 

medel-vägg f. Ib mi'llwegg Våmh. Ors. 'mellan-
vägg / partition'. Jfr me d elbalk, bet. 1. Syn.: 
mellanvägg. 

med-ett adv. mae'tt Rättv. (Bo.) 'oupphörligt / 
continuously'. Syn.: se allt (i) e t t, bet. 1. 

med-faren adj.IV 	nnferfn Älvd. mi'nnfint  

Våmh. miinnferin Soll. mi'ferin öOrs. må'fåren 
Ore mii'färin—må'färin nRättv. pnå'firin sRättv. 
Jä. mii'firtt Flo. miitfgryn Mal. mifTirin ÖVd. 
'sliten, illa hanterad; medtagen, trött / worn 
(out); tired (out)' (jfr SAOB under medfara 
5c); zvör mi'nnftlyt Våmh. 'illa åtgången'; du sir 
må'fårin ut Rättv. (Bo.) 'du ser medtagen ut'; du 
a mii'firnä va`rintär du Jä. 'du har slitna vantar 
du'; o a vok ,su bkå'jk å mifårin Li. 'hon har 
blivit så blek och medtagen'. Jfr medtagen. 

med-fart m. I. a må 'fatt Mal. 'hårdhänt el. vårds-
lös behandling / ill-treatment' (SAOB 2). Jfr 
medfärd, bet. 1. 

med-färd f. I a mä fåk Mal. m«åk Li. 1. 'be-
handling, hantering, skötsel / treatment' (SAOB 
1) Mal. Li. Jfr föreg. 2. 'medgång / good for-
tune' Mal. an a gå måfå- 'han har god tur, 
framgång'. Syn.: medgång". 

med-född adj. I mirtgödd Älvd. mii`född öMor. 
mefödd Rättv. (Bo.) miifådd Mal. 'förvärvad 
redan i födelsen / innate' (SAOB); eö i miefgött 
im Älvd. 'det är medfött hos honom'. 

med-godo adv. megö`sr ÖVd. 'gärna / willingly'; 
då få ryggin tjå`p-att nå`ran megö`sr Li. 'där 
får ingen gärna köpa igen (något)'; dem få ,  int 
megö'ur gnå`g-tel ts'llam, gi`ttan Tra. 'getterna 
få icke gärna (el. utan att det väcker ond blod) 
gnaga av tallarna'. 

med-gång' m. Ib mi`egaugg Älvd. mi.'ågåyyg—
mi''dgåyyg vMor. medgå'yug öMor. mg.'dgåyyg 
Ve. Soll. mi'dgöyyg Ors. tnigayu Mal. (jfr 
med m.) 'spårvidd mellan medarna på släde / 
gauge between runners of sled' (SAOB m e d-
gångI; ÖDB II 318); små i mi'ögånndjem 
nvMor. (11i"dån små' i må`dgånndjim svMor. 
'(släden är) smal mellan medarna'. 

med-gång" m. Ib må"gåyu Rättv. (Bo.) mii`gauy 
Mal. 'lycka, framgång / luck, success' (SAOB 
medgång"); an ä iyyan mä"gåyy Rättv. (Bo.) 
'han har ingen framgång'. Syn.: me dfär d, 
bet. 2. 

med-görlig adj.I tnå`dfårlin vMor. mädjå'rlin 
öMor. me"ciffirlin Ors. meårlin Rättv. (Bo.) 
meårlin Rättv. (Bi.) /nä ̀djggrä Mal. 'foglig, ef-
tergiven, undfallande / subservient, docile' 
(SAOB 1). 

med-håll n. I a-'-f. 	nnolld n. Älvd. mi`nnolld f. 
Våmh. (Bon.) mrhåll(d) Ve. mi"dalld (LD II 
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293:46) Ors. må "hall Rättv. (Bo.) må'hall Rättv. 
(Bi.) må'hall NeVd. (utom Mal.) må 'hål Mal. 
må'hall n. ÖVd. 'instämmande, samtycke, stöd / 
support, agreement' (SAOB 1); du fei'llt no 
mi'nnolld Älvd. 'du rar intet medhåll'; int for 
fnn då kyga mi`nnolld åv ml'  int Våmh. (Bon.) 
'inte får han något medhåll av mig inte'. 

med-hätta f. IV a tnåVätta sRättv. 'skärmmössa 
med uppslag av skinn ovanför öronen / peaked 
cap with fur turn-ups above ears' (ÖDB IV 451). 
Jfr buss-, rems-hätta m.fl. 

median m. la midiå' n vMor. 'blodåder i armbågs-
vecket, som öppnades vid åderlåtning / the me-
dian vein in the crook of the arm, opened in 
blood-letting' (SAOB II a). Syn.: hu v u d-
ådern, -ådran. 

medicin m.Ia medisP n Leks. Nås Mal. 'läkeme-
del, medikament / medicine' (SAOB 2); ä fall 
jussam medisP 	ds`tta ända' Leks. 'det är väl 
just rätta läkemedlet det här ändå'. Jfr me di k a-
menter; sak, bet. 8. 

medig adj.I må` dug Leks. (jfr med, mede m.) 
'med uppåtböjd tå (om sko) / with the toe bent 
upwards (about shoe)'. 

medikamenter m. --n. pl. melikamå`nntar Leks. 
(-daklramä'nnter Li., jfr dokta v.) 'medika-
ment(er), medicin(er)' (jfr SAOB); hii`sstdakka-
mä'nnter Li. 'hästmedicin'. Jfr medicin; sak, 
bet. 8. 

med-jaka sv .v .1. må`jaks Mal. 'jaka / say yes' 
(Multrå); an måliaks åt a'lltry 'han instämde i 
allting'. 

med-karl m. Ja mi'ekall Älvd. (jfr med m., bet. 2) 
'person, som under körslor med släde hade sin 
plats bak på medarna / person who stood on 
runners of sled at back'. Jfr medp oj k. 

med-land n. l a mä"lan(n)d Rättv. (Bo.) 'terräng-
ens lutning nedåt i samma riktning som den ta-
lande färdas, utförsbacke / slope downwards, 
downhill'; vi addom mä"lan(n)d ut-a få' nam 
Rättv. (Bo.) 'vi hade utförsbacke ut till sjön'. 
Syn.: se efterbacke. 

med-ligga f. IVa måliddja Mal. (jfr ligga med) 
'nyfiket efterhängsen person / inquisitive per-
son'. Syn.: se bryddspjäte, bet. 2; med-
1 äga m. fl. — Ssg: mii`liddjiskräppa f. Mal. 
'dets.'. 

medlingen m. 1 b best. mi'llyyggn nÄlvd. mi"/- 

144ndjin söÄlvd. mi"lindjen vMor. (jfr Fr. miö-
lingr; SAOB me dlingll  1) 'den mellanstora 
klockan i klockstapeln / rniddle-size bell in 
belfry'. Syn.: medlingsklockan; skrift-
klockan. 

medlings-finger n. Id me'lliysjiyue Mal. 'lång-
finger! middle finger'. Jfr mellanfinger. Syn.: 
lång-finger, -stång, bet. 3. 

medlings-klockan f. IV a best. mi"liysklrokka 
Rättv. (Bo.) mi'lliysklråkka Leks. 'den till storlek 
(och placering) mellersta av de tre kyrkkloc-
korna' (jfr SAOB medling). Syn.: se med-
lingen. 

med-lut f. la må '/utt Dju. må 'låt Jä. 'utförsbacke, 
ställe, där väg sluttar nedåt / downhill slope' (jfr 
SAOB). Syn.: se efterbacke; medluta. 

med-luta f. V må 'hitu Mal. = föreg. 
med-läga f. V mä"ligu Rättv. 'nyfiken och efter-

hängsen person (flicka)'. Syn.: se gumstaska; 
medligga m.fl. — Av!.: mä"ligu adj. Rättv. 
(Bo.) 'efterhängsen, nyfiken / importunate, in-
quisitive'. 

med-pojk m. I b mi'eapåjk Älvd. (jfr med m., bet. 
2) 'pojke, som vid slädåkning stod på medarna / 
boy who stood on sled runners during ride'. Jfr 
medkarl. 

med-sols adv. må 'sö/s öMor. må 'sub Dju. 'med 
solens rörelseriktning / clockwise' (SAOB); rök 
grå' tp, m' sors Dju.'röra (i) gröten medsols'. Jfr 
andsöles. Syn.: medsöles. 

medsuls-kota(?) f. IV a må' su(k)sköta—mi`susköta 
Mal. (jfr? medsols; i förb. med nysta v.:) 
nösst 	susköta (el. nösst (å) skö'ta) 'slå kuller- 
bytta / do somersaults'. Jfr knota f., bet. 7; 
kota f., bet. 5. 

med-söles adv. må 'söss Jä. = medsols (V11 
medsöls); dra mii'söss nå 'dra el. veva (slip-
stenen) medsols nu'. 

med-tagen adj. I mii'ti(e)n Jä. 'trött, matt, svag! 
tired' (SAOB 2). Jfr medfaren. 

med-ty adv. mädå' Jä. mädP Mal. 1. 'med det el. 
därmed (så) / with this, with that' Jä. Mal. mädP 
ss gi' kk an Mal. 'därmed (el. sedan) gick han'; 
mädP vå'Zr Mal. 'därmed nog el. tillräckligt'. Jfr 
den pron., bet. id; med prep., bet. 4. Syn.: 
därmed, bet. 2. 2. 'liksom, som om; så att 
säga / as if; so to say' Mal. ä e ha`kvdeks må& 
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'det är nästan som om (det vore så)'; ä e mädi' i 
vill må i Via 'det är liksom (att) jag vill må illa'. 

med-ved m. II må've Ål Flo. 'förhållandet att fib-
rerna i ett trästycke ligga i samma riktning som 
man för ett eggverktyg (och därför icke spjälkas 
ur ytan vid bearbetningen) / the fact that the 
fibres of a piece of wood Tun in same direction as 
the edge-tool is applied'. Syn.: rät tv ed. 

med-väder n. Id må'vår Bju. Äpp. mii 've Mal. 
mi'vår Li. 'medvind / fair, following wind' 
(SAOB). Syn.: efter-bör, -vind, -väder. 

med-ynka f. IV a mä'iyyka Ga. 'medömkan / pity' 
(jfr SAOB med ö mka). 

meg n. I c mig Älvd. mig ÖVd. 'urin / urine' 
(Sdw. migh); e ru'Ickte mik (best. dat.) Älvd. 
'det luktar urin'; ä lsfft mi'g å' me Li. 'det 
luktar gödselvatten av mig'. Syn.: piss. 

mega f. V mi"ga Våmh. mi"gu Rättv. (jfr ? Rietz 
megra, Torp migra v.) 'oavsiktligt åstadkom-
men (sned)skåra; inskärning, inböjning, bukt, 
krok, grop, buckla; hårfint stycke mellan klunsar 
på blångarn / unintentional notch; cut, bulge, 
dent etc.'; ä i bara mi"gur å kkkennsä Våmh. 'det 
är bara hårfina stycken och klunsar (på garnet)'; 
du a p`ja så ä e fu'llt e mi"gur på sil' ttji Rättv. 
(Bo.) 'du har plöjt så (illa), att det är fullt med 
gropar på åkerstycket'. Jfr meka f., bet. 1 och 
6. — Av!.: mi"gut adj. n. Våmh. Rättv. (Bo.) 
'ojämnt; krokigt, då det borde vara rakt / une-
ven'; du firii'msr så ä bi mi"gut ätt dä Rättv. 
(Bo.) 'du bilar (timret) så att det blir ojämnheter 
här och där efter dig'. 

mega sv.v.I . mi'gå Li. 'låta sitt vatten, urinera / 
pass urine'. Syn.: miga; piss a. 

meg-blåsa f. IV a mi"gbkasa Älvd. Våmh. 'urin-
blåsa / bladder'. Syn.: p i s s-b 1 å s a, -b I ä s a. 

meg-bytta f. IV a mi"gbytt Älvd. 'träbytta för upp-
samling och förvaring av urin / wooden urine-
tub' (jfr ÖDB III 334). Syn.: pis sbyt t a. 

mege m. IV mi"gi (best. ack. mi"g4n) Älvd. mi`gä 
Äpp. 'penis' (jfr V11; Torp mige, under miga 
v.); re'ttj mi"gjn Älvd. 'låta sitt vatten (eg. räc-
ka megen)'; kcettmi Li. 'kattpenis'. Jfr ox-. 
Syn.: se ball, bet. 4; kuk', bet. 1; pick, bet. 5, 
m. fl. 

megel m. Id mi`gil Leks. (jfr ? VII mek el) 'smal, 
mager och blek person / thin, pale person'. 

meg-grop f. VI mi`ggröp Li. 'grop, fylld med urin 

(gödselvatten) / hole filled with urine'. Jfr piss-
grop. 

meja f. IV a mioja Äpp. Mal. 'i strandkanten ned-
stucket (vide)spö, i vars spets ståndkroken 
fastknutits / (withe) rod, stuck into shore, at the 
top of which the ledger-line was fixed' (ÖDB I 
74); dam sätt-a't stå' krökan på mejar Mal. 'de 
satte ut ståndkrokarna på i stranden (el. sjöbott-
nen) nedstuckna videspön' (jfr Malung 2, s. 253). 
Jfr hållmaja; stadkrok. Syn.: ståndkrok-
stör. 

mejeri n. mejerP Våmh. mäjsrP Leks. 'hus (el. 
kammare etc.), där mjölk förvarades och sam-
lades för beredning av grädde, smör, ost etc. / 
dairy' (jfr SAOB 2; ÖDB 1148; III 37, 83, 190, 
196, 225 etc.). Jfr mjölk-bod, -kåve, -källa-
re, -stuga. 

mejerska f. IV a melileska Våmh. 'kvinna, som i 
abodstäfle skötte arbete med kreatur och mjölk-
hushållning men ej deltog i vallningen / woman 
who worked on the summer pasture with the 
cattle, the milk etc. but did not take part in the 
herding'. Jfr bodmor; deja m. fl. 

mejram sbst. mi'ram öMor. mi'ram Leks. Ål Ga. 
Jä. mi`ram Mock. 'Origanum majorana' 
(SAOB). 

mejsla sv.v. 1. mäjsel- vMor. (end. i särsk. förb. 
med adv.; av:) mäjsel-å'v djå'tnindje 'medelst 
hammare och mejsel frigöra nygjutet föremål 
från sand och ojämnheter / chisel' (ÖDB 11 110; 
jfr SAOB). 

mek m. Ib mik Mal. 'omanlig och tafatt person, 
vekling / unmanly and awkward person, weak-
ling' (jfr Hq.; SAOB m j äk e r). Jfr m e k-k a rl. 

mek n. I b mikk Äpp. mik Mal. mäjk Li. (jfr me-
ka' v.) 1. 'låtsad tafatthet / pretended awk-
wardness' Mal. 2. 'kink och krus / delicacy, 
fastidiousness' Li. hä e brå sm i'nnt ä e ns mä'jk 
då o ska ja`ttå 'det är bra, om det inte är något 
kink, då hon skall äta'. 3. 'illistighet, falskhet / 
falseness' Äpp. 

meka f. IV a---f. V mreka Våmh. mi`ka vMor. 
Soll. mi'ku—mi'kku Leks. (jfr mega f.). 1. 
'skåra, snitt, styng, märke i karvstock / cut, 
notch' Våmh. Syn.: nugga, bet. 2; styng m. 
bet. 1. 2. a. 'streck el. märke, markerande fel el. 
misslyckande, som begåtts av deltagare i visst 
bollspel / notch denoting that player in certain 
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ball-game had failed or done sthg wrong' vMor. 
Soll. b. 'fel i (föreg.) bollspel, markerat med ett 
streck / fault in ball-game marked with notch' 
Soll. c. 'bollspel, vari deltagares fel markerades 
med ett streck / ball-game in which player's fault 
was marked with notch' Våmh. Soll. 3. 'an-
märkning för slarv / black mark for carelessness' 
Våmh. gn fikk Pena mieku för da 'han fick en 
anmärkning för det där (slarvet i skolan)'. 4. 
'dumhet, försummelse; spektakel / stupidity, 
negligence' Soll. Leks. djä"rå je rna Soll. 
'göra en blunder'; män nå jö`kd jä fall i ri`kktig 
tn'ku le!! Leks. 'men nu gjorde jag väl en riktig 
dumhet'. 5. 'krumelur, kråkfot / squiggle, 
doodle' vMor. Syn.: kråkfötter. 6. 'alltför 
smalt spunnet ställe på tråd / too narrow part of 
thread' Leks. ä varrt i mi'ku far mä 'det blev ett 
alltför smalt ställe på min tråd'. Jfr mega f. 7. 
'kvinnas blygd / woman's private parts' Leks. Jfr 
bet. 1. 8. 'klen varelse, krake / wretch' Leks. 
täyyk at jå' skul bi i ts`kka mi'ku 'tänk att jag 
skulle bli en sådan svag stackare'. Jfr bet. 6. 

meka' sv .v .1. rpt`ka Leks. m&`ka Mal. (jfr Hq. 
mjäker; SAOB mjäka'"). 1. 'arbeta lamt 
och utan allvar, låtsas hålla på med ngt / work 
listlessly, pretend to do sthg' (jfr Rietz 436a, V11 
meka v.) Mal. 2. 'göra för smal / make too 
narrow' Leks. Jfr meka f., bet. 6. — Särsk. förb. 
(av:) du ska-nnt mk-a' ha'rrvpinnan sö'n Leks. 
'du skall inte göra räfspinnarna så smala'. 

meka" sv.v.l. 	ka öMor. 'sikta med vapen 
(mot ett mål, villebråd etc.) / aim, direct'; m` k a 
jenum äjkwå'nn 'sikta på en ekorre'. Syn.: se 
bena", bet. 1; meta"; sikta", bet. 1; syf-
ta, bet. 2, m.fl. 

mekig adj.I pn'ku Mal. (jfr SAOB m j ä k i g). 1. 
'(låtsat) vek, viljelös, tafatt / weak, awkward' 
(V11 mekog 3); an e Sa mi'ku ss hä våk i'yyan 
få om 'han är så svag och tafatt, så det blir 
ingenting av för honom'. 2. 'kinkig på mat, 
kräsen / particular'. Syn.: se grann, bet. 3; 
grannlaga(d); nosgrann m.fl. 

mek-karl m. la mii`kskål Mal. 'vek, viljelös och 
tafatt man / weak and awkward man'; a du fö'tt 
hskken mii`kskål; ä välr i'uyiless få' om 'har du 
sett en sådan tafatt stackare; det blir inget resul-
tat för honom'. Jfr m e k m. 

mekus m. Ja mi'ekus Våmh. (Bon.) 'på visst om- 

råde spec. kunnig person / person who is particu-
larly good at sthg' (särsk. i fråga om lagning av 
klockor; jfr SAOB mekanikus under mekani-
ker); gnn i fel sakta mi'ekusp te 4-å"gå kku`kkur 
'han är väl själva mästaren (när det gäller) att 
laga klockor'. 

mein sv .v .1. m'la Äpp. (jfr Torp m elai) 'trum-
ma med fingertopparna (mot ngt) / drum one's 
fingers (on sthg)' ;fe ska rn'la ti ha' nnd å dä 'jag 
skall trumma helt lätt med fingertopparna i din 
hand'. 

mellan prep. mi'llå (—mig) Älvd. Våmh. mi'//å 
vMor. Ve. mila' öMor. mi"lå—my"lå Soll. mi'lla 
Ors. Ore NeSi. Vd. (styr dat.). 1. (i fråga om 
rum el. ordningsföljd) a. (preponerat:) '(e)mel-
lan / between' (SAOB I 1); mig ba'öym 
staNym Älvd. 'emellan båda stolarna'; an djikk 
å se'tt si millå ku'llum vMor. 'han gick och satte 
sig mellan flickorna'; wå'tnä skwä"kär milå 
num vMor. 'vattnet skvalar mellan stenarna'; ä 
låg mila brom Dju. 'det låg mellan breven'; 
an e små'l mila a' kkilsm sam etta mila ha'nnsm 
Tra. 'han är (lika) smal mellan axlarna som geten 
mellan hornen'; (bildi.:) an dir mila bå'nom 
Rättv. (Bo.) 'han (den gamle) underhålles av bar-
nen i tur och ordning'. b. (postponerat och en-
klitiskt:) '(e)mellan; från — till / between; from — 
to' (SAOB U 1 a y; b a); brå'öym-mi'll4 Älvd. 
'mellan sängbräderna'; 	 Älvd. 
'mellan granarna'; 	 Älvd. '(över 
hela älven) från strand till strand'; gn kete 

Älvd. 'han (n: liten pojke) 
springer från den ena väggen till den andra'; 
ha'nndöm mi'llå Ve. 'till hands, i sina händer'; 
gn llgyyg we'ggumg (dajtjumg) mi'lla öOrs. 
'han raglade från vägg till vägg (från ena diket till 
det andra)'; fä'jsä va gs`kva ä'nndom mi'lla 
Leks. 'fähuset var försett med golv i hela sin 
längd'; ba'rrgan (ga'lran) mi'lla Leks. 'mellan 
bergen (gårdarna)'; fä ksnnd héltä katje''sp pa'll-
man mi'lla Leks. 'jag kunde hela katekesen från 
pärm till pärm'; dam fl/ck  gå gå'Zrom mi'lla Mal. 
'de (fattiga) fingo gå från gård till gård (i byn)'; 
kete 	(gå'rdmill4) min skwa'lldreä 
Älvd. 'hon ränner från by till by (från gård till 
gård) med skvaller'; n llg'"yg we'ggmil4i 
Våmh. (Bon.) 'han vacklade från vägg till vägg'; 
bä'rrgmilla Dju. Ga. bä'rrgmilla—bifrimilla Mal. 
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'mellan bergen'; ba'milla Flo. 'från det ena fä- 
bodstället till det andra'; 	Ors. Dju. bp' - 
mulla Ore Flo. Mal. 'mellan byarna, från by till 
by'; grg`nnmilla öOrs. gra'nnmilla Ore 'mellan 
grannarna'; gä`rdmilå Soll. gå' rdmilla Ors. 

Ore Rättv. (Bo.) Leks. Flo. gå` 4-milla Mal. 
Tra. 'mellan gårdarna, från gård till gård'; 
ha'nndmilla Ore ha'nn(d)milla Mal. 'ur hand i 
hand'; lra'nndmilå Soll. la`nn(d)milla Mal. 'mel-
lan sjöns el. älvens stränder'; ma`nnmilla Mal. 
'från man till man, ute bland folk (om rykte som 
går)'; vä'ggmillå öMor. wä'ggmilla Ore vä'gg-
mulla Ga. vä'ggmilla Flo. 'mellan väggarna, från 
vägg till vägg'. Jfr bet. 2b. 2. (i tidsuttryck) a. 
(preponerat:) 'mellan / between' (SAOB I 2); 
mulla iniDrum Tra. 'mellan måltiderna'. b. (post-
ponerat och enklitiskt:) 'mellan; från — till / 
between, from — till'; du åk då fil r jii"tå, so bu 
dag ba`j 	 Älvd. 'du skall väl äta, så 
att du håller dig mätt (eg. duger bida) mellan 
måltiderna'; jå`som-mi'lla Mal. 'från skymning 
till gryning (eg. mellan ljusen)'; häda e-nt rrir än 
vi firrom må`kmilla Rättv. (Bo.) 'det där är inte 
mer (arbete) än vi hinna göra mellan två mål-
tider'; an bairrg sä-nnt mItirmilla Leks. 'han 
klarar (eg. bärgar) sig inte utan mat mellan målti- 
derna'; 	Tra. 'mellan måltiderna'; v?"- 
mula Mal. vå`rmilla Tra. 'mellan regnskurarna 
(eg. vädren mellan)'. Jfr tidmellan adv. 3. 
(om ömsesidighet; SAOB 1 4:) brt si mila' öMor. 
'dela (eg. byta) mellan sig (om slåtter växelvis på 
gemensam mark)'. Syn.: emellan. 

mellan adv. mis//4 Älvd. Våmh. mi'//å Ve. mi"/å 
Soll. mi'lla Ors. NeSi. Vd. 1. (ifråga om rum el. 
ordningsföljd:) 'emellan / between' (SAOB II !) 
allm. sät-mi'llå knevsuddtt Ve. 'sätter knivsud-
den emellan'. Syn. emellan, bet. 1. 2. (i fråga 
om tid:) a. 'emellanåt, ibland / now and then, 
sometimes' (SAOB II 2) Vd. he'sstry vill yna 
mi'lla Äpp. 'hästen vill skena ibland'; ä villd 

mi'lla Li. 'det tog mer eller mindre på 
hans förstånd ibland'; o på' fal a På'r-j -åt mi'lla 
Tra. 'hon har väl brukat vara hit ibland'. Syn.: 
se b or tm e llan adv. b. 'emellan' / between' 
(jfr SAOB II 2, emellan II 2) Rättv. ä e-n(n)t 
lå'yyt mi'lla an tå' sä nå'nn Rättv. (Bo.) 'det är 
inte långt emellan (med korta mellanrum som) 
han tar sig någon (sup)'. 3. (i fråga om ömsesi- 

dighet etc.; SAOB II 4:) allm. djä-mi"lå Soll. 
'erlägga (eg. giva) mellanskillnad / pay the differ-
ence'. 

mellan konj. mi'lla Vd. 'under det att / while' (jfr 
SAOB under mellan prep. I 2); dam kunn tå 
nsnn tjä`rrvä, mi'lla dsm hög s Äpp. 'de kunde 
taga en eller annan kärve, under det att de slogo 
också'; mi'lla dämm a`k attivi Tra. 'mellan det 
att de (n: skidorna) halka bakåt'. Jfr med, bet. 
21. Syn.: med(an) konj., bet. 1; mens, bet. 1. 

mellan- förled, jfr medel-. 
mellan-axel m. la mi"låaksuk nvMor. 'drivhjuls-
axel i urverk mellan snörrullens axel och vi-
sarens axel / axle of driving-wheel of dock 
between the axle of the movement string-wheel 
and the hand-wheel' (jfr ÖDB II 124f.). Jfr 
kuggdrev; mellankugghjul. 

mellan-balk m. I b mi'lletblik Älvd. 
vMor. mi"låbairk Soll. mi'llabalrk NeSi. NeVd. 
mi'llabåkk ÖVd. 1. 'skiljevägg; båsbalk / parti-
tion' (SAOB 1; ÖDB II 66; III 251) allm. Jfr 
mellanvägg, bet. 1. Syn.: medelbalk, bet. 
1. 2. 'mellangärde / diaphragm' (jfr V11; SAOB 
3) allm. Syn.: medelbalk, bet. 4; mellan-
vägg, bet. 2. 3. 'mellersta ledarmens förläng-
ning i ryssja / extension of central arm of fyke-
net' (ÖDB I 86, 103) Leks. (Silj.). 

mellan-bit m. la mi'llabit Leks. 'bukfläsk av svin / 
ventral part of swine'. 

mellan-blår pl. mi'llabirar Ga. Mock. 'blånor av 
mellangrovlek / medium-coarse tow' (Vll We.). 
Syn.: mellanto. 

mellan-botten m. Id mi'llåbötfy Ve. mi'llabåtp, Ore 
Rättv. (Bo.). 1. a. 'golv mellan övre 

och nedre förrådsrummet i ett härbre / floor 
between the upper and lower storey of raised 
log-cabin' (jfr SAOB a) Ve. Ore. Jfr m e Ilan-
tak. b. 'övervåning i härbre / upper storey of 
raised log-cabin' (jfr SAOB a) Ore. Jfr botten, 
bet. 10. 2. 'mellan botten och lock i blåsbälg 
befintlig, orörlig träbotten / fixed wooden parti-
tion between base and hd of bellows' (jfr SAOB 
b; ÖDB II 66) Rättv. (Bo.). 

mellan-brott n. II mi'llabrat Jä. 'mellersta (tredje-
dels) etapp, lager el. skikt, i vilket kolmila revs 
ut / middle layer of charring-stack which was to 
be raked out' (jfr SAOB). Jfr bottenbrott. 

mellan-bössa f. IV a mi'llåbyss (best. -byssg) Älvd. 
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'bössa av mellanstorlek (dvs. med finare kaliber 
än björn- och brindbössa), anv. vid jakt på 
vildren / medium-size gun used for hunting wild 
reindeer' (ÖDB II 98; Älvd. arb., s. 182). 

mellan-dagarna m. II pl. best. mi'llådålir Älvd. 
milladågor Rättv. (Bo.) mi'llaclägan Ga. 

Äpp. 	Mal. 'dagarna mellan jul 
och nyår / the days between Boxing Day and 
New Year' (SAOB mellandag). Jfr medeldag. 

mellan-dörr f. la mi'lladirr Ål 'inre dörr i en bygg-
nad / inner door of building' (jfr We.). 

mellan-finger n. Id mi"låfiuygär Soll. 'ringfinger / 
ring-finger' (jfr SAOB). Jfr medlingsfinger. 

mellan-får f. II tni"låför Soll. 'slutfåra mellan ett 
par tegar / last furrow between two patches of 
tilled ground' (jfr V11 mellanfåra). Jfr myllfår. 
Syn.: får, bet. la; medel-, mitti-får. 

mellan-gift n. I mi'llajifft sRättv. 'tilläggsbelopp 
(vid byteshandel) / extra payment, additional 
sum' (SAOB); mi'llajiffts varrt int så stä' rt 'till-
läggsbeloppet blev inte så stort'. Jfr mellanlag. 

mellan-gård m. Ja mi'llagg• Äpp. Mal. (jfr SAOB) 
'gärdesgård mellan två åkerstycken el. ägor 
(t. ex. i fabodställe) / fence between two parts of 
land or two properties (e.g. of shieling-pasture)'. 
Syn.: medel-gård, bet. 2, -rodgård, bet. 2. 

mellan-gärde n. III mi'llåO'rd Älvd. (jfr Aasen 
millo mgj e r d) 'mellanvägg i lövlada av stolpar 
och stänger (: maror och ledskyttlar) / parti-
tion of posts and rods in leaf-fodder barn' (ÖDB 
III 251; jfr SAOB 2-3). 

mellan-ho m. V mi'lleur nÄlvd. 'mellersta trähon 
i vadmalsstamp / the middle wooden trough used 
when fulling coarse woollen cloth or homespun'. 
Jfr lill-, stamp-, stor-ho. 

mellan-häst m. l a mi'llaesst Leks. mi'llaisst Leks. 
(Silj.) mi'llahesst Bju. 'ett slags korta skaklar, 
varmed två (kol)slädar sammanbundos / type of 
short shaft through which two sleds were con-
nected' (jfr ÖDB I 525). Syn.: mellan-oxe, 
-plog, -skaklar, bet. 1. 

mellan-kast n. la mi'llakasst Tra. 'till kvaliteten 
medelgod sort av kastad säd / medium quality 
winnowed grain' (ÖDB I 466). Syn.: se lätt-
korn m.fl. 

mellan-kasung m. Ib mi'llakäsugg Ors. 'päls, som 
icke var den bästa, men likväl användes när man 
skulle vara fin / fur-coat which was not of the 

best quality, but which was nevertheless worn 
when one wanted to look smart'. 

mellan-kedja f. IV a millatjiija Leks. 'kätting, som 
förenade fram- och bakkälke i timmerfordon / 
chain which joined front and back-sled used for 
transporting timber'. Syn.: mellanre p. 

mellan-kläder n. III pl. mi'llakliidet Ors. 
Rättv. (Bo.) mi'llakkiiar Flo. 'kläder, som 

togos på, när man kom från kyrkan, halvfina 
kläder, bättre vardagskläder / good-quality 
everyday clothes, put on when one came home 
from church'. Syn.: sling-, slånk-kläder; 
slink; slinkrustning; slånk. 

mellan-korn n. Ja mi'llåkwann—mi'llakwann Ors. 
'till kvaliteten medelgod sort av kastad säd'. 
Syn.: se lättkorn m.fl. 

mellan-kugghjul n. la mi'llåkuggjök nvMor. 
'kugghjul i urverk mellan snörrullens och vi-
sarens axel / cogwheel in dock between the 
movement string-wheel and the hand-wheel' (jfr 
ÖDB II 124f.). Jfr kugg-drev, -hjul; mellan-
axel. 

mellan-kulla f. IVa mi'llakalla Rättv. (Bo.) Mal. 
mi'llakalla Leks. mi'llakulla Nås. 1. 'den mel-
lersta av tre systrar / the middle one of three 
sisters' allm. 2. 'halvstor flicka / adolescent girl' 
Rättv. (Bo.). Jfr mellan-p oj k, -pojke. 

mellan-lag n. II mi'llaläg Ors. Ore 'mellangift / 
difference (between one sum of money and an-
other)' (SAOB 1). Jfr mellangift. 

mellan-länk m. I b 	Ilaläy y k Leks. (Silj.) 'vidje- 
band från kons halslänk till väggen / withe band 
running from cow halter to wall' (ÖDB I 281). 
Syn.: se hank, bet. 6. 

mellan-oxe m. Illa tni`llaokksa Leks. mi'llaokksä 
Bju. 'ett slags korta skaklar, varmed en mindre 
släde (t. ex. kolstig) fästes efter en större, som 
drogs av hästen'. Syn.: se mellanhäst. 

mellan-plog m. I c mi'llapkög Leks. = föreg. 
mellan-pojk m. I b mi'llåpåjk Älvd. mi'llåpåjk Ve. 
millapajk Ors. Ore mi'llapåjk Rättv. (Bo.) Leks. 
1. 'den andre av tre bröder / the second of three 
brothers' (jfr Rz millapojke) Ore Rättv. (Bo.) 
Leks. Syn.: mellanpojke; mittipojk. 2. 
'halvstor pojke, yngling, som konfirmerats, men 
ännu ej börjat deltaga i frieri / adolescent boy, 
youth who had been confirmed but had not yet 
started courting' Älvd. Ors. Rättv. (Bo.) Leks. 
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Jfr gammel-, stor-pojk; mellankulla. Syn.: 
se halvväxting. 

mellan-pojke m. Illa mi'llapajtji Mal. =föreg., 
bet. 1. 

mellan-rep n. l a mi'l1ar0 Mal. 'kätting, som för-
enade fram- och bakkälke i timmerfordon'. 
Syn.: mellankedja. 

mellan-resa f. IV a mi'lletriesa Våmh. 'före slåttern 
gjord resa till fäbodarna för att hämta mat / trip 
to summer pasture to collect food, before hay-
making period'. Syn.: m it tire s a. 

mellan-rum n. la mi'llåröm Mor. mi'llaramm Bju. 
Flo. mi'llaröm Mal. ÖVd. 1. 'utrymme el. rum 
mellan andra rum / space or room between other 
rooms' (SAOB 1) allm. 2. 'mellanliggande om-
råde el. tomrum, lucka; avstånd / space 
(between); distance' (SAOB 3) Mor. Mal. Li. Jfr 
medelrum. 

mellan-skaklar m. I d 	IV a pl. mi'll4skakk- 
kä(r) Våmh. milå'sla klär öMor. mi'llaskaklar 
vOrs. (sing. mi'llaskakul Ors., jfr bet. 2) mi'lla-
skäkkär Ore Dju. mi'llaslakkar Leks. (Silj.) mi'l-
laskåldrur Ål mi'llaskåldrar Ga. mi'llaskakka(r) 
Mal. 1. (pl.:) =mellanhäst (ÖDB I 525) allm. 
Jfr mellankedja. 2. (sg.:) 'halva el. sidostycke 
av mellanskaklar / half or side piece of mel-
lanskaklar' Ors. i ska dje"rå jen mi'llaskakul 
'jag skall göra en hälft till mellanskaklar'. 

mellan-skarv m. la mi'llåskarry öMor. 1. 'kort 
uppehåll (i arbetet), mellantid, fritid / short break 
(in work), spare time, leisure'; mi'llåskarry milå 
slå`niyg å stjärni' yg 'uppehåll mellan slåtter och 
skördetid'. Syn.: se medelskarv m.fl. 2. 
'stycke att skarva med, skötbit / piece used for 
lengthening or widening, joint'. Jfr mellan-
skott, bet. 2-3. 

mellan-skott n. II mi'llaskåt Rättv. Leks. Jä. mi'l-
laskatt Nås. 1. = föreg. , bet. 1 (SAOB mellan-
skott' 2) Nås Jä. dässa fi'va a je jö't på mi'l-
laskatt Nås 'den här (bord)skivan har jag gjort på 
fritid'. 2. 'remsa gammalt läder, lagd som för-
stärkning under näverskons sula / piece of old 
leather used to reinforce birch-bark sole' (ÖDB 
11 280) Rättv. Jfr kv å rd, bet. 7. 3. 'skinnremsa 
som mellanlägg i söm på klädesplagg av skinn 
(ex. manspäls) / strip of skin inserted in seam of 
fur coat' Leks. ä varrt e takks mi'llaskirt, ss int ä 
skull grii`nnja ät sty' yyan 'det blev ett mellan- 

lägg, så att det inte skulle synas av stygnen'. Jfr 
mellansköte m. 4. 'halvvuxen pojke / adoles-
cent boy' Rättv. (Bo.). Syn.: se halvväxting. 

mellan-skov n. J a mi'llaskav Rättv. (Bo.) 'mellan-
tid, tid mellan två angivna tidpunkter / time 
between, interval' (SAOB); kokks båt-a mä nå 
mi'llaskav 'titta in till mig någon ledig stund!'. 
Syn.: se medelskarv m.fl. 

mellan-skäl n. II mr lias tj 'åk Rättv. (Bo.). 
1. = föreg. Jfr medelskäl. 2. 'mönsterrand el. 
skiljelinje i väv / stripe or line in web'. 

mellan-sköte m. Illa milå'sköt (best. pl. -skötär) 
öMor. (jfr sköte m.) 'mellanlagd list av (rött) 
kläde(i sömmarnamellan t. ex. kilarnai kringel-
h ätt a) / strip of (red) material sewn in between 
gores of kringelhätta'. Jfr mellan-
skott n., bet. 3. 

mellan-sort m. la mi'l4lsorrt Våmh. mi'llasarrt 
Bju. mi'llasatt Mal. 1. 'sort av mellanstorlek, 
-kvalitet o.dyl. / medium-quality type' (SAOB) 
Bju. Mal. 2. 'halvstor pojke, som konfirmerats, 
men ej deltog i frieri' Våmh. Syn.: se halv-
växting; killing(s)bock; mellan-pojk, bet. 
2, -skott, bet. 4, m.fl. 

mellan-stycke n. III maistittjä öMor. mi'llastittji 
Dju. 'mellersta del av ngt; mittstycke / middle 
part of sthg' (t. ex. i notkil, köttstycke mellan 
bog och lår etc.; SAOB; ÖDB 1 128, 320). 

mellan-stånd n. mi'llåstannd nvMor. 'vertikalt 
mittelement i grind / perpendicular middle bar 
in gate' (se 	Jfr grind-karl, -käring, 
-stake, bet. 2, -trä. 

mellanstör-hässja f. IV a mi'll4store'ss Älvd. 
'hässja, på vkn hö är upplagt endast mellan stol-
parna (krakarna) och ej utanför dessa / hurdle 
on which hay is put only between the poles and 
not outside these' (se ill.). Syn.: innanstör-
hässja. 

mellan-säd f. Ja mi'llåsiiä Våmh. 	vMor. 
mi"låstid Ve. mi'llaslid Rättv. (Bo.) Dju. 'till 
kvaliteten mellangod sort av kastad säd'. Syn.: 
se lättkorn m.fl. 

mellan-tak n. II mi'lljtåk Älvd. mi'//åtåtj Ve. mi'l-
latäk Ors. Ore Rättv. (Bo.) Leks. (Silj.) Ål Äpp. 
Mal. 'innertak / ceiling' (SAOB; ÖDB III 135, 
239). Jfr mellanbotten, bet. la. Syn.: se flat-
tak. 

mellan-tilja f. IV a mi'llatSja Tra. 'bottenbräde i 
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båt med tre årpar / bottom board of boat with 
three pairs of oars' (ÖDB II 200). Jfr framtilja. 

mellan-till adv. mi'llate Mal. 'mellerst / in the 
middle'. Jfr m ellr e. 

mellan-to n. V mi'//åtö öMor. mi'llatö Ore 'blånor 
av mellansort / medium-quality tow'; mi'llato-
gann Ore 'garn, spunnet av blånor av mellan-
sort'. Jfr fin-, ljut-to. Syn.: mellanblår. 

mellan-trä n. V mi'lleitrajd Våmh. (Bon.) 'tvärslå, 
som upptill förenade de båda sidorna av en 
kolskrinda / cross-bar which joined together 
the two sides of the upper part of a charcoal-
sled'. 

mellan-vase m. IV mi'lljvasr Våmh. 'golvstock i 
lada mitt under golvet i ladans längdriktning / 
floor-log running lengthwise in the middle of 
floor of barn' (ÖDB III 142). 

mellan-vägg f. I b mi'll#wegg nVåmh. mi'llåwegg 
vMor. mi'llavägg Bju. Mal. Li. 1. 'skiljevägg i 
byggnad / partition-wall' (SAOB a; ÖDB III 114) 
Bju. Mal. Li. Jfr medelbalk, bet. 1. Syn.: 
medelvägg. 2. 'mellangärde / diaphragm' (jfr 
SAOB b) vMor. Syn.: medelbalk, bet. 3; mel-
lanbalk, bet. 2. 

mellan-ås m. Ja mi'lljets Våmh. mi'llaås Ål; best. 
pl. mi'llaåsan Ål Tra. 1. (sg.:) 'ås, på vilken 
innertaket vilade / ridge on which ceiling rested' 
Ål. 2. (pl.:) 'åsar gående mellan de båda gavlar-
na och parallellt med husets långväggar och 
kroppås / ridges running between the two gables 
and parallel with long walls and main ridge of the 
building' (i t. ex. fähus el. lada etc.) Våmh. Ål 
Tra. 

mellan-åt adv. mi'llanåt Rättv. Leks. Bju. Ga. 
mi'llaat(t) ÖVd. 'emellanåt, ibland, då och då / 
now and then, sometimes' (SAOB 2); vi å(no)m 
små' tt om må'tp mi'llanåt Rättv. (Bo.) 'vi ha 
knappt med mat ibland'. Syn.: se bortmellan; 
mellomåt m.fl. 

mellan-ände m. Ill a mi'llaän(n)da Rättv. 'inslags-
tråd i väv, som slogs in i tuskaftskäl mellan 
mönstertrådar, mellanslagstråd / thread inserted 
in weave between pattern threads'; vi skum a 
tå'kvnummar tä mi'llaän(n)da Rättv. (Bo.) 'vi 
skola ha garn nummer tolv till mellanslagstråd'. 

meningen m. Ib best., se medlingen. 
mellings-finger n. Id, se medlingsfinger. 
mellom-åt adv. mi` Urna.) nÄlvd. 	llymaö vÄlvd. 

mi'llma Våmh. vMor. vSoll. my'llmad Våmh. 
(Bon.) mi'llma(r) nvMor. mi'lluma Ve. vOrs. 
mi'llumg öOrs. (jfr Sdw. mällom at; SAOB 
mellom åt under mellanåt)=mellanåt; 
mi'llma får i sa`j, o mi'llma får i taj llajso må'rtz, 
nÄlvd. 'ibland får jag säga (något) och ibland får 
jag tiga som muren' (sagt av gubbe med sträng 
hustru); gn km bårt-a mj mi'llma Våmh. 'han 
kom till mig då och då'; i wa dP t mi'llumg öOrs. 
'jag var dit ibland'. 

mellre adv. komp. mi'llar Leks. (sup. mi'llrast) 'i 
mitten I in the middle' (SAOB II). Jfr mellan-
till. 

men n. la mPn Älvd. mi.n Mor. Ve. Soll. Ore 
Rättv. Bju. Flo. Nås Äpp. Mal. mön öOrs. mäjn 
ÖVd. 1. 'skada, förfång, hinder / damage, detri-
ment' (SAOB med la) allm. ig år apt mPen åv 
firten lryjndje Älvd. 'jag har haft men av (n: 
ont i) foten länge'; int a P nå rti' n åv dö intä 
Soll. 'inte har jag något men av det inte'; Ii du 
mi'n tå ä Nås 'har du men av det?'. 2. (i uttr. 
till men(s); SAOB med 1b:) 'till skada, 
hinder; i vägen / damaging; in the way' Ore 
Rättv. Bju. Flo. an e ss ti me'ns, då an ska plrefja 
Ore 'den (D: stenen i åkern) är så hindersam, då 
man skall plöja'; tä rpiins Rättv. Bju. tä ~'n 
Flo. 'till skada (förlust)'. 3. (i uttr. göra sig 
till mens:) han jö'k sä tä me' nns sa vPda sa 
Äpp. 'han gjorde sig till så förfärligt (så) / he 
showed off terribly'. 

men konj. mgn Älvd. Våmh. men(n) öVe. Ore 
män(n)Soll. Rättv. Leks. Bju. Dju. Ga. men Nås 
män Mal. ÖVd. 1. (särsk. inledande ett utrop, 
äv. efter nej el. jo  / introducing an exclamation; 
SAOB men I 5:) mgn nu wa du bi"ertitt Våmh. 
(Bon.) 'nu var du allt träffsäker (eg. benhitt)'; 
näj-män u'jj Soll. 'nej, hu då!'; mä'nn har ä nå' 
rä'yyan Leks. 'men hur det regnar nu!'; män nå' 
ska du få' lell Leks. 'men nu skall du få (smörj) 
ändå!'; jo-jo-mä'nnsan Leks. (Silj.) 'jo, visst är 
det så!'; män ö'j, hake si`nndjännt vö'r ä é' Li. 
'men oj, vilket tröttsamt väder det är!'. Syn.: 
m e rh eller, bet. 3. 2. 'mer än / more than' Ore 
a do men je' nn pa'jk 'har du mer än en pojke?'. 
Syn.: mer-heller, bet. 1. 3. (disjunktivt; ofta 
pleonastiskt:) 'om, huruvida; vare sig (-eller) / if, 
whether' Ve. Rättv. Leks. Nås; uka ska ä wå' 
menn rå'kwåtti enn grä'twåtte öVe. 'vad skall det 
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vara, rakvatten eller grötvatten?'; okan ska lär 
hä'-da män då' häl 	Rättv. (Bo.) 'vem skall 
göra det där, du eller jag?'; vetjå aka ä' män 
rä'ysn äl snjå' Leks. 'inte vet jag om det är regn 
eller snö'; men du vi'll el i'nnte Nås 'vare sig du 
vill eller ej'. 

mena sv.v.3. mjena  Älvd. Våmh. prz.'na övr. 
OvSi. Leks. Ål tn'na Rättv. Bju. Dju. Nås—Mal. 
mena ÖVd. 1. 'avse, åsyfta / mean' (SAOB 
mena" 1) allm. wgn mi'ener gn min dge-ää'r 
Älvd. 'vad menar han med det där?'; hann 
du må dp.' Äpp. 'vad menar du med det?'. 2. 
(emfatisk bekräftelse / emphatic confirmation; jfr 
SAOB mena" 3 b:) full mi'n je, vi' a jå'rs Äpp. 
'nog vill jag lova att vi ha arbete'; nä m -e'n i full ä 

a`nntin fö-dam Li. 'nu är det minsann bråttom 
för dem'. 3. 'anse, tycka, ha el. vara av den 
meningen / consider, think' (SAOB mena" 4) 
allm. diem a k fel mi'ent sö' Våmh. 'de ha då 
haft den åsikten'; ur kgn du mi'en so trinut 
Våmh. (Bon.) 'hur kan du ha en så tokig upp-
fattning!'; hann m.'nt n8 ts'kkä Dju. 'han var av 
sådan mening'; mä'jn du-tu s'll sa'kkon a vii`r 
tö`vin Li. 'anser du inte att alla strumporna ha 
varit to v ade?'. Syn.: tycka. 4. 'förmoda, 
tro, hålla före / presume, believe' (SAOB 
mena" 5) allm. na"g mi'end i sö' Älvd. 'nog 
trodde jag så'; an ml'enär, at gn fQ djå"rå, är an 
wi'll Våmh. (Bon.) 'han tror, att han får göra hur 
han vill'; 'tag bäll du gö å ni.'na Soll. 'ja, tro 
gärna det, du!'; vi m•i'ntom, vi skullom a hunni 
jö'rt-s tä mi"das Rättv. (Bo.) 'vi trodde att vi 
skulle ha hunnit göra det till middagen'; int Inj.nt 
jä da' njå't dä tä lå`sa ns int Leks. 'inte trodde 
jag, att du orkade läsa något, inte'; tn'n du 
ldrefkka ä-nt sä'kks äll Leks. 'tror du inte att 
klockan är sex (eg. menar du klockan är inte sex, 
heller)!'; ja'ss8, kä'ra mj.'n på få'rvår Äpp. 
'jasså, ni karlar (eg. karlarna) tro på skörde-
väder?'. Syn.: tro. 5. 'hoppas, vänta / hope, 
expect' (SAOB mena" 6) Rättv. då er-a-nt 
la'n(n)t tä ni'n tä få nån fi'ssk Rättv. (Bo.) 'då 
är det ej lönt att hoppas, att man skall få ngn 
fisk'. 6. 'avse, tänka, ämna / intend, mean' 
(SAOB mena" 7) allm. gn mi'end d4' ful Q'nn 
at-p u'lld et-tf 	Älvd. 'han hade då för avsikt 
att bege sig på myrslåtter'; du gor å mi'enä Ireså 
u`kksp Våmh. (Bon.) 'du går och menar som 

oxen (dvs, det blir ingenting av)'; je mg'`nt je 
skull jifirp-an Rättv. 'jag tänkte, att jag skulle 
hjälpa honom'; hå, Sam e mä'jnt ska va', vä`lr fal 
Tra. 'det som är (av ödet) avsett att ske, sker 
nog'. 7. 'göra varnande el. förmanande åtbörder 
/ make warning or exhorting gestures' Ore; o 
knajt nå`vom a mj.'nt a me 'hon knöt nävarna 
hotfullt mot mig'. Jfr mina v. 8. 'vara böne-
man; medla / be a wooer's proxy; act as media-
tor' vMor. ska i bårt å n't'n a di 'skall jag åstad 
och vara böneman åt dig?'. — Särsk. förb. (om:) 
'tänka på, ha för avsikt' Leks. men du-nt o'mm 
tä o'pp na äll 'ämnar du inte stiga upp heller?'; 
(på:) ä j.' fa/ o bri'tta o men-på Li. 'det är nog 
Britta hon menar'. 

menas sv.v.3. pass. ml' nas Älvd. 	nas Mor. 
Ve. (jfr SAOB m e n al). 1. 'retas (med), ställa 
till tråkigheter / tease, cause trouble' allm. wiso 
mi'enes du min smkkrippkim Älvd. 'varför retas 
du med småbarnen?'; an gö'r bä'r å m.'näs 
vMor. 'han går bara och ställer till tråkigheter'; 
an mj.`näs min däm Ve. 'han retar dem'. 2. 
'utföra viss sifferlek på griffeltavla / play certain 
game with figures on slate' Älvd. 

men-bälg m. I b mi"ebåg Älvd. (jfr Hq. men") 
'person, som sätter sig på tvären och envist gör 
svårigheter / person who opposes and is stub-
bom'. Jfr men-klave, -krok, -pung, -spik, 
-spit, bet. 2. 

men-flisa f. IV a mi"efirajs Älvd. 'envis (retsam) 
kvinna, som sätter sig på tvären / obstinate wo-
man who opposes others'. Jfr fl i s au; men-
bälg m.fl. 

men-född adj. I mj.'nfädd Ore Mock. 'som är född 
med något lyte / bom with some bodily defect'; 
an e mg.'nfädd e drrmom 'han är född med van-
skapta armar'. Jfr m e n f ör. 

men-för adj. I mi"efgör Älvd. n1.'nfår Ve. Leks. 
Dju. Äpp. 	nfår(d)—m' nförd Rättv. (Bo.) 
~'nfård Bju. Ga. Flo. mi'nfår Mock. 
Mal. (ang. former med d, se SAOB M 765 och jfr 
menföd d) 'vanför, ofärdig, lytt / physically 
handicapped' (SAOB 2); a du vorti m&'nförd ti 
ha' nndp Rättv. (Bo.) 'har du skadat dig i han-
den'; fä ä Sa me'nfår tä gå' far li`ktornan Leks. 
'jag går så illa för liktornarnas skull'; (äv. 
subst.:) ä a wuit nå mi.'nfår a dåmm Ve. 'det har 
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blivit något hinder för dem'. Jfr bofällig; fallit 
adj., bet. 1; menfödd. 

men-före n. III mj.'nfärä Bju. Jä. 'dåligt väglag / 
poor state of the road' (SAOB). 

menig adj. I mi'enug nÄlvd. mPenyn sÄlvd. mj.'-
nun vMor. 'retsam; hindersam, besvärlig / an-
noying; impeding, troublesome' (jfr menas, 
bet. 1). Syn.: se getig, bet. 1-2, m.fl. 

mening' m.—f. I b mi"enjug m. Älvd. Våmh. mj.`-
niyg f. vMor. mg.`niy m. Rättv. (Bo.) Leks. Ål 
Ga. m.`niy f. Bju. Jä. me' nniy Mal. mdnniyg 
Li. 1. 'avsikt, syfte / intention, purpose' (SAOB 
3) allm. wgnn ed äd sku wä fe mi"eniyg Våmh. 
'vad skulle det vara för mening?'; ä ska ful va 
mai mJ.`niy ma-nä Leks. 'det skall väl vara något 
syfte med det'; hä va mg.'niyar, att (h)an skull 
ksm hP ta Jä. 'det var meningen (eg. meningar-
na), att han skulle komma hit'; ä va me'nniyan 
Mal. 'det var meningen (eg. meningarna)'. 2. 
'(antydande) min, (hotfull) åtbörd / (hinting) 
expression, (threatening) gesture' (jfr mena v., 
bet. 7) Våmh. Rättv. Leks. Bju. djä"rå mi"en-
kgg Våmh. (Bon.) 'göra miner, åtbörder'; an 
jdir m.'niyar a mä Rättv. (Bo.) an jä4.4 mdniyar 
åt mä Leks. 'han gjorde menande grimaser åt 
mig'. 

mening" m. Ib mi"eniyg Älvd. 'retfull individ / 
annoying individual' (t. ex. pojke, gumse och 
dyl.; jfr menas v. pass., bet. 1). 

men-klave m. IV mi"eklravi Älvd. 'individ, som 
går i vägen / individual that gets in the way'. Jfr 
menbälg m.fl. 

men-krok m. Ib ni'nkrök Ve. 'person, som sätter 
sig på tvären / obstinate person'. Jfr krok, bet. 
12; menbälg m.fl. 

men-lös adj. I mr`e(rås Älvd. m&'nlås Ve. Ore 
Rättv. Mal. 'eftergiven, beskedlig, nästan enfal-
dig / docile, meek, almost simple' (SAOB 5). 

men-pung m. Ib mi"epy'yyg Älvd. 'person, som 
retsamt sätter sig på tvären / person who is ob-
stinate and awkward'. Jfr m e nb älg m. fl. Syn.: 
getpung. 
mens adv. ms—mess Våmh. mås—mäss Mor. 
vSoll. mäss Soll. Ors. 1. 'under tiden / mean-
while' (jfr SAOB medan Il) allm. du ska wä' jä 
mf.'s nVåmh. 'du skall stanna här under tiden'; 
des' djå'r ig e mess sVåmh. 'då gör jag det under 
tiden'; war a du we mä' ss vMor. 'var har du 

varit under tiden?'; i kunnum ful jätå' mä'ss 
öMor. 'vi kunna väl äta under tiden'; o djå'r int 
ä`na 	vSoll. 'hon gör ingenting annat under 
tiden'; mä'ss a ä difnå vSoll. 'under tiden har 
det dånat'; 8 mä'ss fikk i sjå' stdrkalln Ors. 'och 
under tiden fick jag se den stora karlen'. Jfr m e d 
prep., bet. 21. 2. 'på den tiden / at that time' 
Våmh. (Bon.). 

mens konj. mes Älvd. Våmh. mäs Mor. Ve. Soll. 
Ors. (jfr e s konj.). 1. 'medan, då, när / while, 
when' (SAOB under medan 11 1); mes eb snä'jr 
Älvd. 'medan det snöar'; mes du Ord "-da 
Våmh. 'medan du gjorde det där'; mäs a`nn 
k•Pvdä vMor. 'då Anna levde'; mäs i a'mm 
jälldtz uppo öMor. 'medan vi ha elden tänd el. 
brinnande'; vdnnt, mäs i go"r-däjt Soll. 'vänta, 
medan jag går dit!'; mäs-su"mårty 	Soll. 'om 
sommaren (eg. medan sommaren är)'; mä(s) vi't-
tren Soll. 'om vintern (eg. medan vintern är)'; 
Pta då mäs i' k a li'vvd sOrs. 'inte (då), medan jag 
har levat (dvs. inte i min livstid)'. Syn.: medan 
konj., bet. 1. 2. 'så länge fas long as' Våmh. ig 
j'yykäd ä mes ig u'rrkäd 'jag hinkade upp vat-
ten (eg. det), så länge jag orkade'. Jfr längst, 
bet. 1. 

men-spik m. I b ~`nspik Leks. (jfr men n.) 'gen-
strävig person / refractory person'. Jfr men-
bälg m.fl. 

men-spit m. I a til.`nspit Dju. Mock. 1. 'vanför 
person; stackare / handicapped person; wretch' 
Dju. 2. 'hindersam individ; hinder / individual 
who is a hindrance; obstacle' allm. Jfr men-
bälg m.fl. 

mer adj. komp. mier Älvd. mér öMor. Leks. 
Mock. Nås Mal. mäjr ÖVd. (jfr me st adj.). 1. 
'större mängd av ngt / more' (SAOB I 1 a) allm. 
vill du int å' iygan 	ran må' t öMor. 'vill du 
inte ha någon mer mat?'. Jfr bet. 4. 2. 'flera / 
more' (SAOB I 3) öMor. Mock. a dämm iygo 
m`ro ku'llo öMor. 'ha de inga flera flickor?'. 3. 
'av större vikt el. värde / more important or 
valuable' (SAOB I 4) Leks. ä m8tt ful ska va fur 
myttjy 	hä 'det måtte väl (skola) vara myc- 
ket förnämligare det'. Jfr för-. 4. 'ytterligare 
mängd av ngt, tillägg till ngt / more in addition to 
sthg' (SAOB I 5a) allm. i a-nt sitt iygan mj.`ran 
öMor. 'jag har inte sett någon ytterligare'; i vi'lld 
int ng.' r å' öMor. 'jag ville inte ha mer'; wenn vå 
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i'tta um i sku'lld-tit å m?'r Ors. 'vad vore det 
här, om jag inte skulle ha mer'; få du ha'rrk int 
mä'jr bjä`ro Li. 'ja, du orkar inte bära mer'; nö' 
få' du-it å'-ti mä'jr ti mdjsti Li. 'nu får du inte 
lägga mer i ryggsäcken (eg. mese n)'. 5. (i förb. 
mer om:) 'knappt, sparsamt / barely sufficient' 
Bju. ä int nt'r-um-ä 'det är i knappaste laget, 
nätt och jämt (tillräckligt)'. 

mer adv. komp. mier Älvd. Våmh. mer öOrs. ni& 
övr. OvSi. NeSi. NeVd. mäjr ÖVd. 1. 'ganska, 
tämligen, rätt / rather, quite' (jfr SAOB II If.) 
Leks. ä in'r u'nnli, du lass å'g i par takka 
du` kktig va' ntar 'det är rätt underligt, att du verk-
ligen äger ett par sådana präktiga vantar'. 2. 
'vidare, längre / more (widely), longer' (jfr 
SAOB II 4) allm. ,gn u'arrkeä int mer  Våmh. 
'han orkade inte gå längre'; sra kamm int ha'nn 
stå å fe'sstja na mä'jr Li. 'sedan kom han inte ut 
och fiskade något vidare'; je brr-me-pu 81  MM 

n8 mä'jr Tra. 'jag bryr mig inte om det längre'. 
mera' sv.v.l. mår- Ors.; (endast i särsk. förb. 
med å:) 'öka el. bygga på / extend, add to (a 
building)' (jfr SAOB); i ska mår-ö' issa stu"go 
'jag skall bygga på den här stugan'. 

mera" sv.v.l. mi"rå Våmh. (Bon.) mi"rå vMor. 
(jfr Rietz myra" b; V11 m irr a; Torp mera) 
'värka tämligen svagt, småvärka / ache slightly'; 
ä mi"rä i bre nä Våmh. 'det småvärker i benet'; ii 
mi"rä Iritä vMor. 'det värker en liten smula'. 
Syn.: se gnila, bet. 4. 

mera-god adj. I mi"eragin Våmh. (Bon.) me"ra-
göö nvMor. 'egennyttig, nödbjuden / selfish; re-
quiring a lot of pressing (in order to do sthg)'; du 
ska-nt wa so mi"eragåeä Våmh. (Bon.) 'du skall 
inte vara så rädd för att hjälpa till'. 

merendels adv. må'rändelrs Ve. —mirroidges—
m'randålts Leks. m'rendlis Ål må'rndels Mal. 
må'rändels Li. 'mest, mestadels, oftast / mostly, 
most often' (SAOB Il; 3); nz'rändels Sa i" dem 
snåyäuykt å kve'kk te svå`ro, dem da trå'n-
stranndskiiran Li. 'för det mesta är de snabb-
tänkta och kvicka att svara, de där Transtrands-
karlarna'. 

mer-heller konj. mr er-eld—mel(1)d nÄlvd.—mjelld 
Våmh. mre(r)eld—mield—meld sÄlvd. '4're/d 
vÄlvd. mäld Ve. merelld—melld—meld Ors. (jfr 
Björklund Älvd. 1622, s. 43f., 50, 109, 111f.). 
1. 'mer än / more than' Älvd. Ve. Ors. ig å-pt 

meld Perm skå'H Älvd. 'jag har inte mer än en 
sko'; gn djir åå i'nnt meld-tt ke'nne glien djji'r 
Älvd. 'han gör då inte mera än vad han känner 
gör gott'; n w&-pt mier-eld sju'ttjå å' gå"målr 
Älvd. 'han var inte mer än sjutton år gammal'; 
låg an meld sjå' wi"kur Ors. 'låg han mer än sju 
veckor?'. Syn.: mer-än, bet. 1. 2. (i uttryck 
för motsats:) 'emot / in contrast to, against' 
Älvd. na'ag ir e gu'ett n', meld e wå' få'bst 'nog 
är det gott nu, mera än det var först'. 3. 'men / 
but' (jfr Björklund a. a.) Våmh. Ors. gn wild int 
å' bu'ttjin, meld ta`kky wi'lld-roz å' Våmh. 'han 
ville inte ha bocken, men tackan ville han ha'; 
meld nå' ska öu sakta j-j sg'° Våmh. 'men nu 
skall du minsann få se!'; ä ljögs-i'nn, meld ä 
ljögs-ty a'jt Ors. 'det glider in, men det glider 
inte ut (jfr ljuga pass.)'; meld d båvd i fel int 
fru`kkta Ors. 'men det behövde jag väl inte vara 
rädd för'. Syn.: men konj., bet. 1. 

merkurium oböjl. n. merlarkim nÄlvd. markå'-
rym sÄlvd. Våmh. markå'rum vMor. Soll. mar-
kuriu'mm öMor. marku'rjum Ve. marrkå'rium 
7-markå'rum Ors. marrkå'rjum Leks. märrku'll-
jum Nås marku'rrjar Jä. marku'rrja Äpp. ma-
ku'rrjom Mal. ma'rrkuru ÖVd. 'arsenik / arsenic' 
(SAOB; ÖDB I 45; II 342; III 339). Syn.: fl u g-
d ö d(e), bet. 2; vit adj., bet. 4; vita n., bet. 4. 

mer-än konj., se men konj., bet. 2. 
mes' m. la mies Älvd. mg's Bju. Ga.—Mal. majs 
ÖVd. 'räddhågad, feg person; stackare / fright-
ened, cowardly person; wretch' (SAOB mes' 2); 
ba'kkeirmäjs Li. 'pojke el. man som bär sig klum-
pigt och oförsiktigt åt' (jfr back la). Jfr e 1 a k-, 
klen-, led-, stel-, tvär-. Jfr arg, ssg.; flätta, 
ssg. 

mes" m. la (i senare ssgsled) 'fågel / bird' (SAOB 
m e s") Rättv.; se blå-. 

mes" m. la mies Älvd. Våmh. m.s övr.OvSi. 
Rättv. Bju. Nås—Mal. mäjs ÖVd. 1. 'av vidjor 
tillverkat bärredskap (äv. pinnkorg), vari hö 
transporterades / basket made of withes in which 
hay was transported' (SAOB mes" 1) Rättv. 
(Bo.) Bju. Li. Jfr båg-, hö-, v ån d e I-. Syn: 
båga, bet. 1; hö-, knapp-båga. 2. 'klövje-
korg / pack-horse basket' (SAOB mes" 1) 
Rättv. vi Myom fu'll m'sar ma sii"gsk 'vi fingo 
klövjekorgarna fulla med sovel'. Jfr klö v j e-. 
Syn.: se bända. 3. 'ställning av trä för bärande 
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av bördor på ryggen / wooden frame used for 
carrying loads on back' (se ill.; SAOB me s'1' 3; 
ÖDB 1166, 197, 347; II 27) OvSi. (utom Ore) 
Nås Mal. ÖVd. Jfr h j ä 1 p-, s t e g-. Syn.: b är el, 
bet. 2. 4. (senare ssgsled:) 'vattenok / yoke for 
water-buckets' Tra.; se vattu-. 

mesa f. V mg"så Älvd. mg"sa Våmh. my"su vMor. 
Soll. misre öMor. mi"su—mi"ss Ve. mi"sa Ors. 
my"sa Ore mi"su Rättv. mi'ssu Leks.—Nås ÖVd. 
my'ssu Jä. Äpp. mi`su Mal. 1. 'ostvassla / 
cheese whey' (SAOB m e s all; ÖDB III 368, 
374) allm. klem-i' r mi"so Ors. 'kläm vasslan ur 
osten!'; känär få cello mi"su Rättv. (Bo.) 'korna 
få all vasslan'; kö`k my'ssu Jä. 'koka vassla till 
messmör'. Jfr blå-, halvsjud-, käs-, mes-
smör-, röd-, stark-, tjock-, tunn-. Syn.: 
vassla. 2. 'skum eller kornig massa på ytan av 
kokande ostvassla / froth or granular substance 
on surface of boiling whey' (ÖDB III 451) Rättv. 
Bju. Ål Mal. Jfr ost-, vit-. Syn.: se kav, bet. 2. 
3. 'messmör / soft whey-cheese' Mor. Mal. tru'lli 
kök my"su vMor. tra'lla kök mi`su 'trollen koka 
messmör' (sades, när man efter regn såg dimma 
uppstiga som rök ur bergen). 4. 'ostämne, som 
utfällts ur sotmjölk genom tillsättande av löpe 
och därefter kokning / cheese substance derived 
from milk through addition of rennet and subse-
quent boiling' (ÖDB III 374, 455) ÖVd. Jfr k ä s-, 
öl-. 

mesad m. II mi'esä'd Älvd. minar Våmh. m&'sar 
Mor. Ve. Soll. Ors. 'talgoxe / great titmouse' (jfr 
SAOB under m e s"). Jfr m e s-, m o s s-h a t t. 
Syn.: se drag(er)iringen; talgoxe m.fl. — 
Ssg.: må`sarpår Ors. '(ett) par talgoxar / pair of 
great tits'. 

mesad-konung m. I b prz'sarkunuug vMor. 
'tofsmes / crested tit' (jfr SAOB me skun g). 
Syn.: meshatt. 

mesad-skalle m. Ill a mskoll Älvd. 1. 'huvud av 
mesfågel / head of tit'. 2. 'knut el. knöl i blånor / 
knot or lump in tow'. 3. 'klimp i välling el. 
soppa / lump in gruel or soup'. 

mes-bod f. la tri #"subtiö Älvd. (jfr mesa f.) 'bygg-
nad i vissa fäbodställen, avs. till förvaring av en 
gång kokad ostvassla (till messmör), tj ockme s a 
/ building on certain shielings used to store once-
boiled cheese-whey, tjockme sa' (ÖDB III 48, 
83, 378). 

mes-brödgröt m. Ja mi`subrögröt Mal. 'mjöl och 
mesost sammankokt till gröt / flour and whey-
cheese boiled together to make porridge' (jfr 
ÖDB III 462). 

mes-bulle m. Illa misubu'll öMor. my"sobullä Ore 
mrssubulla Leks. 'bröd, bakat av rågmjöl och 
halvkokt ostvassla (eller skavd mesost) / bread 
baked from rye-meal and half-boiled cheese-
whey (or grated whey-cheese)' (ÖDB III 435f.). 
— Ssg: mrssubu11d4 m. Leks. 'deg, varav 
me s bulle bakas / dough from which me s-
b ull e was baked' (ÖDB III 436). 

mes-butt m. la my"subutt vMor. mrsabatt vSoll. 
'stort, med lock försett laggkärl, vari en gång 
kokad ostvassla (tjockme s a) förvarades / large 
tub with lid, in which once-boiled cheese-whey 
(tjockme sa) was stored' (ÖDB III 380). Jfr 
messmör(s)butt. 

mes-bytta f. IV a misubi'tta öMor. mi'subötta 
Mal. 'litet laggkärl med lock för transport av 
messmör / small barrel with lid used for transport 
of soft whey-cheese' (ÖDB III 378). 

mes-bära st. v. mesbjäro Li. (jfr me su, bet. 3) 
'bära löv(kärvar) med me s på ryggen / carry 
leaf-fodder with me s on back' (jfr ÖDB 1 197). 

mes-börda f. III må'sbölra Flo. Mal. mesbiika 
ÖVd. 1. '8-10 k am m or torrt hö, buret i mes / 
8-10 k amm o r of dried hay, carried in mes' 
Mal. 2. 'alltför stor och tung börda / too large 
and heavy burden' Flo, nu ha du fått ~'sböka 
likvå'k 'nu har du tagit mer än du orkar bära (eg. 
nu har du fått mesbördan ändå)'. 3. 'så stor 
börda som kan bäras i mes / as big a burden as 
can be carried in a mes' ÖVd. 

mes-deg m. le mg"sudieg Älvd. my"sudig vMor. 
mi"suckg Ve. 'maträtt, beredd av (korn- el. råg-) 
mjöl och (het) ostvassla / dish made of (barley- or 
rye-) meal and (hot) cheese-whey' (ÖDB III 453, 
455). Syn.: mesgröt. 

mes-fmgrad adj. I mrssufiyyra Ål 'ömtålig om 
händerna / with tender fingers': ja ä ss mrssu-
fiuyra, sa ja kan int tå il nsinntig 'jag är så öm i 
händerna så jag kan inte ta i någonting'. 

mes-fröda f. IV a my"sofröda Ore 'skum på ko-
kande ostvassla / froth on boiling cheese-whey' 
(jfr SAOB me sfroda). Syn.: se kav, bet. 2; 
me sa, bet. 2, m.fl. 

mes-fättel m. I d må` sfässj Mal. (Y.) '(axel)bindsle 
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av en vriden vidja till bärredskap (mes) med 
näverbotten / (shoulder) strap of twisted withe 
for carrier (mes) with birch-bark base' (se ill.). 

mes-gruva f. IV a mi'ssugråva Leks. (endast i uttr. 
stupa mesgruva:) stii`p mrssugniva 'slå en 
kullerbytta baklänges / do a backward somer-
sault' (jfr gruvali  f.). Syn.: se knota, bet. 7; 
messkota m.fl. 

mes-gryta f.IVa mg"sugrgta Våmh. my"sugrgta 
vMor. misugrP ta öMor. mrsugrita Ors. mPsu-
grg ta Mal. 'gryta, i vilken ostvassla kokades till 
messmör / cauldron in which cheese-whey was 
boiled to make soft whey-cheese' (ÖDB III 226, 
380). Syn.: mes-, messmörs-kittel. 

mes-gröt m. J a mr ssugriit Li. 'maträtt, beredd av 
(råg-)mjöl och het ostvassla'. Syn.: mesde g. 

mes-hatt m. la mi's(h)att Flo. 'tofsmes' (SAOB 
2). Jfr mesad; mosshatt. Syn.: mesad-
konung. 

mes-kittel m. Id mg"suketi'l Älvd. mrsuketil Ors. 
mPsukittil Mal. = mesgryta (ÖDB III 378). 

mes-ldabbe m. Illa my"sukkabb(e) Sol!. 'ett slags 
klimp, kokad i ostvassla / kind of dumpling, 
boiled in cheese-whey' (ÖDB III 465). Syn.: 
mes-klimp, -klubbe, -palt; messmör-
klubb. 

mes-klimp m. J a mr ssuklrimmp Mal. = föreg. 
mes-klubbe m. Illa mg"suldrubbå Våmh. my"su-
kkubb vMor.=mesklabbe (ÖDB III 465). 

mes-kota f., se medsulskota. 
mes-kran m. la my"sokrän Ore 'upphängningsan-
ordning för kittlar, bestående av trästolpe och 
träarm, vilken nådde in över eldstaden / hanging-
device for cauldrons, consisting of wooden pole 
and arm which hung over fire'. Syn.: se gryt-
karl; kran, bet. 2, m.fl. 

mes-krank m. Ib mPsukrayyk Mal. 'harkrank, Ti-
pula / crane-fly'. Syn.: se dunder-Erik; 
krank, bet. 2; mya m.fl. 

mes-kåda f. IV a mrsukwada Ors. 'bränt messmör 
uppe vid kanten av messmörskitteln / burned 
soft whey-cheese round edge of whey-cheese 
cauldron'. 

mes-lepa f.IVa 	ssulåpa Dju. 'hårt torkad (i 
rund träskål formad) mesost / hard, dry whey-
cheese (made in round wooden bowl)' (ÖDB III 
382). Syn.: meslimpa; messmörs-lepa, 
-limpa, -ost. 

mes-limpa f. IV a misii limmpa öMor. mi'ssu-
limmpa Leks. = föreg. (ÖDB III 382). 

mes-malla f. IV a mg"sumoll(a) Älvd. Våmh. mi's-
sumålla Ve. mPsumåla Mal. 'stor och grov 
kräkla, anv. att röra i grytan med när man 
kokade ostvassla till messmör / large, coarse 
kräkla used to stir whey in cauldron when 
making soft whey-cheese' (ÖDB III 378f.). 
Syn.: messmör-, ost-malla. 

mes-mjölk f. Ib 	ssumjakk ÖVd. 'mjölk, som 
slogs i ostvasslan, varvid mer ost utvanns / milk 
which was poured into whey to produce more 
cheese'. 

mes-ost m.Ia my"suwåsst vMor. mi"suwåsst 
Ve. mrsuwarst Ors. mi'ssusst Leks. Nås mrss-
osst Bju. mi'suesst Mal. mi'ssussst Tra. 'ost, 
beredd av hårt sammankokt ostvassla / cheese 
made from hard boiled whey' (SAOB; jfr ÖDB 
III 377ff.). 

mesost-pung m.Ib mrssussstpoygg Li. 'ost, 
framställd av ostmassa, som i en linneduk pres-
sats och formats till en boll / cheese made from 
cheese substance which had been put in linen 
cloth and pressed into a ball' (ÖDB III 374). 
Syn.: mespung. 

mes-palt m. la mrsupallt---mrsöpallt Ve. 'ett 
slags klimp av rågmjöl och vatten, kokad i ost-
vassla' (ÖDB III 465). Syn.: se me sklabb e. 

mes-pung m. Ib mi'ssupoyyg Li. =mesost-
pung (ÖDB III 374). 

mes-ring m.Ib mg"surjyyg Älvd.; pl. my"so-
riyygär Ore. 'anordning av järn för upphängning 
av kitteln över eldstaden i eldhus / iron device 
for hanging cauldron over fire in eldhus' (se 
ill.) Älvd. Ore. Syn.: se bodkrok; skärdunge 
m. fl. 

mes-ränna f.IVa my"soränna Ore mi"suränna 
Rättv. (Bo.) 'träränna el. urholkad stockbit med 
avloppsränna, i vilken ostkaret placerades, me-
dan vasslan pressades ur den däri uppösta ost-
massan / wooden groove or hollowed-out log 
with outlet in which cheese container was placed 
while whey was pressed out of the cheese sub-
stance' (ÖDB III 374). 

mes-skota f. IV a mr ssusköta Mal. (endast i uttr. 
nysta messkota:) no'sst mi'ssusköta 'slå kul-
lerbytta baklänges'. Syn.: se knoge, bet. 3; 
kota f., bet. 5; mesgruva m.fl. 
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mes-skotte m. IV mrsuskuti Älvd. 'ett slags kop-
parspade med vilken ostvasslan rördes om vid 
kokningen / a kind of copper spade used for 
stirring boiling whey'. Jfr me s slev. Syn.: 
messpade. 

mes-slev f. II mrsus/i,v Bju. 'stor slev att röra med 
i ostvassla, då denna kokades till messmör / large 
ladle used to stir whey while it was being boiled 
to make soft whey-cheese' (ÖDB III 372, 383). 
Syn.: messmörsslev; mesösa. 

mes-smör n. II mpusmgör—my'ssmyör Älvd. 
my`ssme Våmh. my"susmär vMor. mi"susmiT 
öMor. Ors. my"susmår—mrsismår—mi"susmår 
Soll. my"sosmår Ore mi"susmår vRättv. 
mi'ssmvr Rättv. (Bi.) övr.NeSi. Mock. Nås 
my'ssmar Jä. my'ssmsr—mä`ssmsr Äpp. 
my'ssmar—mrssmur Mal. me'ssmär ÖVd. 'av 
ostvassla kokad massa av smörkonsistens; mes-
ost / soft whey-cheese' (SAOB; jfr ÖDB III 
377ff.); e'rdaksmyssmyörä (best. sg.) Våmh. 
'messmör, som man bytte till sig från Härjeda-
len'; grumyssmar Mal. 'messmör, kokat av 
getmjöllcsvassla'; jä'ttsmyssmur Mal. 'messmör 
som avskilts för att omedelbart ätas'; hä'kmes-
smär Tra. 'i ostkärl formad, hård mesost'. Jfr 
bland-, blöt-, gröt-, kärnmjölk-, sötost-. 

messmör-braska f. IV a me'ssmärbrasska Tra. 
'maträtt av smör och messmör, som stekts sam-
man i panna / dish made from butter and soft 
whey-cheese which had been fried together'. 

messmör-fröd n. Ja me'ssmärfrs'" ÖVd. 'skum, 
bildat på ytan av kokande messmör / froth on 
surface of boiling soft whey-cheese'. 

messmör-gröt m. la me'ssmärgrit t Tra. 'gröt, ko-
kad av messmör, mjöl och vatten / porridge 
made of soft whey-cheese, flour and water'. Jfr 
messmörs- brödgröt, -doppa. 

messmör-ldubb m. Ja me'ssmärkirs'bb Tra. 'deg-
klimp, kokad i vassla före messmörskokning / 
cake of dough boiled in whey before making soft 
whey-cheese'. Jfr klubb, bet. 5. Syn.: se 
mesklabbe. 

messmör-malla f. IV a mi'ssmsämäla Mal. me's-
smärmalla Li.=mesmall a. 

messmör-mesa f. V me'ssmärmissu ÖVd. 'till mes-
smör halvkokad vassla / whey which had been 
half boiled to make soft whey-cheese'. Syn.: se 
halvsjudmesa. 

messmör-och-smör s. mi"susmår-å-sm rår Rättv. 
'smörblomma, Ranunculus acris / buttercup'. 
Syn.: messmörs-, midsommars-blomma; 
midsommars-, smör-blomster; mes-
smörs-, midsommars-toppa. 

messmör-pinne m. Illa me'ssmärpi'nne Li. 'lock-
pinne i messmörbytta / peg-fastener of tub with 
lid for soft whey-cheese'. Jfr byttpinne. 

messmör-punsch m. la me'ssmärponns ÖVd. 
'dryck av (uppvärmt) vatten, vari blandats mes-
smör / drink of (warm) water mixed with soft 
whey-cheese'. Syn.: messmörsblanda. 

messmörs-ask m. I b my`ssms(r)sassk Äpp. 
'träask, anv. till förvaring av messmör / wooden 
box used for keeping soft whey-cheese in'. 

messmörs-blanda f. IV a mr ssmsrsblra'nnda Mal. 
=messmörpunsch. 

messmörs-blomma m. Illa my` ssmyösb4jåmm 
Älvd. my' ssmyösbky'mm Våmh. my"susmös-
blråmm vMor. misui smärsblomma öMor. 'smör-
blomma, Ranunculus acris'. Jfr gulblom-
rna. Syn.: se messmör-och-smör. 

messmörs-bröd n. I a mrsusmssbrå—mrssmssbrii 
Ve. 'mjukt bröd, bulle av deg, som blandats med 
messmör / soft bread, loaf made from dough 
mixed with soft whey-cheese' (jfr ÖDB III 
435f.). Syn.: messmörsbulle. 

messmörs-brödgröt m. la mrssmusbrögrät Ve. 
mrssmårsbrdggråt Mal. me'ssmärsbrii'grät Li. 
'gröt, kokad av mjöl och ostvassla och förtärd 
tillsammans med tunnbröd / porridge made with 
whey and eaten with clapbread' (ÖDB III 462). 
Jfr messmörsdoppa. 

messmörs-bulle m. Illa mg` ssmgösbull Våmh. 
(Bon.) mrssmusbull Ve. mrssmssbulla Mock. 
'bröd av deg, vari blandats messmör / bread 
made from dough mixed with soft whey-cheese' 
(SAOB; ÖDB III 435). Syn.: messmörsbröd. 

messmörs-bunk m.Ib my'ssms(r)sbuyyk Äpp. 
'lågt laggkärl med tre fötter, i vilket messmör 
ställdes fram på matbordet / low tub on three 
feet, in which soft whey-cheese was put out on 
table'. 

messmör(s)-butt ni. Ja my` ssmOsbutt Våmh. 
me'ssmärbstt ÖVd. 'laggkärl, avs. för förvaring 
av messmör / tub in which soft whey-cheese was 
kept'. Jfr mesbutt. Syn.: messmörsbytta. 

messmör(s)-bytta f. IV a my'ssmyösbytt Älvd. 
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my"sosmösbytta Ore mrssmarsbytta Ål mi"su-
småsbitta vRättv. me'ssmärbetta ÖVd. = föreg. 
(ÖDB III 379, 383). 

messmörs-dopp n. la my'ssmgösdupp Älvd. 'mat-
rätt, bestående av flott och messmör, vari potatis 
doppades / dish consisting of dripping and soft 
whey-cheese, into which potatoes were dipped' 
(ÖDB III 491). 

messmör(s)-doppa f. IV a my'ssma(r)sduppa Äpp. 
messmärdappa Li. 'gröt, kokad av vatten, mjöl, 
messmör och smör samt förtärd tillsammans med 
idoppat tunnbröd / porridge made of water, 
flour, soft whey-cheese and butter, eaten with 
clapbread dipped into it'. Jfr me s s mörsbröd-
gröt. 

messmörs-härjedöle m. Illa my'ssmyöserdiek 
Våmh. 'öknamn på person, som tycker om mes-
smör / nickname for person who likes soft whey-
cheese'. 

messmörs-kittel m. Id my'ssmyösk'åtil Älvd. 'kit-
tel, vari ostvassla kokades till messmör'. Syn.: 
meskittel. 

messmörs-kok n. I b mi'ssmokokk Dju. 'kokande 
av ostvassla till messmör (mesost) / boiling of 
whey to make (soft) whey-cheese'. 

messmörs-lepa f. IV a mi'ssmaslåpa Leks. 
mrssmaslåpa Dju. Ga. Mock. my'ssmaslipa 
Flo. 'hårt torkad (oftast i träskål formad) mesost' 
(ÖDB III 382). Syn.: se me s 1 ep a. 

messmörs-limpa f. IV a mi'ssmii,slimmpa—mi' s-
smeslimmpa Ål= föreg. 

messmör(s)-ost m. l a my'ssmyösu'sst Våmh. 
my"susmösvå'sst Soll. mi"susmeswa'sst Ors. 
my'ssmsso'sst Äpp. my'ssmasa'sst Mal. me's-
smärs'sst Li. 'i ostkärl el. dyl. formad, hårt sam-
mankokad ostvassla' (ÖDB III 379). Syn.: se 
meslepa. 

messmörs-resa f. IV a my'ssmy'srf es Älvd. 're-
sultatlös, meningslös färd / pointless journey': e 
wart je  my'ssmyösrl'es e-då'r 'det blev en me-
ningslös resa, det där' (om besök i en gård, under 
vilket intet blev uträttat). Syn.: se blind-, 
Jons-Erik-vända; larpa v., ssg; pittrefärd 
m. fl. 

messmörs-skovor f. IV a pl. mr ssmaasskö'vsä  Mal. 
me'ssmärskdosr ÖVd. 'efter kokning kvarsit-
tande rester av messmör i messmörsgryta / re- 

mains of soft whey-cheese left in cauldron alter 
boning'. 

messmörs-slev f. II mi"susmåss/k Rättv. (Bo.) 
mrssmass/v Al Dju. 'stor slev, varmed man 
rörde i messmöret under kokningen och öste upp 
det ur grytan, sedan det färdigkokats' (se ill.; 
ÖDB III 381f.). Syn.: mes-slev, -ösa. 

messmörs-ståndfat n. II mi"susmåssta'mfat Rättv. 
'större laggkärl, kar, vari messmör östes upp och 
förvarades / big tub in which soft whey-cheese 
was kept' (ÖDB III 383). 

messmörs-stämpel m. I d mrssmasstä'mmpil Ga. 'i 
trä utskuret mönster, vars figurer trycktes in i 
det messmör (el. smör), som sattes på bordet vid 
bröllop el. om  julen / design cut out in wood and 
used to stamp soft whey-cheese (or butter) 
which was put on table at weddings or at Christ-
mas' (se ill.). Syn.: smörstämpel. 

messmörs-toppa f. IV a my"sosmäsuippa Ore. 1. 
'smörblomma, Ranunculus acris'. Syn.: se 
messmör-och-smör. 2. 'maskros, Taraxa-
cum officinale / dandelion'. Syn.: se b oförs-
blomma m.fl. 

messmör(s)-äske n. III mrsusmerä'sstjä Ors. 
ssma(r)sä'sstjä Mal. 'svepask, anv. till förva-

ring av messmör / turned box to keep soft whey-
cheese in'. 

messmör-välling m. Ib messmärvä'lliy(g) Li. 'väl-
ling, kokt på vatten, mjöl och messmör / gruel, 
made of water, flour and soft whey-cheese'. Jfr 
messmörsdoppa. 

mes-spade m. IV mg"suspaör Älvd. 	ssuspådcr 
—mi'suspå'då öMor. 'ett slags kopparspade med 
långt, böjt skaft, med vilken ostvasslan rördes 
om vid kokningen / a kind of copper spade with a 
long curved handle used for stirring boiling 
whey' (se ill.; ÖDB III 378). Syn.: messkotte. 

mest adj. superl. mjässt Älvd. Våmh. mjässt—
mjesst Mor. Soll. mjässt—mjasst Ve. mjasst—
mässt Ors. mässt Ore NeSi. Vd. 1. 'störst i 
fråga om omfattning el. mängd / most' (SAOB I 
1) allm. du a ta'j 4-6a so mjil' sst wår i åå' Älvd. 
'du har tagit den (skålen), som det var mest i, 
du'; mja'sst så P a slit? Ve. mjä'sst (så) la si' tt 
Soll. 'det mesta jag har sett'; nörg fik an ful 
mä'sst Ore 'nog fick han då mest'. 2. (substanti-
verat; jfr SAOB 1 l a:) nu ar i gkemt-Xv mjä`ssta 
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vMor. 'nu har jag glömt det mesta / now I have 
forgotten most of it'; (pl.:) mje'sstur Mor. 'de 
flesta'. 3. (i uttr. för det mesta; SAOB I 2e:) 
för e(d)mjä`ssta Älvd. får ä mä`ssta Rättv. (Bo.) 
'i de flesta fall, mestadels / mostly'. Syn.: 
mestav, bet. 1; mestdelen. 4. (i uttr. i mest 
slag:) 'i drygaste laget, högsta graden, värst / to 
the greatest extent, the highest degree, the 
worst' Li. hå é' ful i mä'sst llgt'g 'det (n: en viss 
kvinnas grova slarv och försummelse) är väl i 
drygaste laget, det värsta man kan få höra'. 

mest adv. tnjässt Älvd. Soll. mjasst—mässt (bet. 
5-6) Ors. inkast öOrs. mässt NeSi. Vd. 1. 'i 
högre grad, i större omfattning än annars / most 
of all, above all' (SAOB II 1 b) allm. inn i ck 
mjg' sst tö'kun eter di öOrs. 'han är då allra mest 
förälskad i dig'. 2. (i uttr. mest ngn vill och 
dyl.; SAOB II 1 c:) mjä'sst du will å"vå Älvd. 'så 
mycket du vill ha (det mesta du vill ha) / as much 
as you want'. 3. 'oftast, mestadels / most often, 
mostly' (SAOB II 3) Mal. Li. Tra. ä'llest å' dem 
ful mä'sst brukkt å pe'ss fra`mma då'ran Tra. 
'eljest ha de (a: som ej använt bytta) väl mesta-
dels brukat låta sitt vatten strax utanför dörren'. 
Syn.: mestav, bet. 1; mestdelen. 4. 'i det 
närmaste, nära nog, nästan; snarast; närmast / 
almost, nearly' (SAOB II 4) Älvd. Son. Ore Nås 
Mal. ÖVd. 	i mjä'sst e'llov Älvd. 'hon (n: 
klockan) är nästan elva'; an e mä'sst å'tte (Pr 
Ore 'han är nästan åttio år'; du mässt tvdgajin 
Nås 'du är närmast tvungen'; ä såg ret sam dum 
mässt skull add sma`i så a Mal. 'det såg nästan 
ut som om de skulle ha gjort det i smyg'. 5. 
'troligen / probably' Ors. mä'sst ar un wurti sjö'k 
öOrs. 'troligen har han blivit sjuk'; dj mä'sst sä1  
'troligen (eg. oj mest så)'. 6. (i uttr. av bekräf-
tande glädje:) 'jo, visst, sannerligen / indeed,-
certainly' Ors. a'-ja mä'sst-so, Pr fn d öOrs. 
'jo, sannerligen är han inte där!';mä'sst jr q up i 
se'nndjen öOrs. 'jo visst är den (a: bortkomna 
strumpan) i sängen!'. 7. 'nätt och jämnt / only 
just' Ore mä'sst e mi'nns ä 'det är nätt och jämnt 
att jag minns det'. 

mes-tak n. II my"sotåk Ore 'skjul med fyra hörn-
stolpar och lutande tak samt utan väggar, avs. 
som skydd mot regn vid kokning av ostvassla i 
det fria / shed with four corner-poles and a slop-
ing roof, without walls, used as protection 

against the ram n when boiling whey in the open 
air' (ÖDB III 381). Syn.: kokskåle. 

mest-av adv. mjä'sst-aiv Älvd. Våmh. Mor. Soll. 
mjs'sst-å'y Ve. mja'sst-å'v Ors. mä'sst-'u 
—mäst-Xv Ore mäs(s)t4 Rättv. (Bo.) mä'sst-
'(v) Flo. mä'sst-If övr.Vd. 1. 'för det mesta, 

mestadels, oftast / mostly, most often' allm. 
kku`kku twä' kuimmb 	 Älvd. 
'klockan två kommer han för det mesta'; an a ful 
mje'sst-å'v we `Pno Ve. 'han har väl nästan jämt 
varit hemma'; an e bu'rrta mässt-å'v Ore 'han är 
borta för det mesta'. Syn.: mest, bet. 3; me s t-
d elen. 2. 'nästan, troligen / almost, probably' 
Rättv. (Bo.) Flo, an ska mässt-å' va fä'mmti å'r 
Rättv. (Bo.) 'han torde nog vara nästan femtio 
år'; mässt-å'(v) va ä ha' nn Flo. 'troligen (säkerli-
gen) var det han'. 

mest-av-så adv. mästa'så Rättv. (Bo.) 'säkerligen 
/ certainly'; ja, mästå'så 'ja, säkerligen!'. 

mest-delen adv. mästdiln Bju. 'mestadels / most-
ly' (jfr SAOB under mestadelen). Syn.: 
mest, bet. 3; mestav, bet. 1. 

mes-torsk m. I b my"sutuz'ssk Våmh. (Bon.) 'våt, 
smutsig och otrevlig individ / wet, dirty, unplea-
sant individual'; du sir a'ut lreså rnn e'llä mo"-
sunessk 'du ser ut som en annan lortgris'. Jfr 
torsk. 

mest-slag adv. mä'sstiläg Rättv. (Bo.) 'litet för 
mycket, något över lämpligt mått / slightly too 
much'; an fek mifsstiläg 'han fick (nästan) litet 
mer än han tålde'; brå småkar drrtom mä'sst-
håg 'brödet smakar litet för mycket av ärter'; 
tegku varrt bräinnt mdsst.11äg 'teglet blev litet 
för hårt bränt'. 

mes-tysk m. I b mg"sutyssk Våmh. (Bon.) 'tyst 
och otillgänglig person / quiet, reserved person'. 

mes-tåg n. Ic rrt'stzig Mal. mestiig Li. 'rep till 
bärställning för ryggen / rope for carrier-frame 
on back' (jfr mes", bet. 3). 

mes-ösa f. IV a my"suå'sa vMor. misulf sa öMor. 
mrsuås Ve. mrssuåsa Mal. 'stor slev, anv. vid 
messmörskokning' (ÖDB III 379). Syn.: mes-
slev; messmörsslev. 

meta' f. IV a mi`ta Leks. m -e`ta Bju. Dju. Flo. 
Nås Mal. mirjta ÖVd. 1. 'stort (långsträckt) 
stycke benfritt kött; lår / large, long piece of 
boneless meat; thigh' (SAOB meta"; ÖDB III 
484) allm. tjö'ttmg.ta Flo. Nås 'långt, smalt kött- 
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stycke'. 2. 'mjukt, långt och smalt föremål / 
soft, long, narrow object' Bju. 

metall  f. IV a best. sg. mi‘ta Mal. (jfr föreg., bet. 
1) endast i uttr. få el. ge  på metan 'bestraf-
fa(s), näpsa(s) / (be) punish(ed), (be) chastise(d)'; 
män ha'nn gannjin fikk an på m&'ta 'men den 
gången blev han näpst'. 

meta' sv.v.3.-1. mjeta  Våmh. (pret. mi`ette) 
rn .̀ t(a) Soll. (pret. rn'tät) m'ta Rättv. 
Mock.—Jä. (pret. me'tta Rättv. me`tte Nås 
me'ttä Jä.) me' tta Leks. (Silj.) r-n' ta Leks. 'fiska 
med spö, rev och krok, bedriva mete / angle' 
(SAOB meta); ig a mrtt noga ö"radi Våmh. 
(Bon.) 'jag har metat några laxöringar'; får 
me'tta å tå fi'stja öRättv. 'far drog upp fisken 
med metspö och jag plockade den samman'; jä a 
vi(r) stå' me' tt Jä. 'jag har varit bort och metat'; 
(bildl.:) du rrz`tar Rättv. (Bo.) 'knäremmen har 
gått upp för dig och slänger kring skorna (eg. du 
metar!)'. Jfr kors-. Syn.: krok-, spö-fiska; 
kröka, bet. 5. — Särsk. förb. (fast:) jä mett-
fa'sst Rättv. (Bo.) 'metkroken fastnade i bott-
nen'. 

metall  sv.v.l. In`ta öMor. trz't(a) Soll. 
Mal. (trol. till föreg.; jfr SAOB meta') 'sikta; 
rikta / aim'; an i.n'tä rä'tt a fö'nnstri öMor. 'han 
siktade rakt mot fönstret'. Jfr metrak adj. 
Syn.: se bena", bet. 1; meka"; sikta", bet. 
1; syfta, bet. 2, m.fl. 

metall n. II—m. la mi"td4- n. Älvd. (best. sg. dat. 
mi"talrf) meta'!! m. Mor. Ors. metå'l Soll. Nås 
metå'l—meta'll Mal. 'brons el. mässing / bronze 
or brass' (SAOB 2; ÖDB II 104). Jfr gods, 
bet. 3. 

metall-gryta f. IV a, se gryta f. 
metalls-bjälla f.IV a meta'llsbMa Mal. 'av me-
tall gjuten skälla / cow-bell made of metall'. 
Syn.: metall(s)skälla. 

metall(s)-skälla f. IV a metå'lstjä'lla Son. me't-
talstja'lla—me"talsstja'lla Ors. = föreg. 

meting m. Ib mi`tiyg vMor. Soll. m•'lly Mock. 
Nås (jfr Fr. meita v.) 'från tallstam utvuxen 
tjärhaltig telning, som torkades, skars upp och 
användes till bloss / shoot with tarry wood, 
grown out of pine-trunk, which was dried, cut up 
and used for torches' (ÖDB III 300). Jfr t ind le; 
tjur m. —n. , bet. 1. 

met-krok m. I b mi'etkrällk Våmh. (Bon.) rri`t- 

krök vMor. Bju. Mock. me'ttkrök Leks. (Silj.) 
'krok att meta fisk med / fish-hook' (SAOB; 
ÖDB I 65, 76). Syn.: se fiskekrok, bet. 1. 

met-mask m. I b trz`tmakk öMor. Leks. Dju. Nås 
Bju. 'mask, anv. ss. agn vid metning / 

worm used for bait in fishing' (SAOB). — Ssgr: 
m'&`tmakkdösa f. öMor. 'ask, anv. till förvaring 
av metmask / box used for keeping met-
mask' (jfr maskdosa); rrt`tmak(k)lcla f. Ål 
'dets.'. 

met-rak adj. I m`trå'k Mal. (jfr meta" v.) 'träff-
säker / good at shooting'. Syn.: se benhi t-
t(e n); rättskjuten m.fl. 

met-rev f. J a rri`trv Soll. 'oftast av tagel tillver-
kat snöre, anv. vid metning / string, most often 
made from horsehair, used for fishing' (SAOB; 
ÖDB I 67). Syn.: k ro k re v. 

met-spröt n. l a m`tspröt öMor. 'metspö / fishing-
rod'. Syn.: se fiske-, met-spåd m.fl. 

met-spåd n. II mi'etspird—mi' etbied Våmh. 
(Bon.) in`tspöd vMor. Soll. rn&'tspö'ö nvMor. 
m''tspö öMor. = föreg. (SAOB; ÖDB I 68); i a 
glre`mma m'tspöd vMor. 'jag har glömt met-
spöet'. 

met-spö n. II 171`tspi.' Nås Jä. =metspröt. 
met-vål m. la 	Soll. Leks. 'vase, utlagd för 
att samla fisk att meta / twigs and bushes put out 
in deep water as spawning-ground for fish'. 
Syn.: djupvål. 

mial  sbst. oböjl., interj. nja Soll. 'lock- el. till-
talsord till katt / call or name addressed to cat'. 

miall  f. IV a mi'a Li. (jfr mie n.) 'näskyss / kiss 
given by rubbing noses'. Syn.: se godnävet; 
mikek m.fl. 

mick n. oböjl. mi'kk Äpp. 'odygd, rackartyg / 
mischief, naughtiness'; (h)an e ss full i mi'kk 
'han är så full i rackartyg'. Jfr mick la s. 

micklas sv.v.1 pass. mi"klras Ve. 1. 'smyga i 
hemlighet / creep around furtively'. Syn.: 
lömska pass., bet. 4. 2. 'vara oärlig / be dishon-
est'. 

mid adj., se mitt adj. n. 
middag m. II—I mi"då'g Älvd. Våmh. mi"dåg 
vMor. Ve. Soll. midå'g öMor. mi'ddag Ors. 
Leks. Dju. Nås—Mal. mi"dag Rättv. (Bo.) mi'dda 
Bju. mi'ddag Mock. Flo. me'ddag—me'dda 
ÖVd. 1. 'tiden mitt på dagen / noon' (SAOB 1) 
allm. fi"ri (e'tte) mi"då'g Älvd. 'före (efter) mid- 
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dagen' ;f sj' ym wi'nnym et mi'"dif gs Älvd. 'få 
se, om vi hinna till middagen'; ym e får old-lipp 
upåv mi-"då'en Älvd. 'om det blir uppehålls-
väder från och med middagen' (jfr fara, bet. 17); 
i mida' ks öMor. i mi'ddas Leks. i mi'ddäs Flo. 
'förut idag mitt på dagen'; ja 172 	du ä 	int 
mi"dag Soll. 'ja, nog tror jag liksom du, att det är 
middag (eg. ja, menar du, det är inte middag';firi 
mi'ddajn Ors. 'före middagen'; tä ma'rrgo mi'd-
das Leks. 'till i morgon middag'; vi vär få'kue te 
mi'ddas Nås 'vi bli färdiga till middagen'; i mi'd-
das tf' el. am mi'ddajän Jä. 'mitt på dagen'. Jfr 
före-, för-. 2. 'måltid, som intogs mitt på da-
gen / mcal eaten at midday' (SAOB 2; ÖDB III 
438ff.) allm. stä`rmiddag Ors. 'dets.'; fin a weå 
[' em mi"dag Älvd. 'han har varit hem(ma) till 
middagen'; stä'll mi"da(je)n vSoll. 'laga mid-
dagsmat'; ork mi'ddag Leks. 'vila efter midda-
gen'; snå'r-, M'n-middag Dju. 'tidigt resp. sent 
intaget middagsmål'. Jfr 1 i II-. 3. 'väderstrecket 
söder / south' (SAOB 3) Älvd. Ve. eå i lra'utgnd 
met mi"då'gm Älvd. 'det sluttar mot söder'; e 
wenndes nPte met mi"då'gm Älvd. 'det (n: 
fönstret) vette nedåt (backen) och mot söder'; 
dåmm skull let annt(e) imö't mi"dajem ell å' 
ifrå' Ve. 'de skulle luta antingen mot söder eller 
också ifrån (dvs, mot norr; om böjda träd till 
skidämnen)'. 4. (hälsningsord:) 'god middag! / 
Good-day to you!' Leks. middag må' vass (av-
skedshälsning efter kyrkfärd) 'god middag (med 
oss)!'. Syn.: godmiddag. — Avi.: mt"dågå.  
sv.  .v.l. Älvd. (styr ack.) 'laga middag åt / prepare 
dinner for'; mi"dågå' yn 'laga middag åt honom'; 
(refl.:) mi"dågå sig 'äta middag'; jå' sP t du o 
mi"dägä Dig 'här sitter du och äter middag!'. 

middags-blomma m. Illa mi"dagsblgmm Älvd. 
'(trol.) smörboll, Trollius europxus / kind of yel-
low flower'. Jfr gulblomma m.fl. 

middags-märke n. III mi'ddasmarrtja Leks. 'skåra 
i fäbodstugas fönsterbräde, utmärkande solens 
ställning mitt på dagen / notch in window-ledge 
of cottage on shieling, showing position of sun in 
the middle of the day'. Jfr lösmärke; sol-
klocka m.fl. 

midja n. IV —f. IV a mi'åa n. Älvd. Våmh. mtda 
n. Våmh. (Bon.) mi"dja f. vMor. Ve. mi"re f. 
nvMor. midja' öMor. mi"di Soll. mtja Ors. 
mtdja Ore Inta Rättv. Bju. mr:la—meja Leks. 

me'ja Ål mejja Dju. Ga. Flo.—Äpp. Tra. meja 
Mock. ":"ja—me'ija Mal. mälija—mellla Li. 
(jfr Noreen Ordl. 124f.; Åneman, s. 33). 1. 
'bålens smalaste del, liv / waist' (SAOB 2) allm. 
riggym mtåaå Älvd. kriggum mi"dja Soll. ikriy 
mrja Rättv. krigarn me'jja Jä. 'omkring midjan'; 
i mi'dy Våmh. (Bon.) i mi"djon Soll. i mtdjen 
Ore i mP ån Rättv. (Bo.) i ~Vinn Tra. 'i midjan'; 
denn dar ä Idrivin jämt me`jän Dju. 'den där är 
kluven ända till midjan' (om långbent person). 
2. 'märg i träd(stam) / heart of tree-trunk' Älvd. 
Mor. Ve. Soll. Mock. Syn.: se inkärne. 3. 
'del av läst / part of last' Li. an fäll på lä' tt' 

ti meja å lä'sstam 'han höll att lägga i 
fyllnad i midjan på lästen'. — Ssg: mi"dekös adj. 
Ve. 'som saknar midja, slät över höfterna / with-
out a waist'. 

midje-band n. Ja mtbynnd Våmh. mejbannd 
—mtbannd Leks. me'jbannd Jä. 1. 'midjelin-
ning på hå s or / waistband of hå s or' (jfr SAOB 
2) Våmh. 2. 'löst livband, hemvävt och flerfär-
gat, hörande till högtidsdräkt / loose waistband, 
handwoven and multi-coloured, belonging to 
festal attire' (jfr SAOB 2; ÖDB IV 344) Leks. Jä. 
Syn.: se kringom(s)b an d, bet. a. 

midje-bred adj. I mtbrid Rättv. (Bo.) me'jbré Al. 
'tjock om midjan / thick-waisted' allm. Jfr 

midjesmal. 2. 'som har utstående höfter / 
with large hips' Ål. 

midje-bräde n. III mtöbråå nÄlvd. 1. 'mittbräde 
i bottnen av en båt / middle board in bottom of 
boat'. 2. 'bräde, innehållande trädets märg / 
board containing heart of tree'. Jfr midja, bet. 

 
midje-gjord adj. I mejjök Nås 'åtsittande i mid-
jan, midjesvängd / close-fitting round waist' (om 
dräkt). 

midje-kasung m. Ib mr ökasiiygg nÄlvd. 'skinn-
tröja för kvinna, nående endast till midjan / wo-
men's fur-bodice reaching down to waist'. 
Syn.: se båd, bet. 4; midjeskinnbåd m.fl. 

midje-kavle m. III b mtkave'k Älvd. 
—mråikaväk vMor. 'märg el. kärna i träd el. 
gren / heart of tree or branch'. Syn.: se i n-
kärne. 

midje-knä n. V mekn'e Li. 'höftbenskam / edge of 
hip-bone'. Syn.: mjörm-knokla, -knota, 
bet. 1, -knut. 
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midje-mör(e) m. l a 	 Mal. 'man med 
starkt markerad midja / man with slim waist-
line'. Jfr m ö r(e), bet. ib. 

midje-päls m.Ia mejpälls Leks. Ål in'djipä'lls 
Mal. merjjpä'lls Li. 1. 'skinnkjortel för kvinna / 
fur kirtle for woman' (ÖDB IV 176) Leks. Syn.: 
se kasing; kasung, bet. 3; skinnkjortel 
m.fl. 2. 'midjeskuren lång manspäls / long fur 
coat shaped at waist, worn by man' Ål Mal. Li. 
Syn.: kasung, bet. 1; päls, bet. 2. 

midje-rem f. la mi"dirm öMor. mi`rm Ors. 
mJ.'djirm Mal. 1. 'skinnremsa, fastsydd över 
pälsens midjesöm / length of fur sewn over waist-
seam of fur coat' (ÖDB II 249) allm. 2. 'skinn-
remsa som linning på skinnkjol / length of fur 
used as band round fur kirtle' Mal. 

midje-rock m. I b mi'brukk nÄlvd. mi'rukk 
övr.Älvd. mejrukk Ål Flo. mäjrukk ÖVd. 
'skörtförsedd lång mansrock av vadmal / long 
homespun coat with tail, worn by man'. Jfr 
lång-, stjärt-rock. 

midje-skinnbåd m. II mi`stjinnbin Älvd. = m i d-
jekasung. 

midje-smal adj. I mejsmäl Ål 'smal om midjan / 
with a slim waistline' (SAOB). Jfr m id j e b r e d. 

midje-tröja f. IV a mi`(ö)tråjj Älvd. mrditröjj Soll. 
mejtruja Mock. Nås. 1. 'till midjan nående 
kvinnotröja, hörande till kyrkdräkten / waist-
length bodice for woman, part of church attire' 
(ÖDB IV 313, 315) Älvd. wa'rrmOsmitråjj 'dylik 
tröja av vadmal'. Syn.: nedlottröj a. 2. 
'kvinnotröja med skört, hörande till kyrkdräkten 
/ woman's bodice with tail, part of church attire' 
(ÖDB IV 314) Nås. 3. 'till midjan nående kvin-
notröja, vardagsbetonat mindre ytterplagg / 
waist-length woman's bodice, smaller outer gar-
ment for everyday use' Soll. Mock. Syn.: se 
gröntröja, bet. 2. 

mid-natt f. VI mi"nOt Älvd. Våmh. minaat  vMor. 
Soll. minn»' Ors. mi"natt Rättv. (Bo.) mrnatt 
Rättv. mrnnat Leks. mi'nnatt Bju. Dju. Flo. 
mi`nnat Nås mi'natt Äpp. Mal. mi'nått Li. 'tid 
mitt på natten / midnight' (SAOB 1); e'tte (fl"ri) 
mi"n& Älvd. 'efter (före) midnatt'; ym mi"njt 
Älvd. i (um) mi"nå'tes ti'd Soll. i mi"nåtstid 
svMor. i mi`nnattäs ti'dDju. 'vid midnatt(s tid)'; 
ä vart då mi"nattä, ina jä kåm-H'm Rättv. (Bo.) 
'det blev (då) nästan över midnatt, innan jag kom 

hem'; ä va tt iyo 	få'r mi`natty Mal. 'vi 
kommo ej i säng (eg. det vart ingen läg a) före 
midnatt(en)'; fi"riminattä Rättv. få`rminatta Al 
'tiden före midnatt'; tturminattä Rättv. ä' ttär-
minatta Ål 'tiden efter midnatt'. 

mid-sommar m. I d mr ss4må'r (best. sg. dat. ml"-
sy'mmbrgm) Älvd. mrssmår Våmh. mrssmår 
—mrssmår Mor. Ors. ssåmmår Ve. mrssmår 
vSoll. mi"smiir Soll. mrssumor—mrssom rår Ore 
mr ssamår—mrssumar Rättv. mrssumar Rättv. 
(Bi.) me'ssumar—me'ssmar Leks. me'ssummar 
Bju. me'ssumär Ål me'ssmur Dju. Nås mä'ssmur 
Ga. Mock. Flo. mirssmör—mdssmar Jä. 
me'ssmur—mä'ssmar Äpp. mä'ssvmar Mal. 
me'ssåmmår ÖVd. 1. 'tiden omkring 24 juni / 
the period around June 24' (SAOB) allm. ra'sst 
mi"sm rårp Soll. 'kläda till midsommar'; o kom 
lz&'m tä mrssumås Rättv. (Bo.) 'hon kommer 
hem till midsommar'; vi Orädd me'ssamäry inna 
Ål 'vi gjorde midsommarfint inomhus'; me 
me'ssmas Nås 'under midsommaren'; te 
me'ssmuram Äpp. 'till midsommaren'. 2. (sena-
re ssgsled:) 'tid, då man kom hem med korna 
från fäbodarna för att slå / time when the cows 
were brought home from the summer pasture 
and haymaking began' Flo.; se ko-. — Avi.: 
mrssomlira v. Ore 'kläda till midsommar / de-
corate for Midsummer' (med löv och blommor i 
stuga, förstuga och bro). 

midsommars-afton m. Id mi'ssåmåsafften Ve. 
mi'ssmårsaffton Ors. me'ssumasaffton--affty 
Leks. mä'ssmusaffty Ga. mdssmosaffton Jä. 
mitssamarsaffto(n) Mal.; best. me'ssåmå,seff-
lan Li. (jfr Torp w ft a n n under aft a n) 'dagen 
före midsommardagen / Midsummer's Eve' 
(SAOB). 

midsommars-björk f. I b mä' ssmaybjörrk Ga. 
mdssmo(r)sbjörrk Jä. 'ung björk, som vid mid-
sommaren sattes antingen vid gårdens grind el. 
vid dörren / young birch which was placed at 
farm-gate or at door for Midsummer'. Jfr mid-
sommarskrans. Syn.: kransriska. 

midsommars-blomma m. Illa mrssjmåsbkkimm 
Älvd. mrss(å)måsblryömmä Våmh. mrssmås-
birjam—mrssmåsb4råmm vMor. mrssmåsbljöm 
öMor. mi"småsbkjöm Soll. mdssvmu(r)sbirlima 
Mal. me'ssåmåsbiramme ÖVd. 'smörblomma, 
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Ranunculus acris / buttercup' (SAOB b). Syn.: 
se messmörsblomma. 

midsommars-blomster n. I d mrssmåsblammster 
Ors. mir ssmosbkammstär Jä. = föreg. 

midsommars-blomsterkvast m. Ja mei 'ssmas-
bhmstärkvasst Flo. 'bukett av alla slags (vilda) 
blommor, som på midsommaraftonen hängdes 
inne i stugtaket / bouquet of various wild 
flowers, hung from ceiling of cottage at Midsum-
mer'. 

midsommars-blomstra sv.v.l. mä`ssmarsbiramms-
tra Äpp. 'pryda med blommor och löv till mid-
sommaren / decorate with flowers and leaves for 
Midsummer'. 

midsommars-bock m. I b mr sseunåsbu'kk Älvd. 
'berusad man, som går omkring och spelar pajas 
på midsommaren / intoxicated man who goes 
around playing the fool at Midsummer'; sP åu, 
uk no 10'Y rni'ssåmåsbu'kker 'ser du, sådana 
otäcka midsommarsbockar!'. Jfr julbock, 
bet. 5. 

midsommar(s)-dagen m. II best. mrssmåsd47 
vÄlvd. mrsmåsdajen öMor. messumasdkan 
Leks. mil' ssamasdö'in Mal. me'ssåmmådö'in Li. 
'dagen den 24 juni / Midsummer's Day, June 24' 
(SAOB 1). 

midsommars-dagg f. Ib mrssåmåsdågg Ve. mr-
sumåsdagg öOrs. me'ssamäsdagg Ål mä'ssmas-
dagg Ga. mä`ssmosdagg Jä. mä`ssamasdagg 
Mal. 'vid midsommartiden fallen dagg / midsum-
mer dew' (SAOB 1). 

midsommars-flotte m. IV nirssOnåsfirotr Älvd. 
'med björkar i för och akter klädd flotte, på 
vilken folk från Åsen plägade färdas utmed älven 
till Älvdalens kyrka vid midsommaren / large raft 
decorated with young birches fore and aft, on 
which people from Åsen used to travel down 
river to Älvdalen church at Midsummer' (ÖDB I 
490). 

midsommars-friare m. III c mdssmosfriar Jä. 
mdssmasfriar Äpp. 'yngling, som med framgång 
friade hos (någon av) fabodflickorna vid midsom-
martid / young man who successfully courted 
(one of) the girls at the shieling at Midsummer'. 

midsommars-fröjd f. Ja mrsåmmåsfröjd Ve. 
'glädje och nöje under midsommaren / joy during 
Midsummer'; (särsk. i uttr.:) du ska-nt glre"de-di 
a mrsåmmåsfröjdgz 'du skall inte ta ut glädjen 

på förhand (eg. glädja dig åt midsommarsfröj-
den)'. 

midsommars-gods n. J a mr ss4måsgtrs(s) nÄlvd. 
'på övernaturligt sätt skyddad, dold skatt, som 
kunde upptäckas på midsommarnatten / hidden 
treasure, supernaturally protected, which could 
be discovered on Midsummer night'. 

midsommars-gräs n. Ja må' sammaasgrås Mal. 
(koll:) 'nio slags örter, som under midsommar-
natten plockades och lades under flickas huvud-
kudde, för att hon skulle få drömma om sin 
tillkommande / nine kinds of herbs, picked and 
put under girl's pillow on Midsummer night, to 
make her dream of her future husband'. 

midsommars-gubbe m. Illa mä'ssmosgubbe Jä. 
'till midsommaren gjord figur av hopvirade ung-
björkar, vilken restes i en hage / figure made of 
young birches twisted together, put up in en-
closed pasture-land' (se ill.). 

midsommars-gårlig adj. n. (i förb. göra midsom-
marsgårligt:) 'fint och städat till midsommaren 
/ neat and tidy for Midsummer' Nås jr 
me' ssmasgtåli 'göra midsommarfint'. Jfr gårli g. 

midsommars-klave m. IV messamäskköva Al 
'särsk. vackert utförd koklav e, anv. vid mid-
sommar / especially beautifully made ko klav e, 
used at Midsummer'. Jfr klave, bet. 1. 

midsommars-krans m. J a me'ssumaskranns Leks. 
mä'ssamäskranns Al messåmmåskranns Tra. 
1. 'krans av halm, ljung och blommor, uppsatt i 
stugans tak till midsommaren och kvarhängande 
där till nästa år / wreath made of .straw, heather 
and flowers, hung from ceiling at midsummer 
and kept there till the following year' (SAOB) 
Tra. 2. 'till midsommaren uppsatt båge av två 
hopböjda ungbjörkar över grind el. dörr el. port-
lidersport / arch made of two birches above gate, 
door or entrance at Midsummer' Leks. Ål. Jfr 
kransriska. Syn.: lövkrans; midsom-
marslöv, bet. 2; midsommarsriska. 

midsommars-kvast m. Ja mrssumoskwasst Ore 
mi'ssumåskvas(s)t Rättv. me'ssamaskvasst 
Leks. mirssmas- (—mä'ssmos)koasst Jä. 'kvast, 
som av vallhjonet bands vid midsommaren av 
björkris med lövet kvarsittande och kvistarnas 
ändar barkade / broom of birchtwigs with leaves 
left on and bark peeled off ends of twigs, made 
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by herdsmaid at Midsummer'. Syn.: midsom-
mars-, vitskaft-limme. 

midsommars-limme m. Ill a mrssjmåskdm Älvd. 
mä` ssamsslima Mal. = föreg. 

midsommars-länk m. I b mrsssmå(r),slägyk Rättv. 
(Bo.) 'liten vidjering, som vid midsommar vreds 
och fästes i stugnyckeln / small withe ring plaited 
and fastened to cottage key at Midsummer'. Jfr 
länk, bet. 2. 

midsommars-lök m. I b mrssjmåslrök Älvd. mr ss-
måskök Våmh. mi"småskök nvMor. mrssmåslök 
öMor. mrssmå(r)slrök Soll. 'vitlök, Allium sati-
vum (köptes på marknaden vid midsommarstid 
och åts rå) / garlic (bought at market at Midsum-
mer and eaten raw)' (Liv. Älvd., s. 62). 

midsommars-löv n. Ja mr ssmåsköv Våmh. mrss-
måsköv vMor. mrssåmås/öv vVe. me'ssumaslik 
Leks. messatnä(r)slik Ål mä'ssm8sk5v Ga. 1. 
'löv (av björk el. vide), som insamlats vid mid-
sommartid / leaves (birch or willow) collected at 
Midsummer' (ÖDB 1 189) allm. Jfr löva v., bet. 
1. 2. 'båge el. girland av unga björkar, till mid-
sommaren uppsatt över dörr el. grind' (se ill.) Ål. 
Syn.: se midsommarskrans. 
midsommars-matta f. IV a messamäsmatta Ål 
'matta av lövkvistar och vidjor, till midsommar 
placerad utanför dörren / mat of leafy twigs and 
withes, placed outside door at Midsummer'. 
Syn.: löv-matta, -vase. 

midsommars-natt f. VI mr ssjmjsnett Älvd. mrss-
måsnat öMor. Soll. mrsumåsnöt öOrs. 
mäissms(r)snatt Mock. 'natten till midsommar-
dagen / Midsummer night' (SAOB); gj mrssj-
mjsnotg Älvd. 'gå ut och söka drakguld' (folk-
lore). 

midsommars-riska f. IV a messamärsrisska Ål 
'björk(löv), anv. till prydnad inomhus och vid 
förstuga till midsommaren'. Syn.: se midsom-
marskrans, bet. 2. 

midsommar(s)-råg m. II mrssumasräg Ga. 
mä'ssmasråg Nås mä'ssmosrtig Jä. 'råg, som 
såddes vid midsommartid / rye sown at Midsum-
mer' (ÖDB I 397). 

midsommars-smör n. II mrsåmåssmår Ve. 'smör 
tillverkat i midsommartid (ansågs vara godare än 
annat smör) / butter made at Midsummer (was 
considered to taste better than other butter)'. 

midsommars-stång f. 1 b—VI mrssmåssteyg 

Våmh. mr ssmåsstaygg Ors. mr ssumåsståyg 
Rättv. (Bo.) 'majstång / maypole'. Syn.: maj-
stång. 

midsommars-toppa f. IV a mrssjmåstupp Älvd. 
me'ssumastu'ppa Leks. mä'ssmartuppa Dju.—
Flo. Äpp. me'ssmastuppa Nås mä'ssmåstuppa 
Jä. mässsmastuppa Mal. 'smörblomma, Ranun-
culus acris' (jfr SAOB). Syn.: se me s s mö r-
och-smör; midsommars-blomma, -blom-
ster m.fl. 

mie n. III ml' Mal. (jfr miall  f.) 'näskyss / kiss 
through rubbing noses'; får i litä ml' å dä 'får jag 
en liten näskyss av dig?'. Syn.: se godnäv et. 

mig pron. , se jag. 
miga st. v . 	Älvd. mi.`ga—mi`ga ÖVd.; 
pret. ml' g sup. mi'M Älvd. 'urinera, låta sitt 
vatten / pass urine' (SAOB). Syn.: mega; 
pissa. 

Mika f. tni‘ka Soll. 'fiktionsväsen i viss frågelek / 
fictitious character in certain question-game'. 

Mikael m. mi"tjåk Älvd. Våmh. mrttsåk vMor. 
mrttjel Soll. mr ttjil Ore. 1. 'mansnamn / man's 
name' (SAOB) allm. isscz 	ha' ttp, a i fått åv 
mrttjilä Ore 'den här hatten har jag fått av Mika-
el'. 2. 'gårdsnamn / family name' Älvd. Soll. 
Rättv. (Bo.) my"tjås Soll. mirtjås Rättv. (Bo.) 
'dets.'. 3. 'mikaelidagen den 29 september / St. 
Michael's day, September 29' (jfr SAOB 1) 
Älvd. Våmh. Mor. a`ttjte wirrdri, åvå öie gett 
5ind a mi"tjåk Älvd. 'förr i världen har man 

vallat (kreaturen i fäbodarna) ända till Mikaels-
mässan'. Jfr Mikaelsmässa. 

Mikaels-mässa f. IV a mrttjåksmess—mi"tjåks-
mess vMor. metjå'lsmäss(a)—mi(t)tjailsmäss(a) 
öMor. my"tjåsmässo—mrtjåsmässo Soll. mi`-
tjåsmessa vOrs. mi"tjålsmessa öOrs. mr ttj-
mässa Ore mrkksmäss Rättv. me'ttsmässa 
—mekksmässa Leks. me'kksmässa Ål me`kks-
mässa Dju.; best. mrkksmässa Bju. mdkks-
mässa Ga. Äpp. mä'ttjmässa Nås mä`kksmässa 
—minksmässa Jä. mä'ttjasmässa Mal. me`ttjå,s-
mässa Li. —me'ttjålr,smässa Tra.; obef. Älvd. 
'söndagen efter mikaelidagen, Mikaelimässa / 
the Sunday after St. Michael's day, Michaelmas' 
(jfr SAOB under mickelsmässa 1); a my"tjås-
mässon äd å'll-tr gg sku ve må vä'gger Soll. 'till 
mikaelsmässan skulle allting vara inom väggarna 
(dvs, skörden vara bärgad)'; my'ttjy var ä då fall 
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tö'mt ti å'kran tä me`ttsmässa Leks. 'ofta var 
det tomt på åkrarna till mikaelimässan'; så'da 
jolrrl int sä ns ~'r två' vrkkur far me`ttsmässa 
Leks. 'säden mognade ej mera två veckor före 
mikaelimässan'. — Ssgr: mr"tjåksmesdain Våmh. 
'rnikaelimässdagen'; meltsmäss-lölidajan Leks. 
meltråksmesslaudain Tra. 'lördagen före mikae-
limässan / the Saturday before Michaelmas'; 
mi"tjålsmässmarknad öMor. 'marknad hållen i 
samband med (dagen efter) mikaelimässan / fair 
held close to (the day after) Michaelmas'; 
milcksmässmåndan Rättv. me`ttsmäss-må'nn-
dajan Leks. mä`kksmässmåndajän Jä. me' ttjås-
mässmondain Tra. 'måndagen efter mikaelimäs-
san / the Monday after Michaelmas'; mens-
mässnatta Leks. mä`kksmässnatta Äpp. 'rnikae-
linatten / the night before Michaelmas' (SAOB); 
meltsmässa'nndag Leks. 'söndagen efter mi-
kaelidagen, mikaelsmässa / the Sunday after St. 
Michael's day, Michaelmas'. 

mi-kek m. Ib mi`k8k Mal. 'näskyss / kiss given by 
rubbing noses'. Jfr k e k, bet. 1. Syn.: se g o d-
nävet; mia" m.fl. 

mil n.—f. la mik n. Älvd. Våmh. vMor. Ve. mgk 
Soll. mi/ öMor. Ors.—Mal. mi// f. ÖVd.; plur. 
mg`4-år Soll. ilar Leks. milär Dju. 'tio kilome- 
ter / ten kilometres' (SAOB 	boö rett o 
ta' mi'k Älvd. 'både en och två mil'; sjäkks og 
jef å'vt mtir Älvd. 'sex och en halv mil'; själ 
målrär å sjå' stjå'kär, å', å' ur i bå'r Soll. 'sju 
mil och sju skylar, uh, uh hur jag bar!' (sagt av 
tomten); vi gegygom int mer änn hcelpv mils på 
ti'man Rättv. (Bo.) 'vi gingo ej mer än en halv 
mil per timme'; vetjli' , hur måkkslr ml' lar jä je' kk 
svLeks. 'inte vet jag, hur många mil jag gick'; 
a`ustnik i drfirgest 	Älvd. 'de steg, som 
tagas under arbetet inomhus, äro de drygaste 
(eg. husmilen äro de drygaste milen)'; halramilr 
svLeks. 'halv mil'; wegåndkär best. pl. nÄlvd. 
'vägmilen'. Jfr näversko-. 

f. IV a milra Älvd. Våmh. vMor. —mi`k 
vVe. 	öMor. vOrs. 	öVe. må`ka Soll. 
mi"la öOrs. 	Rättv. Dju. Ga. Nås Jä. 
Leks. Ål tni`ka Mal. ÖVd. 1. 'kolmila / char-
ring-stack' (SAOB mila"; ÖDB I 515ff.) allm. 
jä a-nnt kå"k•å mer änn i`na 	Rättv. (Bo.) 
'jag har ej kolat mer än en mila'. Jfr S o t-K a r i n. 
Jfr brand-, hop-, jul-, knubb-, kol-, ligg-, 

lägg-, pyssj-, rit-, rät-. Syn.: kolning, bet. 
4. 2. (bildl.:) 'mycket stor hög ved, t. ex. till 
brasa / large pile of wood (e.g. for fire)' Våmh. 
uku wi"ååmiku du a ritiö-u'pp up i a'ssgråvin 'en 
sådan väldig vedhög du har staplat upp i spisen!'. 
3. 'hög av torvströ, som lades över glöden i 
spisen (el. på v il stället) för att med röken 
därav fördriva mygg / pile of peat litter put over 
embers to produce smoke which would drive 
away mosquitos' Ve. — Ssgr: milskojen best. 
sg. m. Nås (i uttr.:) han där-e milskojen 'han 
är (i skogen) på kolningsarbete / he is working 
with charring (in the wood)'. 

mila" f.IVa 	öOrs. 	 vOrs. 
(Torp mila f., m81 n.; Karsten i Folkmålsstud. 
X 315, marha-minta; 329 miilu") 'sido-
stycke (av get- el. älghorn) till betsel / side-piece 
of bridle (made of goat- or ek-horn)'; 
öOrs. 	vOrs. 'dets.'. Syn.: se bet el s- 
h o r n. 

mila" f.IVa 1.721'4.a Våmh. 'spel med stickor, 
kvarnspel (inristat under en pall) / kind of game 
with sticks (cut into bottom of stool)' (se Björk-
lund, Sv. Lm. 1942, s. 96f.); ig a skertåmtky 
(sia mik«) 'jag har skott- resp. skuv-milan' 
(uttr. ur mila-spelet); rii"våml'44 'variant av 
mila-spelet (eg. rävmilan)'. Syn.: m il-b r ä d e, 
-s p e 1. 

mila sv.v.I. milra Våmh. Ve. 'ryka, pyra, brinna 
svagt / smoke, smoulder'; ä kr gg å 	öVe. 
'det ligger och pyr'. 

mil-botten m. Id mi`kbtettly Våmh. mi`kbåttp 
vMor. mg`kbåttpSoll. mi`kba'nn Tra. 'kolbotten 
/ charring-stack base'; ifiet-a'ut jenn brå mi`k-
heute Våmh. 'söka ut en bra kolbotten'. Syn.: 
se kolbotten, bet. 1. 

mil-bräde n. III mi`kbräåe Våmh. (Bon.) = m i- 
1 am.  

mildaste förstärk. adv. milldasne) Li. 'i hög grad, 
förfärligt / to a great extent, terribly' (jfr SAOB 
mild adj., bet. 2a); je vak rlå milldast(e) fe-
,skrät kkt 'jag blev (då) högst förskräckt'. 

milekuten (?) oböjl. sbst. millekirtp Äpp. (i uttr. 
taga på milekuten:) 'lägga benen på ryggen, 
skynda sig / hasten, hurry'; då ska je tå' på 

s gel än va'ttp 'då skall jag lägga 
benen på ryggen och hämta (eg. gå efter) vatten'. 

mil-fall n. la milfall Ål Ga. 'skogsområde, där 
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skogen avverkats för tillverkning av träkol / area 
of forest where trees had been used for char-
coal'. Syn.: kolfall. 

mil-kablbe m.III a mPkkabb Ve. 'stycke av träd-
stam, kapat till för kolmilan lämplig längd / piece 
of tree-trunk, cut into length suitable for char-
ring-stack' (ÖDB I 516). Syn.: se k o 1 kab b e. 

mil-kol n. II mr/lcitk Rättv. (Bo.) 'träkol, framställt 
i mila / charcoal, produced in charring-stack' 
(SAOB); jä ska tjår ut mPlkakar i vi'n(n)tar 'jag 
skall köra ut kol från milorna i vinter'. Syn.: 
kol, bet. 1. 

mil-ris n. I a mPlris Bju. '(gran)ris, varmed kolmila 
höljdes, innan stybbet östes upp på den / fir-
twigs with which charring-stack was covered be-
fore cinders were shovelled on to it' (jfr ÖDB I 
520). 

mil-sko m. V b mr/skö Mal. (jfr mil) 'ett slags 
näversko / kind of birch-bark shoe'. Jfr näve r-
skomil. 

milsne m.III a mrssu Ors. 'mjäll (i huvudet) / 
dandruff'. Syn.: se filas', bet. 2; fnas, bet. 1; 
mjäll m.fl. 

mil-spel n. II mi`ksph Våmh. (Bon.)= 
mil-stolpe m. Illa mPlstairpä Flo. mPlstskpa Nås 
Mal. 'invid vägen rest stolpe för angivande av 
miltal / milestone' (SAOB). Syn.: milstälpe. 

mil-stuga f. V mNsttiga Våmh. 'kolarkoja / char-
coal-burner's hut'. Syn.: se kolkoja. 

mil-stälpe m. Illa mPlstiip Ors. mPlstälrps Rättv. 
(Bo.)= milstolpe. 

mil-svett m. la mr/svätt Leks. 'vattenånga, som 
under pågående kolning slog ut och kondense-
rades på milan / steam which came out of char-
ring-stack during charcoal-burning process and 
was condensed on the surface'. 

milte m. III a—n. IV mä'//tä n. Äpp. me'llte n. Li. 
m. Tra. (Rietz Fr. milti n.; Torp milte n.) 
'mjälte / spleen'; ä va me'llte sam jä'gg Li. 'det 
var mjälten som högg (a: gjorde ont)'. Syn.: 
mjälte. 

milt-hugg n. Ib mi'llthagg Li. 'häftig smärta i si-
dan / sudden pain in side'. Syn.: mjälthugg. 

mil-ved m. II mr/vad Rättv. (Bo.) mr/tM Nås 'ved 
till kolmilor, kolved / wood for charring-stack' 
(SAOB); vi skum hugg mPlvad Rättv. (Bo.) 'vi 
skola hugga kolved'. 

min pron. mptin Älvd. Våmh. menn vMor. Ve. 

Ors. månn öMor. Soll. Ore Rättv. Leks. Dju. 
Flo.—Mal. minn Bju. Al Ga. Mock. ÖVd.; böjn. 
se  L D II 212. 1. (adjektiviskt; ofta postpo-
nerat, jfr Lev. Älvdalsm. §173; SAOB Il:) 'lik-
värdigt med gen. av jag / my' allm. pn 1 flest 
rnym brie" myjny'm Älvd. 'han är hos en bror 
till mig'; i få' be myjnymes (— ~nes vÄlvd.) trå 
Älvd. 'i min fars tid'; ig ar u'kkst essty my'jna 
Pg Våmh. 'jag har hug s at mina hästar, jag'; eb i 
mennä Våmh. 'det är mina (n: pojkar)'; tj&riyä 
mma ska få li'sslan Rättv. 'min hustru skall få 
barn';f0fär a mä'nn få'r Rättv. 'min farfars far'; 
ta hP t dannda mäinn nii`sstuk Leks. 'ta hit den 
där halsduken, som är min'; he'sstam mä'nn 
(dativfunktion) Äpp. hä'sstam minom Mal. 'min 
häst'. 2. (substantiviskt:) 'mina tillhörigheter, 
åsikter och dyl. / my possessions, what is mine' 
(SAOB I 3) Rättv. Li. ä rä'kk mä mä'tt Rättv. 
'det räcker ined mitt'; jé a me'tt fe nM' Li. 'jag 
har min åsikt för mig'. Jfr din pron., bet. 4; sin 
pron., bet. 4. 

mina sv.v.I. mPna Älvd. mPna Soll. (Aasen 
mina) 'göra miner, hemligen varna genom åt-
börder / make signs, secretly warn by gestures'; 
wiso mi'ne bu ildjk ab 4m Älvd. 'varför gör du 
sådana miner åt honom?'. Jfr mena v., bet. 7. 

'tänders adv. mi'nndäs Soll. Flo. miinndas Leks. 
mi'nndes—mi'nndäs(t) Ga. (We. minders; 
Aasen under min d er). 1. 'med mindre / with 
less' Leks. Flo. ä gå' då i'nnt menndäs Flo. 'det 
går då inte med mindre'. 2. 'annars, eljest / 
otherwise' Soll. Leks. Ga. gö'k nä, mi' nndäs 
kan du bi ä'ttär Soll. 'gå nu, annars kan du bli 
efter'; dam ska sä`ttas om lå`dyjan; dam frg's 
mi'nndas Leks. 'de skola sättas om våren; de 
frysa annars'. 

minders konj. menndss Leks. mi'nndes Ga. 'om 
inte / unless, if not'; ja gå-nt miinndes du fa'4jä 
Ga. 'jag går inte, om inte du följer med'; (äv. i 
förb. med än:) ja gå'r int mi'nndas än dri fa4j-
-mit' Leks. 'dets.'. Syn.: mindre adj., bet. 2; 
mindreheller. 

mindre adj. komp. mrnna Älvd. mr nndä Våmh. 
mi'nnder—mi`nndär vMor. mi'nndär öMor. Bju. 
Äpp. Mal. mi'nndsr—mi'nndär Ve. mi'nnder 
Soll. Ors. Nås mi'n(n)dar—mi`ndars Rättv. 
mi'nndar Leks. mi'nnder ÖVd. 1. (om storlek:) 
'mindre / smaller' (SAOB 1 1); p' nn i mr nndä eld 
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Våmh. 'han är mindre än hon'; de'n-da 
mi`ndara Rättv. 'den där mindre'; å skall djif as 
mi`nnder Li. 'och skulle giva oss mindre (be-
talt)'; ä i dem jä mi`nnder Tra. 'det är de här 
(som) mindre äro'. 2. (i det konjunktionella uttr. 
med mindre:) 'såvida icke' (SAOB I 5) Älvd. 
Mor. du gitt k'4"må min mi`nn du djå'r edå'r 
Älvd. 'du rar inte komma om du inte gör det 
där'. Syn.: minders konj.; mindreheller. 

mindre adv. komp. mi`nna Älvd. miinndar Leks. 
mi' nndär Bju. mi' nnder Nås mi`nnder ÖVd. 1. 
'i ringare grad! less' (SAOB II) allm. ju mirnndar 
du r'k-dä ju tjå'kkar bi du Leks. 'ju mindre du 
rör dig, desto tjockare blir du'. 2. 'icke särskilt 
mycket / not very much' (SAOB II i) Älvd. fin i 
mi`nn få' sig 'han är tämligen litet begåvad'. 3. 
'inte alls / not at all' Älvd. e kär a n« mi`nn bki-
å'v 'det lär då inte alls bli av'. 

mindre-heller konj. mi`nn-eld Älvd. 'med mindre 
än (att), om inte'; e kä fik i'nndjin djå"rå e, 
mi`nn-eld da' djå' r eö 'det lär nog ingen göra det, 
om inte du gör det'; mi`nn-eld 	'ja, på det 
viset kanske'. Syn.: minders konj.; mindre 
adj., bet. 2. 

mingla sv.v.l. (jfr Torp minglal; endast i förb. 
mingla ut 'breda ut / spread out':) nä kan-
hä'nnda han a miuyäk-ä't hg`strå'a Äpp. 'nu 
måtro har han brett ut höstråna (på hässjan)!'. 

minka sv.v.l. mi'yyka Mor. Ve. Ore Leks. Ål 
mryyk(a) Soll. mry(y)ka Rättv. mryyka Bju. 
Dju. Ga. Vd. (jfr minska; Torp Fr. minka) 
'minska / decrease' (intr.; SAOB 3); ä mruykar 
Ve. s mi'qykar Rättv. 'det (o: vattnet) minskar'; 
på`niugär hald-å mi'yyka Ore 'pengarna hålla på 
att minska (i värde)'; ä hald-å mruykär ti bru`n-
nem Ore 'det håller på och minskar i brunnen'; 
(äv. opers.:) ed a mryyka wa'ttni vMor. 'vattnet 
har minskat (eg. det har minskat vattnet)'; ä 
mi'yykär mjö'tji a vå'ss Ors. 'mjölken minskar 
för oss'. Jfr s e nj a; sina. Syn.: j ö n a; 1 j u d n a; 
minska.— Särsk. förb. (av:) någ a ä miyka-å'v 
då' nu Soll. 'nog har det minskat där nu'. 

minna sv.v.3.-1. (endast refl. el. i särsk. förb.) 
minn- Älvd. minn- Mor. Ors. Rättv. (Bo.) Bju. 
Dju. Flo. Jä. mi`nn--mi"nn- Soll. mi`nn- Ga. 
Nås Mal. Li. 'påminna (sig), erinra (sig) / re-
mind, remember'. Jfr hugs a, bet. 2. —Refl.: nä 
å je då-pt hinn mi`nnt-me nå`ran Li. 'nu har jag 

då inte kunnat påminna mig någonting'; (äv. i 
särsk. förb.; efter) minn-sä ä'ttä Dju. mi`nn-sä 
dttä Jä. mi'nn så dtt Mal. 'söka erinra sig'; 
(på:) minn då på' Bju. mi`nn då på' Ga. Nås 
Mal. 'påminn dig, erinra dig!'. — Särsk. förb. 
(på:) 1. 'påminna' Rättv. (Bo.) Flo. minn-på'-n 
om i'nnträssa Rättv. (Bo.) 'påminn honom om 
räntan!'. 2. 'erinra sig' Rättv. (Bo.) nå jä bar 
minn-på' mä, så er-a nog som du slig 'när jag 
börjar erinra mig, så är det nog som du säger'; 
(å:) 1. 'påminna' Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ors. ä 
åu minnt-0' jnym eö Älvd. 'har du påmint ho-
nom (om) det?'; i mi'nnet-' onum um eta-då' n 
Soll. 'jag påminde honom om det där'. 2. 'erinra 
(sig)„minnas' Våmh. (Bon.) öMor. Soll. i chig int 
minn-ez' mi ä Våmh. (Bon.) 'jag kan inte erinra 
mig det'; i minner-å' mi ä nä' Soll. 'jag minns det 
nu'; (åt:) 	t Mal. 'påminna'. Jfr m i s s-. 

minnas sv.v.3. pass. mi'nnas Älvd. Våmh. mi'n-
nas Mor. Soll. Ors. Ore mi`nnas--mi`nnas 
--mi`nnes Ve. mi`nnas Rättv. Leks. Flo. mi`nns 
—mi`nnas Nås Jä mi`nns Ål —mi`nnsa Ga. Mal. 
ÖVd. mi`nnsa Dju. mrnnsa—mi`nnas Mock. 1. 
'komma ihåg / remember' (SAOB 2) allm. qn 
mi`nnes int mPer eld tå"gå 	atr-i rö'vf 
Älvd. 'han minns inte mer än att taga (med) 
handen bak i podex' (sagt om glömsk person); 
we mi`nnäsom ta'k Ore 'vi minnas mycket väl'; 
jä kan int mi`nnas nu i ha'sstvarrk Rättv. (Bo.) 
'jag kan ej draga mig till minnes nu i en hast'; så' 
lå'yut a'tt je mi'nnäs Jä. 'så långt tillbaka jag 
minns'; han mi`nns då a'lltegy Jä. 'han mindes 
då allting!'; ä då skull an mi`nnsa Mal. 'det där 
skulle man minnas'; fe'sst je mi`nns Tra. 'den 
första tid jag minns'. Syn.: hug sa, bet. 2. 2. 
'kunna, känna igen / know, recognize' Mor. nug 
mi'nns i e, bar i ed dugå ku`mm-iag e 'nog 
känner jag igen det, bara jag kunde komma på 
det'. — Särsk. förb. (efter:) minnas-Xttar 
Rättv. (Bo.) 'leta i sitt minne'; (till:)jå, je trä je 
mi'nns-tå hå Li. 'ja, jag tror jag minns det'; 
(återom:) o minns int attu' mm si nå Ve. 'hon 
minns ingenting av det förflutna (eg. hon minns 
inte återom sig något)'. 

minne n. III mi`nne Älvd. mi`nnä Våmh. mi`nnä 
övr. OvSi. Dju. Flo.—mrnn Ve. Soll. mi`nna 
Rättv. (Bo.) mr tin Mal. mi`nne—mi`nnä ÖVd. 
'förmåga att minnas; ägande av minnesföre- 
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ställning; vad man minns / memory' (SAOB 1-2) 
allm. i mf'jn mi`nne Älvd. i menu (—me'tt) 
mi'nnä vMor. e meno mrnne Ore i miftt 
mrnns Rättv. (Bo.) i mä'tt mi'nnä Dju. i mein 
mi'nne ÖVd. 'så långt jag minns tillbaka'; brå 
nieg tä mi'nnä Ors. 'gott minne (eg. bra nog till 
minne)'; ann had ölsmpki lå'yyt mi'nnä Dju. 
'han hade väldigt gott minne av för länge sedan 
timade händelser'; i ma'nnsmi'nne Li. 'i manna-
minne'. Jfr barns-, manna-. 

minnes-beta m.—f. IV mi`nnsbitr Älvd. mrnnäs-
beta Flo. 1. 'eftertrycklig tillrättavisning / em-
phatic reprimand' (SAOB) allm. du fr kk a ny 
mi`nnsbiKin 	Älvd. 'du fick då en minnesbeta 
(eg. minnesbetan) nu!'. 2. 'starkt och bestående 
minnesintryck / strong, lasting memory' Älvd. 
du a fa'j mrnnsbit4'n åv blrå'mQttg 'du har fått 
ett gott och varaktigt minne av el. du tycks inte 
kunna glömma det blåa (bleck-)måttet'. 

minnes-lös adj. I miinneskös Älvd. 'som har svagt 
minne, minnesslö / with a poor memory' 
(SAOB). 

minnig adj. I mi'nnug "nÄlvd. mi`nn4in Våmh. 
mrnnu Jä. 'som har gott minne / with a good 
memory'; Qin wå kg' ät mrnnyn Våmh. 'han hade 
mycket gott minne (eg. han var ljut minnig)'. 
Syn.: se (i)hågkommande. 

minska sv.v.l. mrnnska Älvd. Våmh. mrnnska 
Mor. Ors. mrnnska Mal. Li. '(göra el.) bliva 
mindre / lessen' (SAOB 1; 3); so mrnnsk drm 
mg' ötji Våmh. 'så mjölka de (J: korna) mindre'; 
(äv. opers.:) e mrrinskeö 1"41m Älvd. 'hettan 
minskades (eg. det minskade hettan)'. Jfr se nj a; 
sina. Syn.: se jöna; ljudna; minka. 

minst adj., adv. minnst Älvd. Våmh. minnst 
övr.OvSi. NeSi. Vd. (utom Mal.) misst Mal. 1. 

(adj.:) 'obetydligast el. ringast till storlek, om-
fattning, myckenhet, mängd el. grad; yngst / 
least, smallest; youngest' (SAOB I 1) allm. 
(subst.:) e fel mrnnstn itta Ors. 'det är väl den 
minste (yngste) det här'; i ska djå mrnnstun itta 
Ors. 'jag skall ge den minsta (flickan) det här'. 

(subst. best. sg. n.:) 'någonting alls el. överhu-
vudtaget / (not) the least' (SAOB I 2 b) rnnt ä 
mrnnsta Li. 'inte det minsta'. 2. (adv.:) 'i ring-
aste el. lägsta grad / in the slightest degree' 
(SAOB II 1) allm. brines mjä' sst o nOnnes 

mi'nnst Älvd. (i gåta) 'brukas mest och nämnes 
minst'; ä`/ mi'sst Mal. 'allra minst'. 

minut m. I a minti't Älvd. 	övr.OvSi. NeSi. 
Vd. L 'en sextiondedel av en timme / minute' 
(SAOB minut' 2) allm. Q gö' tg' ä 	fö 
stent Älvd. 'hon (3: klockan) går två minuter för 
sakta'. 2. (pl.:) 'kort stunds rast / a few minutes' 
rest' Äpp. nä' ska vi å' ass minti`tär 'nu skola vi 
ha oss några minuters vila'. 

mirakel n. Id merå'kälr Leks. (Silj.) mirå'kinr Flo. 
märå'kälr Äpp. mära'kkälr Mal. merå'kek Li. L 
'sällsam händelse, obegripligt, underligt förhål-
lande / miracle, strange circumstance' (SAOB 2) 
Mal. Li. hskke merirkek, då ä ska va' go-te drå'-
stå li'an llik Li. 'vilket sällsamt förhållande, 
då det (att ha ledvärk) skall kunna förvrida fing-
rarna så'. Syn.: spektakel, bet. 1. 2. 'mo-
tighet, förtretlighet / setback, annoyance' Flo. 
Mal. Syn.: spektakel, bet. 3; uselhet; öde. 
3. 'förfärligt oväsen, larm / terrible noise, row' 
Äpp. Mal. hä va et dfIn 8 et märå'kek Äpp. 'det 
var ett dån och ett slammer'. 4. 'duktigt kok 
stryk, kraftig avbasning / a good thrashing' Äpp. 
5. (koll.:) 'magra, utsvultna kor / thin, starving 
cows' Leks. (Silj.). 

missa f.IVa mrssa öMor. Ve. Leks. mrssa 
Rättv. (Bo.) Äpp. Mal. ÖVd. L 'katt; smeksam 
benämning på katt / Kitty (nick-name for cat)' 
(SAOB mis sall); jå mrssån mjsikk Rättv. (Bo.) 
'ge katten mjölk!'; far sirkärhita ss drår je 
mrssa enn gå'yy tå' Äpp. 'för säkerhets skull 
drar jag katten en gång till' (sade hustrun, då hon 
vid svansen drog katten över mannens rygg, för 
att göra sin gubbe snäll); hskke litä fi'n-ä mrssa 
Mal. 'en sådan vacker liten katt!'. Syn.: gus se; 
masse, bet. 1; misse, bet. 1. 2. (senare 
ssgsled:) 'hängen på vissa buskar och träd / cat-
kin'; se sälg-. Jfr misse, bet. 3. 

missa sv .v .1. mrssa Äpp. 'ej gå efter beräkning, 
slå fel / go wrong' (SAOB 3d); hä mrssä 'det 
slog fel'. 

miss-bjuda st.v.  . mrssbjöda Mor. mrssbffida 
Rättv. (Bo.) mrssbi Nås mi'sbjå Mal. 'icke bju-
da vad man kan göra anspråk på / offer too little' 
(SAOB); må'us a mrssbudi mi så Mor. 'Magnus 
har bjudit mig så litet så'; jä vart så mrssbjeidin, 
så jä vart ()buk Rättv. (Bo.) 'jag fick så dåligt 
anbud, så jag blev arg'. 
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misse m.IIIa—Ia mrsse Älvd. mi'ssä Våmh. 
Mor. Ve. mrsso Rättv. (Bo.) miss Leks. mi'ss-
Mal.; best. mi'ssp Äpp.; vok. mi'ss Våmh. Mor. 
Leks. Tra. 1. =missa, f., bet. 1 (SAOB) allm. 
dem å jenn fi`nan mrssa då'r Våmh. (Bon.) 'de 
ha en vacker katt där (o: i den gården)'; ann i' 
lreså mrssä i mu`nnem Våmh. 'han talar mjukt 
och inställsamt (eg. han är som katten i mun-
nen)'; mi'ss mrs's (—fi'ssk) Leks. 'misse, (kom 
får du en) mus (el. fisk)!'; ssm en sinka mi'ss 
Leks. 'som en slickad katt (fin och putsad)'. 2. 
(i uttr. få mis s eng j'4 mr ssan (ack.) Älvd. 'få 
avsked / be dismissed'. Syn.: katt, bet. 3. 3. 
'blomställning på vissa lövträd / inflorescence of 
certain deciduous trees' Våmh. Mor. seld-, wajd-
missä Våmh. 'hängen på sälg och vide'. Jfr mis-
sa, bet. 2. Syn.: se mas s e, bet. 2. 4. 'ängs- el. 
tuvull, Eriophorium' Mor. Syn.: se h öv de; 
myrdun m.fl. 

miss-fall n. l a må`sfäl Mal. 'för tidig nedkomst så 
att fostret ej kan leva / miscarriage' (SAOB 2). 
Jfr förfara pass., bet. 3; losk m., miss-
faras, bet. 1, m.fl. Syn.: snedresa. 

miss-faras st.v. pass. messfårss Jä. (jfr Multrå 
missfaras, Torp Fr. misfarast). 1. 'få 
missfall, abortera / have a miscarriage'; ho a 
me'ssfiris 'hon har fått missfall'. Syn.: se för-
fara pass., bet. 3b. 2. 'av misstag fara skilda 
vägar, omfaras / go different ways by mistake'; i 
a då bestä'mmt me'ssfiris mä an 'ni har då be-
stämt råkat fara en annan väg än han!'. 

miss-foster n.Id mi'sfosstär Mal. 'individ med 
missbildad kropp / individual with malformed 
body'. Syn.: avskapling; missföding. 

miss-föding m. I b mrssfyöötyyg Älvd. = föreg. 
miss-gå st.v. mrssgö Älvd. mrssgil' Äpp. må' sgå' 
Mal. ÖVd. 'gå galet, på tok, avlöpa illa / go 
wrong, tum out badly' (SAOB 7) Tra. ä ksnn 
må'sgå"det kunde gå på tok'. Jfr gå, bet. 11. — 
Refl.: 1. a. 'stiga fel / put one's foot in the wrong 
place' Älvd. an mrssdjikk sig o tr.g'mmpe ku'lly, 
so wå befinaö 'han steg fel och trampade flic-
kan, som var barfota'. b. 'förgå sig på ngn / lose 
one's head and hurt s.o.' Mal. c. 'misslyckas, 
dabba sig / fail, make a blunder' Äpp. je vå go-lä 
mrssgå mä s i'nnt ksm-hå'g hä då 'jag råkade 
dabba mig och inte komma ihåg det där'. 2. 
(opers.:) 'misslyckas, gå galet / fail, go wrong' 

Älvd. e mr ssdjikk sig 'det misslyckades'; e 
mr ssdjikk si för Om mes an ste1d-f4 si OX seö 
'det gick på tok för honom, då han ställde ifrån 
sig glaset'. — Pass.: mr ssgös Älvd. mrssgås 
Ors. 'misslyckas, förolyckas / fail, be lost'. 

miss-hugg n. I c må`shsgg Mal. (i uttr. komma i 
misshugget; SAOB 2:) 'komma i vägen / get 
in the way'; an add ku'mmi i må`shaddji ns'lläs s 
vott llein a vii'ddjin 'han hade råkat komma i 
vägen på något vis och blivit slagen mot väggen'. 

miss-hugsa sv.v.3. refl. må' shokks-se Li. 'miss-
minna sig / fail to remember correctly' (jfr Ross 
mishugsall adj.). Syn.: missminna. 

miss-höra sv.v.3; refl. må`shäjr- Tra. 'höra fel, 
höra miste / hear wrongly' (SAOB); je må'shäj4 
me 'jag hörde fel'. 

miss-jämnt adv. mi 'sjämmt Li. 'ojämnt / uneven- 
ly' (jfr SAOB missjämn); dem ska fsl 	nz's- 
jämmt djö'lr äno' nnd, fötstå' je 'de (o: hjortronen) 
äro väl ändå ojämnt mogna ännu, förstår jag'. 

miss-knäppa sv.v.3. må` sknäppa Mal. ÖVd. 
'knäppa på fel sätt / button sthg up incorrectly'; 
du a må`sknäfft brö'tjä, psjtje Tra. 'du har 
knäppt (knapparna i) byxorna fel, pojke'. 

miss-käftad adj. I mr sstjäpptab—mrsstjäfftaa 
Älvd. mrsstjäfftadp vMor. mr sstjäffta Rättv. 
må` stjäfftp, Mal. ÖVd. 'sned i käkarna, född med 
framskjutande underkäke / bom with protruding 
lower jaw' (om människor och djur). Syn.: 
misstänt. 
miss-lagn f. Id mi'sst4euin Våmh. mrsslayyän 
Ål Ga. mä'llayyän Flo. 1. 'trådar, som vid 
varpning lagts fel, så att de gå snett från det ena 
varvet till det andra (och lämna ett skäl tomt i 
vävskeden) / threads which have been placed 
wrongly in warp (leaving one shed empty)' (jfr 
lagd' f.) allm. Syn.: misslagna, bet. 1. 2. 
'tomt sädesax / empty ear of grain' Våmh. 

miss-lagna f. IV a mi"s(s)lraun Soll. 1. = föreg., 
bet. 1. 2. 'av misstag obesådd fläck på åker / 
patch of field which by mistake has not been 
sown'. Syn.: se barfläck, bet. 2; mista f., 
m. fl. 

miss-lynt adj. I mrsky(y)nt Soll. 'förargad, miss-
nöjd; nedslagen / vexed, annoyed; depressed' 
(SAOB). Syn.: miss-länt, -nöjd, -tyckt. 

miss-länt adj. I mr ssliint Leks. me'sslännt Dju. 
=föreg. 
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miss-minna sv.v.3 refl. m&'sminn- Mal. 'minnas 
fel' (SAOB); am i'nnt 1 rennt 	 då 
'om jag inte alldeles missminner mig'. Syn.: 
misshugsa. 

miss-mån m. tri'smön Mal. 	Li. 'avse- 
ende till person / distinction, discrimination 
between persons'. 

missne m., se mils ne. 
miss-nöjd adj.I misnå'gd öMor. mrssnöggd Sol!. 
mrssn4d Ors. me'ssnöjd Äpp. mi'snöjd Mal. 
m&'snäggdLi. 'icke tillfredsställd, misslynt / dis-
satisfied' (SAOB); an wa mrssni,gd, få'dar men 
vOrs. 'han vax misslynt, min far'. 

miss-skiftig adj. I n. mrsstjifftet Ve. 'ombytlig / 
changeable, variable'; (särsk. om  väder:) mrss-
stjifftet we'där 'ombytligt väder'. 

miss-säga st.v. refl. messii-se Li. 'mot sin vilja 
relatera fel, säga galet / relate incorrectly by 
mistake, say sthg wrong' (SAOB). 

miss-taga st.v., refl. mi'sstå-si Ors. mrssta-sä 
Flo. 'taga fel, taga miste / make a mistake' 
(SAOB 3). 

miss-trosam adj. I mi'strosam—mrsstrosam Mal. 
'benägen för misstro, misstrogen / mistrustful'. 

miss-tycka sv.v.3. 	sstittja Rättv. (Bo.) me' ss- 
tyttja Bju. mrsstyttja Flo. mi`stöttja Mal. 'taga 
illa vid sig, upptaga illa / take badly' (SAOB 2); 
du få-nnt mrsstittja fast jä kom se'nnt Rättv. 
(Bo.) 'du får inte taga illa upp fastän jag kommer 
sent'. — P.pret.: mrsstykkt Älvd. 'förtretad, 
missnöjd / annoyed, displeased' (SAOB 3). 

miss-tåt m. la mrståt Ve. 'felaktighet i tvinning-
en av tvåtrådigt garn, orsakad av att den ena 
tråden förts slakare samman än den andra / fault 
in twisting yarn with two threads, caused by one 
thread being pulled less taut than the other'; du 
twrnnär so ä bi bar mrståtär 'du tvinnar så 
(dåligt att) det blir bara feltrådar'. — Avi.: mis-
tå'ttut öMor. mrstatot Ve. adj. n., adv. 'fullt 
med misståtar/full of misståtar'. 

miss-tänka sv.v.3. mrsstänntja Ore 'hålla för tro-
ligt / suspect' (SAOB 2); e mrsstänntjär at do a 
täje-fi'lt 'jag misstänker, att du har tagit fel'. 

miss-tänkt adj.I mrsst.fijyt Älvd. mi"st.pjyt Våmh. 
(Bon.) mistä'yykt öMor. mrstäyt Sol!. ~`s-
täyy(k)t Mal. ÖVd. 1. 'ägnad att väcka misstan-
kar / arousing suspicion, suspect' (SAOB under 
misstänka 1 b 13) allm. 2. 'som anar oråd; 

misstänksam / suspicious' allm. ig i mrsstgjyt eå 
sö' Älvd. 'jag misstänker, att det är så'; i a ve 

mrstäyt i då' lä'nndj, i Sol!. 'jag har anat el. 
misstänkt det länge, jag'; je va m-  "e'stäyy(k)t, att 
p skall a djoyt ä Tra. 'jag misstänkte, att han 
skulle ha (el. hade) gjort det'. 

miss-tänt adj.I miasstfnnt Våmh.—mi'ssttännt 
Våmh. (Bon.) mrsstennt Ors. 'som har käkarna 
så ställda, att tandraderna ej passa ihop / with 
jaws in such a position that upper and lower 
teeth do not fit together properly' (jfr Aasen 
mistent). Syn.: misskäftad. 

miss-unna sv.v.1-3. mrssunna Ors. mrs(s)unna 
Rättv. me'ssunna Bju. rtz'sunn Jä. Äpp. 
m -e'sann- Mal. Li. trz'sanna Tra.; pret. m'e's-
unnd Jä.; sup. mrssun(n)t Rättv. (Bo.) 'icke 
unna / begrudge (SAOB); an mrssunnsr mä 
må'to Rättv. (Bo.) 'han missunnar mig maten'; 
hakkin é' ä sam mi`sann me grå'tp Li. 'vem är 
det, som missunnar mig gröten?'. Jfr avunn a. 

miss-vaxt m.Ia mrssvakkst Dju. (jfr Sdw. 
vaxter m.) 'missväxt / bad harvest'. 

miss-väder n. Id ~'svår Li. 'dåligt, ogynnsamt 
väder / bad, unfavourable weather'. 

missväxt-år n. Ja mrsswekksta'r Våmh. 'svårt år, 
nödår / year of a bad harvest'. Syn.: se hård-, 
nöd-år m.fl. 

mista f. IVa mrssta Våmh. Ve. mrs(s)ta Rättv. 
(Bo.) 'av misstag osådd öppning (mellan fj ärar) 
på åker' (ÖDB 1400); ä vart mrstår millaffii"rum 
Rättv. (Bo.) 'det blev obesådda partier mellan 
åkerns såfå'ror'. Syn.: se barfläck, bet. 2; 
misslagna, bet. 2, m.fl. 

mista sv.v.l. mrssta Älvd. Mor. Ors. Leks. mrs-
ta Rättv. (Bo.) Bju. mrsst(a) Nås mrssta Mal. 
me'ssta ÖVd. 1. 'förlora / lose' (SAOB 1) allm. 
ig a mrssta be'sst ta`kky ig aåe Älvd. 'jag har 
förlorat det bästa fåret jag hade'; gn a mrssta 
s'n Älvd. —ö`gur Våmh. (Bon.) 'han har förlo-
rat synförmågan'; o a mrssta ka'llp Mor. 'hen-
nes man har dött'; o me'sst sa`nnsp Tra. 'hon 
miste sansen'. 2. 'bli illa lottad, bli lidande / be 
badly off, suffer' (SAOB 1 e) Rättv. (Bo.); fä vart 
mrstpda 'jag blev sämst lottad'. 

miste adv. mi'sstu Våmh. (Bon.) Ors. mi'sst Ve. 
mi'stå Rättv. (Bo.) mrssta Leks. mrssta Dju. 
Mal. mi'ssts Nås me'ssta Li. (jfr SAOB under 
miste) 'fel, galet / wrong'; i stieg mrsstu Våmh. 
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(Bon.) je steg mrstå Rättv. (Bo.) i steg mista 
Mal. 'jag steg el. trampade fel'; an tog mrssta på 
då'r (—då'g) Leks. 'han tog fel på dörr (dag)'. Jfr 
grisa miste. 

mistingen m. Ib best. mrsstindjen Sol!. 'person, 
som förlorar, får sämsta lotten / loser' (SAOB 
mistingi; särsk. i uttr.:) bi mrsstindjen 'bli 
lidande, få minsta lotten'. 

mitt m.—f. la mitt m. Mal.; best. mi'tt e f. Älvd. 
mi'ttp m. Våmh. Mor. Leks. Nås 'medelpunkt, 
mittparti / central point, middle' (SAOB 1); i 
mi'ttn Älvd. 'i mitten'; an såt i mi'ttam Mal. 
'han satt i mitten'. 

mitt adj. I n. mitt allm. 'mitten av / the middle of' 
(jfr Hq. m i d-; APhS VIII 159); sny' önn stand upi 
mi'tt bl'en Våmh. 'snön når upp på mitten av 
benet'; upp i mi'tt bl'en Älvd. up-i mi'tt bQ'n 
Mor. Ors. i mi'tt bi,'n Ve. Sol!. 'upp på halva 
benet'. 

mitt adv. mitt OvSi. NeSi. NeVd. mett ÖVd. 1. 
'i el. mot mitten av ngt / in or towards the middle 
of'. a. (lokalt! of location; SAOB 1:) allm. mi'tt 
up4 bi'eneä Älvd. 'upp på halva benet'; mi'tt uti 
fö'tji Sol!. 'i allas åsyn'; mi'tt o try'llon Sol!. 
'mitt på åktrillan' ; sta' nnd int me' tt i drä`jä Tra. 
'stå inte mitt i draget!'. b. (temporalt / of time; 
SAOB 2:) allm. mitt å de im vMor. 'mitt på 
dagen'; i kam mi'tt i mati'mm öMor. ja kåm mi'tt 
i må'tp Ål 'jag kom in mitt under måltiden'; e 
mi'tt i nö'tp Ors. 'det är midnatt'; (bild!.:) an 
ska'« mett i vrkko p-då Li. 'han var vindögd, 
den där (eg. han tittade mitt i veckan)'. 2. (i 
uttr. mitt i morgon; starkt avvisande:) ja mi'tt 
i må'rrgu Sol!. 'nej, aldrig / no, never!'. 

mitt-av adv. mi'tt-å' Äpp. 'rakt på sak, direkt, 
utan omsvep / straightforwardly, directly, frank-
ly'; säj mi'tt å', Sa vi får vä'tt8, hår ä ska tkra 
Äpp. 'säg rent ut, så vi få veta, hur det skall 
vara!'. 

mitt-i adv. mi'tti 	 Våmh. mi'tt-i' 
Soll. Mal. 'i mitten / in the middle' (jfr SAOB 
mitt adv. 1 c); Qn kigg mi'tti an Älvd. 'han ligger 
mitt i (sängen), han'; 	tt-P byrd o 	gra'jna 
Våmh. 'mitt i (ex. lektionstimmen) började hon 
gråta (eg. grina)'. 

mitti-band n. J a mr ttiba' nnd Ve. 'mellersta vidje-
band på en bytta / middle withe-hoop of tub' 
(We.). 

mitt(i)-fyll m. l a mr tt(i)fy'll Mal. 'fyllning av 
tändved placerad mitt i kolmila / filling of 
firewood placed in the middle of charring-stack'. 

mitti-får f. II mr ttifirr Älvd. mrttiför öMor. 
mi"t(t)ifor Sol!. mi'ttifå'r Rättv. (Bo.) mrttifår 
Leks. 'sista fåra, som vid plöjning bildades i 
mitten av åkern, mittelfåra / last furrow ploughed 
in middle of field' (ÖDB I 381). 

mitti-gubbe m. Illa mr ttigu'bbä Ore 	ttigu'bba 
Rättv. (Bo.) mi'ttigu'bba Mal. 'clitoris'. Syn.: 
se fägnskaten. 

mitti-gåt f.I mi'ttigåt Ål 'väggpelare mellan förstu-
gudörren och kammardörren, sedd inifrån stugan 
/ wall-post between entrance-hall door and the 
door of the small room of the cottage seen from 
inside the main room of the cottage'. 

mitti-kavle m. III b mr nikaveir Våmh. (Bon.) 
vMor. 'märg i träd! heartwood of tree'. Syn.: se 
inkärne. 

mitti-pojk m. Ib mr ttipåjk Älvd. 'den andre av 
tre bröder / the second of three brothers'. Syn.: 
mellanpojk, bet. 1. 

mitti-post m. l a nirttipöst öMor. mi'ttipost Rättv. 
(Bo.) 'mittre ståndare i grind / middle post of 
gate'. 

mitti-resa f. IV a mr ttirie sa Våmh. 'mathämt-
ningsfärd till fäbodarna strax före slåtterns bör-
jan / journey to shieling to collect food just be-
fore haymaking started'. Syn.: mellanresa. 

mitti-rygg m. Ib mr ttiry' gg Våmh. (Bon.) 'för-
höjning, som bildades mitt i åkern, när man vid 
plöjningen lagt tiltorna emot varandra / rise in 
ground in middle of field when ridges rested 
against each other after ploughing' (jfr ÖDB I 
381). Jfr medelfår. 

mitti-stolpe m. Illa mr ttista4-pa Dju. 'riktstolpe i 
milbottnens centrum, mot vilken kolveden restes 
upp / pole in centre of charring-stack base 
against which charcoal wood was raised'. 

mitti-tråg n. II mrttiträg öMor. 'det andra av de 
tre tråg som användes vid bakning / the second 
of three troughs used in baking'. Jfr baktråg. 

mitt-mota adv. mr tt-mö'ta vMor. 'mitt emot / 
opposite'. Jfr m o t(a) adv. 

mitt-å adv. mi'tti 	 Våmh. 
Sol!. 	tt-1r Tra. 1. 'mitt på / in the middle' 
OvSi. tjg' örrtja stå'r mi'tt' 	Våmh. 'kyrkan 
står mitt i (eg. på) nu'; sätt di mr tt-a' Sol!. 'sätt 
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dig mitt på (lasset)r. 2. 'mitt emellan / right 
between' Tra. dem ad ni`nndjin me'tt-å' mi'lla 
bli'sm 'de hade stockelden (eg. n y i ng e n) pla-
cerad mitt emellan (tv e)b o darn a'. 

mjaka sv .v .1. mjå"kå (pres. sg. mjå"kär) Älvd. 
(jfr ? Rz meka; Gotl.Ordb. mjäka; We. mjä-
ka'"; Ross mjakla 2; Torp mekra) 'bräka 
helt sakta (om get) / bleat slowly (about goat)' (jfr 
Bergfors 204; mjäka"). Jfr bjäla, bet. 3; 
skvälal, bet. 2, m.fl. 

mjatt(e) m. 1—III a mjatt (best. nom. mja‘ttu, ack. 
mja`ttan, dat. mja`ttam) Ors. 'mjuk gröt el. väl-
ling av outspädd mjölk och kornmjöl / soft por-
ridge or gruel of undiluted milk and barley flour'. 
Jfr motti sbst. 

mjaua sv.v .1. mjdua Våmh. (Bon.) 'jama / 
miaow' (SAOB). Syn.: jama, bet. 1, m.fl. 

Injog adv., se mj ö g. 
mjugga sv.v.l. mju'gga Älvd. (jfr V11. We. 
mugg a v.) 'vara långsam, söla / be slow, dawd-
le'. Syn.: se dingla, bet. 2, m.fl. — Särsk. 
förb. (av:) mjugg-'v 'sölande bege sig i väg'. — 
Avi.: mjugg m. 'långsam person / slow person'. 

mjuggla sv. v. 1 . mjirgek Älvd. (jfr ? V11 m uggla 
v.)= föreg. —Avl.: mja' gek m. 'sölig man / slow 
man'; mjii"gek(a) f. 'sölig kvinna / slow woman'; 
mjii"gZrug adj. nÄlvd. 'långsam, sölig / slow, dila-
tory'. 

mjuk adj. I mjek—mgök Våmh. mjök Mor. Ve. 
Soll. Ors. Ore mjak Leks. Bju. Ål ÖVd. mjik 
Dju. Nås mik Ga. Mock. mjgk Flo. mjitk—mjåk 
Jä. mgk Äpp. mji3k Mal.; n.: mjukkt Ål Li. mji3kt 
Jä. mgkt—mykkt Äpp.; obef. Älvd. 1. 'som lätt 
ger efter för tryck, lös; böjlig, smidig / soft; 
pliable' (SAOB 1) allm. mj42'8kt å'r Våmh. 
'mjukt, smidigt hår'; mjök i Zel"dum Soll. mjik i 

Dju. 'mjuk i lederna'; an e knrmjök Ore 
'han är mjuk i knäna'; ska du ha mjäll( ba'lla 
Leks. 'vill du ha mjukt bröd?'; vi ha åti mja`kan 
(bu'lla) vi Leks. 'vi ha ätit mjukt (bröd), vi'; bri'd 

ma-r-o ä mja' k Leks. 'vrida vidjan, medan 
den är mjuk'; 	my'kkt å 	tt tä tå' på Äpp. 
'både mjukt och slätt att ta på (om skinn)'. Syn.: 
blöt, bet. 1; mjuklig, bet. 1. 2. 'icke skarp, 
mild, stillsam / not sharp, gentle, mild' (SAOB 
Sc) Soll. Äpp. mjök i rö'sstrj Soll. 'som har en 
behaglig röst'; ho tielrar ss my'kkt s fi' nnt Äpp. 
'hon talar så mjukt och vackert'. 

mjuka sv .v.l. mjäk- Leks. Ål mrka Ga. Mock. 
mjg`k- Flo. NO- Nås mgk- Äpp. mjå`tji Mal. 
'göra mjuk, uppmjuka / soften' (SAOB 1) Ga. 
Mock. Mal. mjå'tji skir nna Mal. 'gnugga skinnen 
så att de bli mjuka'. Syn.: m ö k a, bet. 1. — 
Särsk. förb. (upp:) mjuk-o'pp Leks. mjuk-sipp 
Ål mik-s'pp Ga. mjgk-s'pp Flo. mjik-s' pp Nås 
myk-sipp Äpp. 'mjuka upp'; jä ha mjuka-o'pp 
kkå'van å no ma tilja å ',ess Leks. 'jag har 
mjukat upp klövarna på henne (n: kon) med olja 
och urin'. 

mjuk-bröd n. Ia mjå'kbrå Jä. mg`kbrå Äpp. 
'mjukt, tjockt (råg)bröd / soft, thick (rye)bread' 
(ÖDB III 421; jfr SAOB). Jfr bl ö t br öd bulle; 
mjukbröd m.fl. — Ssg: Injå'kbröbulla m. Jä. 
'mjukt, halvtjockt rågbröd / soft, semi-thick rye-
bread'. 

mjuk-bulle m. Illa mjii`kbulla Leks. mji`kbulla 
Dju. 'halvtjockt rågbröd (bakat till julen, till bröl-
lop el. begravning etc.) / semi-thick rye-loaf 
(baked at Christmas, for weddings or funerals 
etc.)'. Jfr mjukbröd. Syn.: diger-, jul-, 
tjock-bulle; tjockbröd. 

mjuk-deg m.lc mjrkd -eg Dju. 'rågdeg, varav 
mjukt, tjockt bröd bakades / rye-dough used to 
make soft, thick loar. 

mjuklig adj. I mj0`klrig nÄlvd. mg`ökkin Våmh. 
(Bon.) mjö`kkin vMor. Ve. mjö`klin öMor. 
mjo"kkin Soll. 1. 'mjuk, böjlig, smidig, vig / soft, 
pliable; agile' allm. ita-j1i1  fi'sstspin i fö mj«k-
kit Älvd. 'det här metspöt är för vekt'. Syn.: 
blöt, bet. 1; mjuk, bet. 1. 2. 'ödmjuk, snäll, 
medgörlig / humble, kind, tractable' Älvd. Mor. 
an wart mjö'k tä-.2112't vMor. 'han (n: den ankla-
gade) blev mjuk till slut'. 3. 'föga el. lätt kryd-
dad / not strongly spiced' (om mat) Älvd. 

mjukliga adj. mg' öldriga Våmh. (Bon.) mjö`kki 
vMor. mjo"kki vSoll. 'mjukt, vekt, milt / soft, 
gentle' (om tal; jfr SAOB); .fm tå"kå so mg`ökkiga 
Våmh. (Bon.) 'han talar så mjukt'; o tä"kär mjö'-
kiri vMor. 'hon talar mitt'; du språ'ker kite mér 
mjo"k4i vSoll. 'du talar litet mjukare (än andra 
sollbor)'. 

mjukna sv.v. 1. mj,p'kfn nÄlvd. mg‘ökin vÄlvd. 
mjö'kän Mor. mjo"kän Ve. mjo"ken Soll. 
mjö`kna Ors. Ore mjä`kna Rättv. Bju. mju`k-
(k)än Ål mji`kna Dju. mjg'kna Flo. mj&kina 
Mal. 1. 'bli mjuk / become soft' (SAOB 1 1) 
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allm. kegg i bkå't gy'mmskeny, $o öie bell mj0`. 
ken Älvd. 'lägg de gamla skorna i blöt, så att de 
(kunna) mjukna'; ck'jän a birt å mjö'kän öMor. 
'degen har börjat (på) mjukna'. Jfr blåtn a. 2. 
'ge med sig, bli foglig, spak / give in, become 
docile' (SAOB I 2) Ve. Rättv. (Bo.) an hal a' 
mjiansr nu Rättv. (Bo.) 'han håller på och spak-
nar nu'. — Särsk. förb. (efter:) mjykän-Xttär 
Flo. 'mjukna upp' (om bröd, som tagits med hård 
skorpa ur ugnen och lagts i en burk el. dyl.); 
(igen:) mjukkän-ijä'nn Ål= föreg. (äv. om  dåligt 
gräddat bröd); (till:) mj9kgn-t1' Älvd. mjokän-
ti'lr Ve. mjoken-t1'k Soll. mjikän-tk Dju. mykän-
tå' Äpp. 'mjukna'; (å t e r;) mjoken-a'tt Ors. mjo-
kän-a'tt Ve. mjökän-a'tt Jä. 'mjukna (om hård-
gräddat bröd)'; ä a mjukna-a' tt Rättv. (Bo.) 'det 
(förut torra och hårda höet) har mjuknat igen (av 
dagg)'. 

mjuk-ost m.Ia mjkkssst Mal. 'nyss ystad ost / 
newly made cheese'. Jfr ostmus, bet. 1. 

mjuksa sv.v.l. mjii`ksa sÄlvd. 'krypa, fjäska / 
crawl, fawn on, make up to' (jfr Rz mj uks a 
441a; mioxa, i bröllopsdikt på Moramål fr. 
1646, se SvLm. 1982, s. 42). 

mjumla sv.v.l. mjö`mmka vSoll. mju`mmbla Ors. 
mju'mmira Leks. mjkmmka Jä. Äpp. Mal. (jfr 
j u ml a) 'mumla, muttra / mumble, mutter'; an 
gkr å mjö`mmkär far si sjö'v vSoll. 'han går och 
muttrar för sig själv'; mjummslr yr fä'ddjä, ss jä 
hkr skks du så'g Leks. 'tala ur skägget, så jag 
hör vad du säger!'; du mjö` mmlrär, ss je fa(r)står 
int hiPrn du såg Äpp. 'du mumlar, så jag fattar 
inte vad du säger'. Syn.: jumma; ljumma', 
bet. 2; mumla. — Av!.: mju' mmak m. Leks. 
'karl, som mumlar / mumbling man'; mju'mmslr 
n. Leks. 1. 'mummel / mumbling'. 2. 'person, 
som talar lågmält / low-voiced person'; mju'rnm-
/ra f. Leks. 'kvinna, som mumlar / mumbling 
woman'; mju`mmkug adj. Leks. 'mumlande, 
som ej talar ur skägget / mumbling, muttering'. 

mjuxa sv. v . , se mjuks a. 
mjå adj. VI, se mj ö. 
mjå-bod f. Ia se mjöbod. 
mjåg m.Ic, se mj älg. 
mjå'la sv.v.l. mjå'Irs Mal. 'mumla, muttra / mum-
ble, murmur'; an bärs mjkka 'han bara mum-
lade'. 

mjägel m. Id mjå"gelr Älvd. mjå'gek Våmh. (jfr 

mjägla v.) 'senfärdig man el. pojke / dilatory 
man or boy'. Jfr mjäglus, bet. 2. 

mjägla f. IV a mjå"gelr(a) Älvd. mjå"gka Våmh. 
(Bon.) mje"gek Soll. mjii`gka Ore (jfr mjägla 
v.). 1. 'tjatig, gnatig flicka / nagging 	Våmh. 
Ore. 2. 'sölig, senfärdig kvinna / slow, dilatory 
woman' Älvd. Soll. d4-öä' stii'mjägY ky'mmb 
ng' fu8sta'ö Älvd. 'den där förfärligt söliga män-
niskan (eg. stormjäglan) kommer först nu'. 

mjägla sv.v.l. mjä"gek Älvd. mje"gek Soll. mjä"- 
gär 	(jfr Rietz mekll; VII mekla; Torp 
migla, mikl a). 1. 'kälta, gnata; gräla / nag; 
quarrel' Älvd. Ore. Syn.: se dorga; kärg a, 
bet. 1; mjäxa; sarga, bet. 2, m.fl. 2. 'vara 
senfärdig, söla / be dilatory, dawdle' Älvd. Soll. 
o mje"gket å vö'g å fö så nö'ga tå Soll. 'hon 
masade och vägde (varan) och handskades så 
noga så'. Jfr mjäka'. Syn.: se dingla, bet. 2. 
— Särsk. förb. (å:) mjägek-ef Älvd. 'knåpa smått 
och ihärdigt'. — Av!.: mjå"gek n. Älvd. 'gna-
tande / nagging'. 

mjäglig adj. I mjå"gkug nÄlvd. mjii"gleyn Våmh. 
mjå'gkig Ore (jfr mjägla v.). 1. 'tjatig, gnatig / 
nagging' Ore. 2. 'mjäkig, långsam och enfaldig i 
sitt tal / naive and simple in one's speech' Våmh. 
mjirgkyn i my`nnim 'dets'. 3. 'sölig, senfärdig / 
slow, dilatory' Älvd. Syn.: mjäklig, bet. 1. 

mjäglus m.Ia mjii'gkus Älvd. Ore (jfr mjägla 
v.). 1. 'kältig, gnatig pojke / nagging boy' Ore. 
2. 'senfärdig person / dilatory person' Älvd. Jfr 
mjägel m. 

mjäka f. IV a mjirka Våmh. (jfr mjäka' v.) 'men-
lös, klemig, enfaldig person / innocent, naive 
person'. Jfr m j ä k a'. 

mjäka' sv.v.l. mjå"ka Våmh. 'bära sig menlöst, 
enfaldigt åt; klema; tala mjäkigt / behave naively; 
pamper; speak mawkishly' (jfr SAOB mjäka!). 
Jfr mjägla, bet. 2. — 	mjå' kek n. vMor. 
'långsam, mjäkig person / dilatory person'. 

rojäkall  sv.v.3. mjet`tja—mjå'tji Li. (jfr SAOB 
mjäka"; ordb. mjak a v.) 'tjata skrytsamt / 
harp on boastfully'; an mja`kkt å mja`kkt å 
tö'gg-s'pp-att ä sa`mmu 'han tjatade oupphörligt 
och skröt om (eg. tuggade upp-åter) samma 
saker'. 

mjäklig adj. I mjkkirun vMor. mje"kkån Soll. 
mjkldru Rättv. (jfr mjäk a; SAOB mjäkligt). 
1. 'långsam, mjäkig; småfärdig / dilatory; finick- 
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ing' Mor. Syn.: mj ägli g, bet. 3. 2. 'liten och 
spinkig / small and thin' Soll. 3. 'kinkig, klemig, 
grannlaga / particular, fastidious' Rättv. 

mjäksa sv.v. 1., se m j ä x a. 
mjäla sv.v.l. mjä`ka Ve. (jfr mjäl(e) m.) 'rinna 
(om fin, lös sand) / run (about loose sand)'; ä 
mjii'lrär å Hinn lit 'det rinner iväg litet' (om fin, 
torr sand). 

mjäl(e) m. I a—m. Illa mjiik (best. dat. mjö"kem) 
Ve. mja`ka Leks. (best. mjii`ktz) Ål. 1. 'lös, 
sandblandad jord; fmkornig sand(jord) / loose, 
sandy soil' (jfr SAOB mjäla') Leks. Ål. Jfr 
malsand; mjälg f. 2. 'hög och brant sand-
strand, vars sand ej kan bindas, nipa / steep 
sandy shore, whose sand will not settle' Ve. 
åjtwi mjå'Zra Ve. 'ute vid den sandiga strandbrin-
ken'; sa` nndmj54- Ve. 'dets.'. Jfr mjälg m. 

mjälg m. I c mgg—mjjg (jfr Noreen Ord!.) Älvd. 
mgg vMor. Ors. mjairg Leks. mjälrg Bju. Dju. 
Ga. NeVd.—mjit'k Mal. mjåkg ÖVd. (LD 1126) 
'hög, brant, sandig älvbrink, nipa / steep sandy 
river-bank' (SAOB 2); niöj mjhm sÄlvd. 'nere 
vid älvens sandiga rasbrant'; an kam i la' nnd ati 
mjii' kin Mal. 'han tog sig i land vid nipan'. Jfr 
mjäl(e), bet. 2; mjälg f.; ras-. Syn.: mälg. — 
Av!.: mja`gnipg f. vMor. 'pålning i kanten av 
brant, sandig älvbrink / pilework at edge of 
steep, sandy river-bank' (jfr Anders More, Om 
flygsandsfält i Bonäs etc., i KBB 1970, s. (530 
60; foto i Gammal bygd blir ny, 1978, s. 20). Jfr 
mjälgpåle. 

mjälg f. I b mjäk Ål Dju. (best. mjä'kga Ål) 'mjöl-
fin sand- el. mojord, mjäla / very fine powdery 
sand or sandy soil' (SAOB); ä mjä'irga u'nndär 
Ål 'det är sandjord med lera (eg. mjälgen) un-
der'. — Ssg.: mjii`kgjöir f. Ål 'dets.'. 

mjälga f. IV a mjii`kga Bju. mjä`kga Ål mjii`kja 
Mock. Nås 'dalgång med sandiga sidor / valley 
with sandy sides' (jfr SAOB mj älg). 

mjälg-fura f. V mjii`kgfuru Dju. (jfr mjälg m.) 
'fura, som vuxit på finkornig sandblandad lerjord 
/ pine which had grown on fine sandy day soil'. 

mjälg-påle m. III a mg`gpitir nvMor. 'stång el. 
stolpe i den sandiga älvbrinken / pole in the 
sandy river-bank'. Jfr mjälg m., avi. 

mjälg-svala f. V mg`gsaku nvMor. (jfr mjälg m.; 
Rietz 556b) 'backsvala, Hirundo (Riparia) ri-
paria / sand-martin'. 

mjäll n. Ja mjell—mjäll Våmh. 'hudfjäll; fnas / 
dandruff' (SAOB mjäll' 5). Jfr m il s n e. Syn.: 
se flas', bet. 2; fnas, bet. 1, m.fl. 

mjäll adj. I mjäll Li. 'som låter sig packas el. 
pressas samman / which allows itself to be 
packed or pressed together' (jfr SAOB 1 b); 
snj3'n e mjäll sa-p kira`ppes 'snön är mjuk och 
lös, så att den låter sig packas ihop'. 

mjälla sv.v. 1. 	Våmh. (jfr Torp m j arr a, 
m j era) 'prata, pladdra / talk, chatter'. — Särsk. 
förb. (å:) 4 mjälläd-4' an i nögu 'hon pladdrade 
ngn smörja'. 

mjälte n. IV—f. IV a—m. Ill a mjällta n. Älvd. 
Våmh.—f."-m. Mor. (best. mjä'lltab Älvd. 

Våmh. (Bon.)) mjä'llta f. Ve. mjii'llt(a) 
f. (best. mjä'llto) Soll. mja'llta f.—m. (best. 
mja'llto—mja'lltp) Ors. trzjä'lltä m. Ore Flo. 
(best. mjä'lltt.z) mjä'llts m. Rättv. (Bo.) mjä'llta 
m. Leks. mjii'llta m. Dju. mjä'llte Nås ÖVd. 
rnjä'llt n. Mal. 'för blodomsättningen betydelse-
fullt organ i övre vänstra delen av bukhålan, 
splen / spleen' (SAOB 1); e å'gg i mjälltun (best. 
sg. dat. f.) Mor. 'jag har mjälthugg (eg. det hug-
ger i mjälten)'; an add får står mjä'llta Rättv. 
(Bo.) 'han hade för stor mjälte'. Syn.: milt e. 

mjält-hugg n. Ib mjä'llthagg Mal. 'häftig smärta i 
sidan / sudden pain in side'. Syn.: m ilt hugg. 

mjängla sv. v. 1. mjä`yygka—mjä'pygäk- svMor. 
Ve. (jfr mängla v.) 'utföra smått knåpgöra / do 
a finicking job' Ve.; o stöd å mjä'yggiret 'hon 
stod och knåpade (med fin sömnad, med uppdel-
ning i små portioner etc.)'. Syn.: fi p p la, bet. 3; 
påta, bet. 2; råtan, bet. 2. — Särsk. förb. (ut:) 
mjiippgäk-ö'jt svMor. 'dra ut tråden vid spinning 
så att den blir mycket tunn' (jfr Lindgren, Bur-
träsk m ä n gl a v.); mjiippgäZr-å'jt jen itä`gärsekk 
Ve. 'fördela en säck havre i små portioner'. 

mjärd m. I a mjårö nÄlvd. mjiird svÄlvd. Våmh. 
Mor. mjiid Ve. 1. 'av vidjor, spjälor, garn el. 
järntråd bundet el. flätat fångstredskap för fisk, 
mjärde / fish-trap made of plaited withes, slats, 
yarn or iron wire' (SAOB under mj är d e; ÖDB I 
93) allm. å jenom mjå'rde (ob. sg. dat.) svMor. 
'på en mjärde'. Jfr tening-. Syn.: mjärde; 
mjärdre; märde; trutt, bet. 1. 2. (senare 
ssgsled:) 'glaskupa med skål, anv. ss. flugfångare 
/ bell-jar with bowl used as fly-catcher' öMor., se 
fl ug-. 3. 'bygatas trattlika öppning mot utmar- 
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ken / funnel-like opening of village road into 
countryside' vMor. 4. (förklenande om person:) 
a. 'person, som släpper väder / person who 
breaks wind' Ve., se dret-. Jfr mjärda v. b. 
'loppig och lusig individ / flea-ridden person', se 
lopp-. 

mjärda sv. v. 1 . mjii'd(a) Ve. (jfr mj är d m., bet. 4) 
'släppa väder, fjärta  / break wind'. Syn.: se 
drita, bet. 2; frata m.fl.— Särsk. förb. (ur:) ur 
du si'« å ntjädär-g'r de Ve. 'så du sitter och 
släpper väder!'; (äv. överfört:) 'så du sitter och 
talar illa om folk!'. 

mjärd-arm m. Ja mjå`karrm Bju. 'ledarm till 
mjärde / guiding part of fish-trap'. Jfr arm, 
bet. 3; mjärdstam. Syn.: ledare, bet. 2; 
mjärd-gård, -rodgård; märdgång; trutt-
gård. 

mjärd-bock m. I b mjå'rdbukk vMor. 'grovt timrad 
bock, uppbärande brygga och anv. vid utsättning 
av mjärdar / rough wooden trestle supporting 
bridge and used when putting out fish-traps' (se 
ill.; jfr ÖDB I 85, fig. 88, 89). Jfr mjärdställ. 
Syn.: kränkbock. 

mjärde m. Illa mjii`röä—mjii`rdä Våmh. mjii'rdä 
Mor. mjra Rättv. Nås Jä. mjii‘ka Leks. Ål 
mjåka övr.NeSi. Mal. mjkä Flo. Äpp. 1. 'av 
vidjor, spjälor, gam el. järntråd flätat el. bundet 
fångstredskap för fisk' (se ill.; SAOB; ÖDB I 
93); ig a sett mjii`rög ini j`nym Våmh. 'jag har 
satt (ut) mjärdarna i den (a: risvålen)'; ko`kks 
ätt mjii`kan Nås 'vittja (eg. koxa efter) mjärden'. 
Jfr garn-, pärt-, spjälk-, spröt-, spö-, te-
ning-, tråd-, vide-, vidje-. Syn.: se mjärd, 
bet. 1. 2. (senare ssgsled:) = mj ä r d, bet. 4b; se 
lopp-. 3. (senare ssgsled:) 'skjorta el. särk, full 
med loppor / shirt or chemise full of fleas'; se 
lopp-. 

mjärd-fiske n. III mjiiVisstji Mal. 'fiskande (el. 
fiskeanläggning) med mjärdar / fishing with fish-
trap' (SAOB ; jfr ÖDB I 82 not 1). Jfr mjärd-
stam. 

mjärd-galler n. Id mjärdgalldär nvMor. 'galler av 
järntråd, som stängde öppning mellan mjärden 
och mjärdstocken / lattice-work of iron-wire 
which closed opening between fish-trap and 
mjärdstocken'. 

mjärd-gård m.Ia mjii‘rdgård Våmh. 'ledare av 
stenar och stänger framför mjärde / arrangement 

of stones and rods guiding fish to fish-trap' (jfr 
SAOB mjärdagård; ÖDB I 82ff.). Syn.: se 
mjärdarm m.fl. 

mjärd-gåt f. VI mjå'rdgåt nvMor. 'påle, neddri-
ven i älvbottnen ovanför mjärdstocken för att 
hålla denna på plats som fäste för en el. flera 
mjärdar / pole or post, driven down into bottom 
of river in front of the log (mj ärd stocken), to 
which one or more fish-traps were fixed'. Jfr 
mjärdstock. 

mjärd-karl m. l a mjii`rdkall Våmh. (Bon.) 'per-
son, som tillverkade vidjemjärdar / person who 
made fish-traps of withes' (ÖDB I 96). Jfr y t-
k a rl. 

mjärd-klova f. IV a mjii`rdkkuva Våmh. 'kluven 
stock, stödd av pålar i en brygga (: kränka med 
mjärdbock), vid vilken mjärdar voro fästa / 
split log, supported by poles in a bridge (krän-
ka with mj ärdb ock), to which fish-traps were 
fixed' (jfr ÖDB I 83, 84, 85: fig. 88-89). 

mjärd-krammel n.I d mjii`rdkrammbäk Våmh. 
'ram av trä i mjärde, kring vilken vidjorna (te-
ningarna) fästes / wooden frame of fish-trap, 
round which withes were fixed' (jfr ÖDB I 93). 

mjärd-krok m. Ib mjii'rdkrök vMor. 'träkrok el. 
järnkrokförsedd stång, med vars tillhjälp mjärdar 
vittjades / wooden hook or rod with iron-hook, 
with the aid of which fish-traps were emptied' 
(se ill.; ÖDB I 99f.). 

mjärdre m. III b mjä`rdar vOrs. mjä`der öOrs. 
(best. sg. dat. mjii`dram) 'mjärde' (SAOB under 
mjärde; Sdw. mixrdhre; ÖDB I 93); fi'ssk-
mjäder 'fiskmjärde'. Syn.: se mj är d, bet. 1, 
M. fl. 

mjärd-rodgård m. la mjå'rdruugärä Älvd. 'led-
arm av sten i mjärdfiske / arrangement of stones 
guiding fish to fish-trap' (ÖDB I 84). Syn.: se 
mjärdarm m.fl. 

mjärd-stam n. I mjii`rdstammin nvMor. 'särskild 
anordning med ledarmar av sten och brygga samt 
mjärdar / special arrangement of guiding stones 
and a bridge with fish-traps' (ÖDB I 82, 84). Jfr 
mjärdfiske. Syn.: mjärdställ. 

mjärd-stege m. IV mgirdstitjti (obl. -stikåg öMor. 
'grindliknande ställning, i vilken mjärde var pla-
cerad / gate-like frame in which fish-trap was 
fixed'. 

mjärd-stock m. 1 b mjå'rdstukk vMor. mjii'Irstakk 
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Ga. 'stock, lagd som fäste för en el. flera mjärdar 
/ log to which one or more fish-traps were fixed' 
(ÖDB I 99). Jfr mjärdgåt. 

mjärd-stång f. Ib mji-frdstryg Våmh. (Bon.) 
'vertikal stång i mjärdfiske, fäst i kanten av bryg-
gan (kränk an) och hållande mjärde ned under 
vattnet / vertical pole fixed at the edge of the 
bridge (: kränka) and keeping fish-trap in posi-
tion under the water' (se ill.; jfr SAOB; ÖDB I 
84). 

mjärd-ställ n. la mjä`rdställ Flo. 'särskild anord-
ning med ledarmar av sten och brygga för utsätt-
ning av mjärdar / special arrangement of guiding 
stones and a bridge for putting out fish-traps' 
(ÖDB I 97f.). Jfr mjärdbock. Syn.: mjärd-
stam. 

mjärd-ställe n. III mjkställs Rättv. mjii`kställä 
Flo. 'plats, lämplig för utsättning av mjärdar / 
place suitable for putting out fish-traps'. 

mjärd-tening m. Ib mjii`rdtiniyg Mor. 'smal vidja 
(av sälg), lämplig att tillverka mjärde av / thin 
withe suitable as fish-trap material'. 

mjärm f., se mjörm. 
mjässa f. IV a mjä`ssa Älvd. Våmh. mjä`ssa—
mje'ssa Mor. mje'ss(a) Ve. mjä`ss(a) Soll. 
mja'ssa Ors. mä`ssa Rättv. (Bo.) (jfr Rz 436a, 
Sdw. V11 me s a, Ross mei sa) ldövjekorg / 
pack-saddle basket' (se ill.; ÖDB I 265); old u'pp 
mjä'ssur a mig Älvd. 'håll upp klövjekorgarna åt 
mig!'; je'nn i wa'rdör mje'ssun vMor. 'en i var-
dera ldövjekorgen'. Jfr kl ö v j e-. Syn.: se 
bända. 

mjäss-band n. J a mja'ssbannd öOrs. 'band av tre-
eller fyrflätat tagelgarn, med vilket klövjekorg 
knöts ihop / plaited horse-hair band, used to tie 
pack-saddle basket together' (jfr ÖDB I 237). Jfr 
klövjemjäss-, lyft-band. 

injässbands-lycka f. IV a mja'ssbanndslittja Ors. 
'självvuxen ring el. ögla av trä, genom vilken 
mjässband drogs vid tillknytning / natural 
wooden ring or bop through which mj ä ss-
band was drawn and fastened'. Syn.: mjäss-
bandögla. 

injässband-ögla f. mja'ssbanndigla Ors. =föreg. 
mjäss-hank m. Ib mjä'ssheyk Älvd. 'vidje-
bindsle, medelst vilket mjäs s an fastgjordes vid 
ldövjesadeln / withe band by means of which 
mjäs s an was fastened to pack-saddle'. 

mjäss-tåg n. II mjii`sstrig Våmh. (jfr tåg' n.) 'bä-
rande tåg, fäst i den ena ldövjekorgen och (vid 
behov) fasthakat i den andra korgen el. i en hake 
på klövjesadeln / tow-rope running from one 
pack-saddle basket to the other or to a hook on 
the pack-saddle'. Syn.: se hakband". 

mjäxa sv. v . 1 . mjä` k(k)s a Älvd. Ve. mjä` kks(a) 
vSoll. (jfr? Rietz me kli; V11 mjäka') 'gnälla, 
tjata, kälta / nag, moan'; wänd mjä'kksär du 
ättär Ve. 'vad kältar du för?'. Syn.: se d orga; 
kärga, bet. 1; mjägla, bet. 1, m.fl. — Av!.: 
mjäk(k)s n. Ve. 'kält; mjäk / nagging'; ä ska-nt 
wä' nå mjä' k(k)s da int 'det skall inte vara ngt 
mjäk då inte'; mjii`k(k)sun adj. Älvd. Ve. 'gnatig, 
grälsjuk / nagging, bickering'. 

injö adj. VI mjjr nÄlvd. mjj övr.Älvd. mjö vMor. 
(Sdw. m i o r, V11 m j å(v), Torp m j a a, Fr. m j 6 r; 
jfr LD 1 186) 'smal / slim'; mjj' i mPöa Älvd. 
'smal omkring midjan'; ftwsur irå so mker 

,Älvd. 'byxbenen äro så smala'; mjj' ym Cog¥ 
Älvd. 'mager, tärd i ansiktet'; jät mjn sig 
Älvd. 'äta litet torrskaffning efter det att man ätit 
sig mätt av den lagade maten, varigenom (enligt 
uppfattning) starkt fetmande undgicks (eg. äta 
sig smal)'. 

mjö-bod f. la mjj' /Mö Älvd. 'treväggshus med 
pulpettak, byggt mot ett annat hus / house with 
three walls built against another house' (Liv. 
Älvd. s. 12; ÖDB 1148; III 14). Syn.: se kove, 
bet. 3. 

mjöd m. II—n. II mgöö m. Älvd. Våmh. mjåd m. 
Mor. Ve. n. Soll. Rättv. Leks. mftd m. Ors. mji3 
n. Bju. mjii n. ÖVd. 'humlehonung / honey from 
bumble-bees' (jfr SAOB); sgsött keså mg'öögz 
Våmh. 'sött som humlehonung'; kläm-Pr mjii'dtz 
öMor. 'kläm ut honungen'; wi skum ta mft'dgz 
Ors. 'vi skola samla honung ur humlebon'. 
Syn.: se honung; mjödhumle-gott, -söta. 

mjöd-bo n. V mg"öbii Älvd. mfb`bu Leks. (Silj.) 
mjå 	ÖVd. (V11 We. mjödbo). 1. 'humlebo 
/ bumble-bee's nest' allm. jirrdmyöbä, rå"-
styörtmyöbti, ta`ppmyöbti Älvd. (bo av olika arter 
humlor) 'jord-, rödstjärt- och tapphumlebo'. 
Syn.: mjödhumlebo. 2. 'kvinnligt könsor-
gan, vulva' Älvd. Syn.: se bussa f., bet. 5; 
mus, bet. 2, m.fl. 

mjöd-humla f. IV b—IV a mröymmbek Älvd. 
mråymmba Våmh. mjii"dummb vMor. mjö- 
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lu'mmba öMor. mjumb(a) Ve. mjiflumb—
mjö"kumb Soll. mje"lummba vSoll. Ors. mj5'-
kummba Ore mjii"lomba—mjånromba—mii"-
komba Rättv. mjii'komba—mj7i'lumba Leks. 
mjb`luma—mjb'Isma Bju. mjö'lluma—mjö'lluma 
Al mji-fluma Dju. måluma Ga. mjös mmek 
—jö' mmek Nås mjö' mmiik—mjö` mmka Jä. 
mjö' 	mmälr Äpp. mjö' mmka Mal. 
mjii'hommbka mjii'hommblik mjå`jommbäk 
Li. mjli'homm(b)lra Tra. 1. 'humla / bumble-
bee' (SAOB) allm. Jfr fosk-, jord-, rödstjärt-, 
t ap p-. 2. 'förargad, retlig el. stingslig kvinna / 
irritable woman' Soll. Syn.: se b i a, bet. 5. 

mjödhumle-blomma m. Illa mjå'Iumbl(flöma 
öMor.; obef. vMor. 'humleblomster, Geum ii 
Yale / water avens'. Syn.: mjödhumletoppa, 
bet. 1. 

mjödhumle-bo n. V mg"ööymbii Våmh. mj3v-
Irumbi2 vMor. mjölu' mmbii öMor. mjkumbist 
Ve. mj/i'iumbitd Soll. mje"lumbä vSoll. mje"-
lumbä Ors. mj5'Irumbri Ore mjhombäd Rättv. 
mjå'Iumbä Leks. mjii'lumbö—mjii`lambö Bju. 
mjö'llumbö Al mjiPlumbä Dju. 	 Ga. 
mjö'mmekbii Nås mjö`mmäkbii Jä. Äpp.--jö`m-
malrbit Mal. 'humlebo / bumble-bee's flest'. Jfr 
mjödhumlefrö. Syn.: mjödbo, bet. 1. 

mjödhumle-frö n. V mjö'mmälrfrå Äpp. 'tunna 
med honung i humlebo / cell or cask with honey 
in bumble-bee's nest'. Jfr mjödhumlebo. 

mjödhumle-gott n. J a mjii"kombgått Rättv. (Bo.) 
mjö'llumgatt Al 'humlehonung / bumble-bee 
honey'. Syn.: se honung; mjöd m.fl. 

mjödhumle-gräs n. II mjö'llumgrlis—mjö'llumgrås 
Ål mjå'lumgras Ga. Mock. 'kovall, Melam-
pyrum pratense'. 

mjödhumle-kvarn fia mjii'hommbekkvänn Li. 
'cellkaka i humlebo / honeycomb in bumble-
bee's nest'. Jfr getingkvarn. 

mjödhumle-söta f. IV a mjå'kumbsåta—mjå'lrums-
såta Ore mjö`mmäksåta Mal. 'humlehonung'. 
Syn.: se honung; mjöd m. fl. 

mjödhumle-sött n. la mjä"tomsött Rättv. mjö'm-
mälqött Äpp. = föreg. 

mjödhumle-toppa f. IV a mg"ö4mbtuppa Våmh. 
(Bon.) mjå'kumtubba vMor. mjölu' mmtuppa 
öMor. mjö"lumbtupp Soll. mje"lumbtuppa Ors. 
mjii"lomtoppa Rättv. mjå'lumbtuppa Leks. mjii`-
lumtuppa Dju. miPlumtuppa Ga. mjö'llumtuppa 

Mock. mjö'mmäktuppa Flo. Jä. mjii'mmiiirtuppa 
Mal. 1. 'humleblomster, Geum rivale' Mor. 
Soll. Ors. Rättv. Dju. Ga. Mock. Flo. Syn.: 
mjödhumleblomma. 2. 'klöverart (vanligen 
rödklöver), Trifolium pratense' Våmh. öMor. 
Rättv. Leks. Mock. Flo. Jä. Mal. stö' r mjö'm-
mäktuppa Mal. 'dets.' (jfr bet. 4b). Syn.: d i s-, 
mj ö d-t o p p a. 3. 'kråkklöver, Potentilla palus-
tris' Flo. Jfr häst trö ska, bet. 2. 4. (om annan 
ört:) a. 'åkervädd, Scabiosa arvensis' Leks. Jä. 
b. li'tä mjö'mmäktuppa Mal. 'brunört, Prunella 
vulgaris'. 

mjöd-kalv m. l a mjJ'dkak Ve. 'en kos första kalv 
/ a cow's first calf'. 

mjöd-ling m. Ib my`ölligyg Älvd. Våmh. mjä'-
blug—mjå`kindj—mjfi'lriug Ve. mjö"kiyg Soll. 
mYkiyg vSoll. mjelligg Ors. mjb`kigg Ore 
mjå'liy Rättv. Bju. Flo. Nås mjii'14j—mji3`liy 
Leks. Äpp. 'kovall, Melampyrum pratense och 
silvaticum'. 

mjöd-toppa f. IV a mg"ötuppa Älvd. mfr`tuppa 
Ors. 'klöver (vant. rödklöver), Trifolium pra-
tense'. Syn.: distoppa; klöver; mjöd-
humletoppa, bet. 2. 

mjög adv. mjög—mgög Älvd. mgö—myö  Våmh. 
mjög Mor. mjö Ve. Soll. mjj,  Ors.; obef. Ore (jfr 
Sdw. m i o k, Fr. m j ö k). 1. 'mycket, tämligen, 
ganska / very much, quite, rather' allm. du jr a 
ny mjö'g brg'gd ng' Älvd. 'du är allt ganska 
brydd nu'; jett mgiö  Irtrt bP t Våmh. 'en ganska 
liten bit'; jen mjö'g du`kktin perjkä Mor. 'en 
mycket duktig pojke'; e då mjö' lra"gum, eda Ve. 
'det är ganska rätt (åt ngn), det där!'; i mjö:' 
gå"mål ke"liyg Ors. 'en mycket gammal kvinna'; 
(i förb. med mycket:) mjog mt"tjiö Älvd. mgw 

mi"tji Våmh. mjö'g mitjt' öMor. mjö' mi"tji Ve. 
mjå' mi`tji Ors. 'ganska mycket'; (abs.:) mg'ög 
eti gOnmbelrtiöp Älvd. 'i riktigt gammal tid'; e 
två öj mg'ö  rna Våmh. 'det var (då) rätt mycket, 
det här'. Syn.: se ganska, granla. 2. 'gott, 
bra; behagligt, lagom / well; fine, just right' 
Våmh. e wa dg mg'ö  fo'sst Våmh. (Bon.) 'visst 
var det bra i början' (om äktenskapet); mg'is  etä 
szi`pim Våmh. 'behagligt el. lagom (yr i huvudet) 
efter supen'. 3. (adjektiviskt, abs.:) a. 'över 
måttet, faslig, svår / extreme, terrible, difficult' 
Våmh. Ve. atz a we mfi'ö, an 'han har varit 
alldeles faslig (förskräcklig), han'. b. (interjek- 
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tionellt:) 'värst, väldigt, kolossalt II say!' Ve. å, 
ä wå då mjö' a"å, det var (då) värst!'; ä va mjö' 
ur fPnt du va klrä'dd 'det var väldigt vad du var 
fint klädd!'. 4. (förstärkande ett påstående el. 
dyl.:) 'i sanning, visst, säkert! in truth, certainly, 
indeed' allm. ta'jsUrf a öd mjö'g fy'nnes får 
Älvd. 'tibast har (då) visst funnits här'; mjö'g &' 
Älvd. mjö' å' Ve. 'förvisso!'; yn fj a mg" sy ö 

Våmh. 'visst får han se på mig'; någ äd 
däm mjö'g ku`nna öMor. 'nog hade de säkert 
kunnat (göra det)' ; i ska då mjö' fräisst å djä"rå 
så Soll. 'jag skall (då) minsann försöka göra så'; 
näj, a' djär i då mjö' i`nnte Soll. 'nej, det gör jag 
sannerligen inte!'. 5. (ironiskt, negativt, starkt 
avvisande uttr.:) 'så lagom, jo just, visst inte / 
certainly not' Älvd. Våmh. Ors. 	ö 'd so mjö'g 
Älvd. 'det är han visst inte!'; du dja' öj so mjö'g 
Älvd. 'det är du så god och låter bli att göra'; o 
so my' Våmh. (hånfullt:) 'jo just!'; 050 mg' 124' 
Våmh. (uttr. av förargelse:) 'å pytt!'. 6. 'så 
mycket mer, desto mer / all the more' nVåmh. 
mg" ym e a we kka"värkinndur 'så mycket mer 
om det har varit klövervall'. 

mjö-gräs n. II mj5`grås Dju. 'tidigt gräs med liten 
vippa / early spring grass with small panicle'; na 

kåmm-o'pp Sa var ä ti på tä 15's no 
'när mjögräset kom upp, så var det tid (på) att 
släppa ut korna'. Jfr sia f. m.fl. 

mjöl n.II—I a mgök Älvd. Våmh. mjak vMor. Ve. 
Soll. Ore NeSi. NeVd. mjå/ öMor. mg/ Ors. 
mjak ÖVd. 1. 'till brödbakning, matlagning el. 
kreatursfoder etc. mald säd el. krossade växtde-
lar o. dyl. / flour' (SAOB 1; jfr ÖDB III 400) 
allm. eö i mö'Irp, i mg"öki Våmh. 'det är mal i 
mjölet'; ifv<injm04- Älvd. 'mjöl, som vid bak-
ningen ströddes ovanpå kakan'; ei'makkmgök 
Våmh. (Bon.) 'mjöl av säd och hackad halm'; 
grö'nmjiik Ore 'mjöl av säd' (jfr gryn); bult-, 
krP turs-, svPn-, trä' ssäsmjair Leks. 'mjöl till 
bröd, kreatursföda, svinmat resp. av säd från 
träda'; jo'kpärumjåir Leks. Dju. 'potatismjöl'; 
si`kktmjak. Jä. 'rågsiktmjöl'; jö'käppekmjair Mal. 
'potatismjöl'; lä' ttlainnmjåk Mal. 'osiktat mjöl'; 
å blra'nndkannmjak valt ä obegrPpele gatt bra' 
Li. 'av mjölblandning av korn och havre blev det 
ofantligt gott bröd'; (bildl.:) ng' fik du må' ök i 
my'nn Älvd. 'nu fick du svar på tal' (jfr bet. 3). 
Jfr agn-, avsop-, bak-, bark-, beck-, ben-, 

bjugg-, bland-, bred-, bröd-, drås-, frö-, 
gröt-, halm-, havre-, ko-, kok-, korn-, 
malder-, päron-, ring-, ryss-, råg-, skrap-, 
skräd-, slakt-, slek-, sop-, strö-, svall-, 
söp-, under-, vete-, vit-, välling(s)-, ärt-. 
2. 'pulveriserat ämne el. stoff liknande mjöl / 
pulverised substance' (SAOB 2) allm. Jfr. b orr-, 
brus-, fes-, fluss-, fosk-, fuss-, hack-, 
kalk-, krit-, lys-, läk-, mask-, puss-, pys-, 
sten-, såg-, trä-. 3. (bildl., som senare 
ssgsled:) Äpp. Mal., se nos-. 

mjöla sv.v.l. mp""ökå Älvd. Våmh. mjö"irå vMor. 
mja`Zrå Ve. mje"lå Ors. Infij"ira Rättv. (Bo.) mjå'-
/ra Mock. mja'h Jä. mja`ks Mal. mjitko 
ÖVd. 1. 'beströ el. nedsöla med mjöl! strew 
with flour' (SAOB mj 	1; ÖDB III 496) allm. 
du a mja"lra får IP ta på brä'lliär Rättv. (Bo.) 'du 
har strött för litet mjöl på byttfodret'. 
2. 'smula sönder / crush' Mal. 3. 'falla sakta, 
fint och tätt (om snöflingor) / fall slowly, fine and 
thick (about snow-flakes)' Ve. ä mja'kär å snö' 
'det snöar sakta och tätt'. Jfr mala, bet. 8. 4. 
'tala lågt och otydligt / speak in a low and indis-
tinct voice' Mal. Syn.: mjömla. — RO.: du a 
mg"ökå dig Älvd. 'du har mjölat ned dig'. — 
Särsk. förb. (n e d:) mjel-n19 si Ors. mjölr-ng'' se 
Nås 'söla ned sig med mjöl'; mja'912' Tra. 'strö 
el. 	få mjöl på'; (u n d e r:) myölr-lennder 
Älvd. 'strö mjöl på bakbordet före bakning'; 
(uppunder:) mjå'Zra-pu'nndi Mal. 'strö mjöl 
under kakan vid utbakningen'. 

mjöl-ask m.Ib mg"ökassk Älvd. Våmh. (Bon.) 
mjö"kassk vMor. mjöla'ssk—mYlassk öMor. 
mja'kassk Ål Äpp. mja`lrassk Tra. 'med lock och 
bågböjt handtag försedd ask i svepteknik för för-
varing av mjöl / turned box with lid and curved 
handle, used for storing flour' (se ill.; SAOB ; 
ÖDB II 144). Jfr mjöl-bytta, -ryve. Syn.: 
mjöl-skäppa, -äske. 

mjöl-bock m. Ib mjå'kbokk Äpp. mjå'Irbskk Mal. 
mjii`kbskk Li. 'nypa mjöl att smaka på (vid kvar-
nen) / pinch of flour to taste (at mill)'; tå däg en 
mja'lrbakk kennt hak ä 	mja'kä Mal. 'tag dig 
en nypa mjöl och känn efter (smaka) hurudant 
mjölet är'. Jfr slekbock. 

mjöl-bod f. la mja'4-brid Rättv. (Bo.) Leks. 'bod, 
vari mjöl förvarades / storehouse in which flour 
was kept'; ä e snärt to'mt ti mja`kbådp Rättv. 
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'det är snart tomt i mjölboden'; vi add i mjå'Irbrid 
i ställä far ha'rrbrä Leks. 'vi hade en mjölbod i 
stället för härbre'. 

mjöl-bröd n. Ja mg"ökbräö Våmh. mrkbråd 
Våmh. (Bon.) 'tunnbröd, bakat av potatis och en 
större kvantitet mjöl än vanligt jämte något vat-
ten / thin, unleavened bread made of potatoes, a 
larger quantity of flour than normal, and some 
water' (ÖDB III 407). 

mjöl-brödgröt m. la mjå'lrbrå'gråt Mal. mjå`k-
brå'gråt Li. 'gröt, kokad på mjöl och anv. som 
sovel till bröd / porridge made of flour and eaten 
with bread' (jfr ÖDB III 462). Jfr brödgröt; 
messmörsbrödgröt. 

mjöl-bytta f. IV a mjå'kbytta Leks. 'bytta att för-
vara mjöl i / tub used for storing flour'. Jfr mjöl-
a s k. 

mjöl-bär n .II mg' ölrbOr Älvd. (jfr Noreen Ordl. 
126) mjå`kber vMor. Ve. Soll. 	Ors. 
mjå'irbår Ore Rättv. Äl Mock. Flo. Jä. Äpp. 
mjå'kbår Leks. mjå'kbe Mal. mjä'kbår ÖVd. 
'mjölon, Arctostaphylos uva ursi / bear-berry' 
(SAOB 1). 

mjölbärs-ling ? n. I b mö'llbeslityg Älvd. 'mjölon-
ris / bear-berry sprigs' (Noreen Ordl. 130). Syn.: 
mjölbärsris; mjölris. 

mjölbärs-ris n. Ja mg`öbesrajs vÄlvd. mjir kbes-
räfs Ve. Son. mft' lbesrajs Ors. mjål-bäsris 
Leks. mjå'kbä(r),sris Ål mjå'irbesris Mal. mjifk-
bä,sris Tra. = föreg. 

mjöl-damm n. la mr1r4mmb Älvd. Våmh. 
mjönrdammb vMor. mjölda' mmb öMor. mjå'ir-
dam(m)b Ve. Ore Rättv. Leks. mjifirda'mmb 
Soll. mjå'kdamm Nås mjii`kciamm Mal. mjå'k-
clammb ÖVd. 1. 'stoftartat mjöl, som lätt ryker 
omkring / powdery flour that easily flies around' 
(SAOB) Mal. 2. 'helt liten mängd mjöl / very 
small amount of flour' allm. g'mm i'nnt jet 

mg"ökdfmmb i gä`röfm Älvd. 'vi ha inte en enda 
nypa mjöl i gården'; ä i'-tj mrkdgmmbä i ty'n-
nQn Våmh. (Bon.) 'det är inte det minsta mjöl 
(kvar) i tunnan'; ta i mjå'kdammb tå' å håv-t1' 
Leks. 'tag en smula mjöl till och ha i'; ve .å-it ä 
mjå'kcja'mmb kvä'r Tra. 'vi ha inte ett uns mjöl 
kvar'. Jfr knorra, bet. 3. Syn.: mjöldomt. 

mjöl-domt f. Ja mjå'br/ommt Mal. mjiardommt 
ÖVd. = föreg., bet. 2; ä fl`nns int aj 
mjåkclommt Tra. 'det finns inte en gnutta mjöl'.  

mjöl-dopp n. Ja mjå'irdupp Ve. 'sås av mjöl, 
mjölk, vatten och fett, i vilken bröd doppades / 
sauce made of flour, milk, water and fat, used to 
dip bread into' (ÖDB III 491). Syn.: mjöl-
doppa. 

mjöl-doppa f. IV a mjå'kduppa Jä. = föreg. (ÖDB 
III 492). 

mjöl-dricka n. IV mjå'Irdrikka Leks. mjå'kdrekka 
Dju. 'med mjöl blandat varmt vatten till kraftfo-
dersdryck åt kreatur / hot water mixed with flour 
used as concentrated fodder for cattle' (SAOB). 
Jfr brädsel; dricka n., bet. 3. 

mjöl-dryga f. IV a mjindriga öMor. mYldröga 
Ors. mjå`kdriga Rättv. mjä'kdrgga Ål 'svamput-
växt (parasit) på säd / ergot' (SAOB). Syn.: se 
matök m.; mjöl-gubbe, -ök m.fl. 

mjöl-finne m. Illa mjii'Vinna—mja'kujinna Mal. 
(jfr mj öla v., bet. 4) 'person, som ständigt släp-
per väder / person who is constantly breaking 
wind'. 

mjöl-gröt m. I a mjå'kgråt Mal. mjå'kgriit ÖVd. 
'gröt, kokad med mjöl / porridge with flour' 
(mots. gryngröt). 

mjöl-gubbe m. III a miölyubb Ve. Soll. = mjöl-
dryga. 

mjöl-gång m. Ib mrlrgryyg Våmh. mjii"lrgåuyg 
Ve. mjå'irgåyy Äpp. mjä'kgayy Mal. 1. 'ma-
lande av (normalt) mjöl i kvarn / grinding of 
normal flour' (ÖDB I 477) Ve. Äpp. 2. 'fin-
hackat parti närmast kvarnstenens kant / finely 
sharpened area nearest edge of millstone' 
(SAOB; ÖDB I 475) allm. Syn.: mjölring, 
bet. 2. 

mjöl-hus n. J a mjå'khits Ga. 'övre våning i kvarn-
byggnad / upper storey of mil' (ÖDB III 270). 
Syn.: kvarnhus, bet. 2. 

mjöl-härbärge n. III mjå'kharrbrä Nås —mjå'Ir-
härrbrä Jä. 'härbre för förvaring av mjöl; stun-
dom matbod / storehouse for flour; sometimes 
food-store' (SAOB). Jfr klä d(e s)härb ärg e. 

mjölig adj. I mg"ökug nÄlvd. mg"öklin Våmh. 
mjii`lrun vMor. Ve. mjölu'nn—mjelu'nn öMor. 
mjönrun vSoll. mft`lun Ors. mjei"kug Ore mjå"ku 
Rättv. mjå'kug Leks. mjå'ku Ål Ga.—Mal. mjiY-
ku(gän) Dju. mjii`ka—mjii'ku ÖVd. 1. 'beströdd 
med mjöl, mjölbetäckt / strewn with flour' 
(SAOB 1) allm. et  mjå'Irut et gu'iv Äpp. 'ett med 
mjöl nedsölat golv'. 2. 'starkt uppblandad med 
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mjöl; till konsistensen som mjöl / mixed with 
flour; floury' (SAOB 2) allm. mg"ökut brå'd 
Våmh. '(tunn)bröd med tillsats av jämförelsevis 
stor kvantitet mjöl' (ÖDB III 407); piProne i ss 
mffi'lugo Ors. 'potatisarna äro så mjöliga'. 3. 
'flammigt på gr. av ojämn färgning (om rödfärgat 
tyg) / blotchy, unevenly dyed (about red maten-
al)' Ga. 

mjöling m.Ib, se mjödling. 
mjölk f. Ib mjök—mgök Älvd. mgök Våmh. mjök 
Mor. Soll. mjskk Ve. mjåk—mjäk Ors. mjskk övr. 
(utom Ål: mjökk—mjskk); best. sg. mjö'tje Älvd. 
mg'ötji Våmh. mjö'tji Mor. mjå'tje Ors. mjsiktje 
Ore Leks. (Silj.) mjs' ktjä Rättv. —mjs' ktja Leks. 
mjs'llja Dju. mjs'Irtja Nås Jä. mji'ta Äpp. mjå'åsa 
Mal. mjs'it,sa Li. mjnytyä Tra. 1. a. 'mjölk, 
särsk. av kor och getter / milk' (SAOB 1; ÖDB 
III 357) allm. IV« åv mjö' åv fir rd'tym Älvd. 
'hälla av mjölken (i skålen) från grädden (som 
kvarhölls i skålen)'; ata mjö'tjen Mor. 'till mjöl-
ken'; vi hallom-X fåm små'tt om mjkartjä Rättv. 
(Bo.) 'vi hålla på att få ont om mjölk'; ng'sylra 
mjskk Leks. 'nysilad mjölk'; nPmjök öMor. 
ni'mjåk Ors. 'mjölk efter nykalvad ko'; drrmjåk 
Ors. 'smutsblandad mjölk'; kvällsmjskk Rättv. 
(Bo.) 'mjölk, som erhållits på kvällen'; må`ro-
mjskk Dju. 'mjölk av morgonens mjölkning'; 
ss`mmarmjskk Leks. 'sommarmjölk'; ö`ssp-
mjskk Dju. 'mjölk till ölsupa'; sä`rIsupmjsZrk Li. 
'självlöpt mjölk'. Jfr blå-, bröst-, dis-, flöt-, 
fröd-, färn-, get-, glan-, gludder-, glut-
ter-, grossel-, klamp-, klimp-, klund-, ko-, 
källar-, kärn-, löpels-, löpen-, mes-, 
moders-, märr-, papp-, rå-, ränd-, seg-, 
sjuden-, självlöpt-, skvatter-, slapper-, 
söt-, tjock-, tät-. Jfr vit adj. (n.). b. 'viss 
kvantitet mjölk / certain quantity of milk' Ors. i 
ar i'sstad lena mjålk 'jag har ystat en omgång 
mjölk'. 2. 'vit växtsaft, erinrande om mjölk / 
white liquid from plant, reminiscent of milk' 
(SAOB 2) Våmh. vMor. Mal. ä a hyrt o 6(4 
kitä mg'ök i å'grym nQ Våmh. (Bon.) 'det har 
börjat bli litet saft till kärna i havren nu'; dar 
mjö'tji a hyrt å bP vMor. 'när kärnan har börjat 
bildas (eg. bli) i sädeskornen'. Jfr gulgubb-. 
Syn.: mjölke', bet. 2b. — Avi.: mjs`kkug adj. 
Leks. 1. 'nedsölad med mjölk / soiled with 
milk'; bö'kä ä mjs`kkut 'bordet är sölat av 

mjölk'. 2. (n.:) 'fullt av solrök, dis / full of heat 
haze; hazy' Ga. ä mjs`kkut ti vii' rä 'det är fullt av 
solrök i luften'. 

mjölka st.v.—sv.v.l. mjo' ka—mg`ö  ka Älvd. 
mg`öka Våmh. mjö`k(a) Mor. Soll. mjs'kka Ve. 
Ore Leks. mj3`ka Ors. mjs`kka Rättv. Bju. Ga. 
Vd.; pret. mök Älvd. Våmh. Mor. Soll. inåk Ors. 
mjs`kkäd Ore mjs`kks—mjs`kka Rättv. mjs`kka 
Leks. Nås mja`kk Mal.; sup. mö'tjeö Älvd. 
mö'tji Våmh. öMor. Soll. mö'tjir nvMor. må'tj 
Ors. mjs`kka Rättv. mjs`kk Mal. 1. 'frampressa 
mjölk ur juver (på ko, get el. får) / milk' (SAOB 
1; ÖDB I 286f.) allm. öie wart mö'kne 	Älvd. 
'de (x korna) blevo mjölkade där'; o a mli'tji 
ta'kkor Ors. 'hon har mjölkat fåren'; (äv. abs.:) 
tjg'ner mjö`k bkö`dim Soll. 'korna mjölka blod 
(-blandad mjölk)'. 2. (bild!. i vissa uttr.:) mjö`k 
sjä'ppy Älvd. 'vissla (eg. mjölka hyndan) / whis-
tle'; mjskk at ra`tto (el. rs`ttom) Dju. 'gråta (eg. 
mjölka åt råttorna) / cry'. — P. pr.: j P-ta mjö'-
kennd ng' Älvd. 'hon (n: kon) står i sin (eg. är 
inte mjölkande) nu'; o e mjö'känd öMor. 'hon (3: 
kon) lämnar mjölk'; ä ra mjs'asn Leks. 'läm-
nar kon mjölk?'. — P. pret.: littmjö'tjin öMor. 
'lätt att mjölka'; riPmätjin Ors. ng'mjskkin Mal. 
'nymjölkad'. — Refl.: du ha mjskka 	dä 
Leks. 'du har stänkt ned dig med mjölk'. — 
Särsk. förb. (av:) j a motj-ih si mjä'ssta ni 
Våmh. (Bon.) 'hon (3: kon) har börjat sina (eg. 
mjölkat av sig det mesta) nu'; (b ort-u r:) mjskk- 

va'ttnä Äpp. 'krama ur vattnet'; (e ft e r:) 
mgök-ä`ttä Våmh. 'eftermjölka' (jfr ÖDB I 287); 
jfr mjölka ur; (fr å n:)jä, je a mjs`kk-frö' me no 
Tra. 'ja, jag har mjölkat färdigt nu'; (i h o p:) a. 
myök-g röp Våmh. 'slå ihop mjölken från flera 
hushålls kor i fäbodarna'. b. myök-g'öp Våmh. 
mjskk-ihö'p Rättv. (Bo.) Dju. (om ko:) 'lämna 
mjölk utan avbrott för sintid från den ena kalv-
ningen till den andra'; (ned:) du myök-ni'd 
Våmh. (Bon.) 'du mjölkar så att det stänker på 
golvet'; (s t a d:) mjskk-stä' Leks. 'genom 
mjölkning utan uppsamlingskärl befria tacka från 
för mycket mjölk i juvret'; (ur:) myök-g'r Våmh. 
(Bon.) 'eftermjölka'; jfr mjölka efter. 

mjöl-kar n.II mfe'lkår Ors. mjå'kkär Ål Äpp. 
1. 'större förvaringskärl för mjöl (i härbre) / large 
storage container for flour (in storehouse)' 
(jfr SAOB 1) Ors. Äpp. Syn.: mjöl-tina, 
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-tunna. 2. 'åttkantig ram av (kantställda) 
bräder omkring stenarna i kvarn / octagonal 
frame of boards round stones of mil' (jfr ÖDB 
III 274) Ål. Syn.: se ask, bet. 4; svep m.fl. 

mjöl-kara f. V mjii`kkaru nvMor. mjölkara' öMor. 
mjö"kkarö Ve. mjö"Irkaru Soll. mjå'kkära Mal. 
'raka, varmed mjölet samlades ihop på kv ar n-
la v en och fördes ned i säcken / rake with which 
flour was collected on milt bench and put into 
sack'. 

mjölk-blad n. II mju`kkbkåd Ve. 'saftig bladväxt, 
anv. vid tillagning av sörpfoder (brädsel) åt 
kreaturen / succulent plant used when preparing 
fodder, mixed with hot water (b räd sel) for the 
cattle'. 

mjölk-blanda f. IV a mjö'kbkannda vMor. mjs'Irk-
blrannda Ve. mju'irkblrannda Leks. mja`kk-
bkannda Li. 'blandning av sur mjölk och vatten 
att dricka / mixture of sour milk and water to 
drink' (Aasen mj0lkeblanda). Syn.: blanda, 
bet. 1; surblanda. 

mjölk-blink m. I b mja`kkbkiyuk Leks. 'liten kvan-
titet mjölk, mjölktår / small quantity of milk'; 
sittä du le`mmna en ts`kkan atp mja'ablriyyk 
'varför (jfr sitt atill adv.) lämnade du en så-
dan liten mjölkskvätt?'. Syn.: m j ö 1 k-d r o p p, 
-dryp, -skvätt, -tår. 

mjölk-bod f. la mjö`kbriö vMor. mjö`kbäd öMor. 
mjkarkbåd Leks. mja'lrkbö Bju. mja`kkbrt ÖVd. 
'bod el. kammare för mjölkens och mjölkproduk-
ternas förvaring / storehouse for milk and milk 
products' (SAOB; ÖDB 1148; III 36ff., 83, 190, 
196f., 225, 267, 346). Jfr jordsäl; mejeri; 
mjölkkällare. Syn.: mjölk-hus, -kam-
mare, -kove, -stuga; säl.— Ssg: mj8'abuh2r 
m. Li. 'hylla el. lave i mjölkbod / shelf in store-
house for milk'. Jfr luder m. 

mjölk-bröd n. J a mjö'kbré nöMor. mjå'kbr Ors. 
'uppvärmd mjölk med ibrutet bröd / warm milk 
with bread broken up in it'. Jfr s ull m. Syn.: se 
ibete; mjölk-sopp, -sull m.fl. 

mjölk-bunk m. Ib mjö'kbyyyk Älvd. mjö`kbuyyk 
Mor. mjs`kkbuyyk Ve. mjo"kbu'yyk vSoll. mjå' k-
buuuk Ors. mjs`kkbuy(y)k Rättv. (Bo.) Leks. 
Äpp. Mal. mjö`kkbuvyk Ål mjs'abogyk Tra. 
'runt el. ovalt laggkärl, vari mjölken slogs upp 
och förvarades för kortare el. längre tid / round 
or oval tub into which milk was poured and 

stored' (se ill.; ÖDB III 341). Syn.: kärlskål; 
silbunk. 

mjölk-butt m. la mjs'Irkbutt Ve. mjs`kkbatt Mal. 
ÖVd. 'laggkärl, vari mjölk medfördes på skilda 
arbeten långt från bygden / tub in which milk was 
taken to different places of work far from the 
village' (se 

mjölk-bytta f. IV a mjö`kbytt Älvd. mjö`kbitta 
öMor. mjå'kbitta Ors. mja`kkbytta Bju. mjs'irk-
betta ÖVd. 'laggkärl, ämbar att mjölka i / wood-
en milking tub' (SAOB; Liv. Älvd. 59). 

mjölkbytt-krok m. I b mja`kkbettkrök Tra. 'träkrok 
av självvuxen form, i fäbodfähus brukad att 
hänga upp mjölkbyttan på! natural wooden hook 
in shieling cowshed, used for hanging wooden 
milking tub on' (se ill.; ÖDB III 234). 

mjölk-bänk m. Ib mjs`kkbäyyk Mal. 'bänk, på vil-
ken mjölkkärl och mjölkprodukter uppställdes 
till förvaring (i mjölkbod) / bench on which 
containers for milk and milk products were kept 
(in mjölkbod)'. Jfr mjölkhylla. 

mjölk-dags adv. mjs'Irkdakks Mal. 'tid att mjölka 
korna / time to milk the cows' (SAOB 1). Jfr 
kodags. 

mjölk-deg m.Ic mjö'kdieg Älvd. 'gröt, som ko-
kades av mjölk och kornmjöl före flyttningen 
från ett fäbodställe; äv. tillagad såsom söndags-
morgonrätt hemma i byn / porridge made from 
milk and barley before moving from a shieling; 
also made on Sunday morning at home in the 
village' (ÖDB III 455). Syn.: boförsgröt. 

mjölk-doppa f. IV a mja`irkdappa Mal. 'doppsås av 
mjölk, flott och mjöl, i vilken bröd, potatis och 
fläsk doppades / sauce of milk, lard and flour in 
which bread, potatoes and bacon were dipped'. 
Jfr vattudoppa. 

mjölk-dropp m. la mg‘ökdriip Våmh. (Bon.) 
mjö'kdrap vSoll. mjz-t`kdråp Ors.=mjölk-blink, 
-dryp m.fl.; i a-nt fen jennda mg‘ökdriip Våmh. 
(Bon.) 'jag har inte en enda mjölkskvätt'. 

mjölk-dryp m. I a mjs'irkdrgp Leks. = mj ö 1 k-
blink, -dropp m.fl.; om jä hadd en mjs`kkdrgp 
tä å's på vällinjen lell 'om jag hade en mjölk-
skvätt att hälla på vällingen ändå'; (vid emfas:) vi 
ag &lur en mjs`kk-drg'p 'vi äga inte en droppe 
mjölk'. 

mjölk-dänga f. IV a mjs'kkdännja Leks. (jfr 
dänga v.) 'person, som gick och bar mjölk till 
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gammalt folk / person who brought milk to old 
people'. 

mjölke' m. III a mjö' ke— my ke (— 	tje Nor- 
een) Älvd. mjö'kä (—mjö'tje Noreen) Mor. 
mj8'4-kä Ve. mjö`k(e) Soll. mjs'irka Rättv. (Bo.) 
mja`irka Bju. Nås Jä. mja`irkä Flo. mjå'tji Mal. 
mjä'tje— mjs' ttje ÖVd. (jfr Noreen Ordl.; Torp 
mjölke'). 1. 'organ hos fiskhane, som avsönd-
rar sädesvätska / milt, soft roe' (SAOB mj ö 1-
k en  1) allm. Syn.: mjölkrom. 2.a. 'växtsaft / 
sap' Nås. b. 'mjuk, vit kärna i havre / soft white 
grain of oats' (jfr Aasen mj 0 1 k e, bet. 1) Jä. 
Syn.: mjölk, bet. 2. 3. 'märg (i kokta ben) / 
marrow (of boiled bones)' Soll. 

mjölken  m. Illa mjö'kä Mor. mjiArka—mjs`kka Ål 
(jfr Torp mjölke"). 1. 'mjölke, Epilobium 
angustifolium' (SAOB mjölk em  1) Mor. Jfr 
hö-, ko-. Syn.: se eldmärke. 2. 'mjölktistel, 
Sonchus oleraceus / milk- or sow-thistle' Ål. 
Syn.: bladtistel, bet. 2; tistel. 

mjölk-flaska f. IV a mjö‘ eras sk(a) vMor. mjn' rk-
fl,rasska  Ve. mjo"kfirassk(a) Soll. mja`lreraska 
Rättv. (Bo.) mjö'4-kf7tasska Ål 'mindre, laggat 
förvaringskärl för mjölk / small tub for milk' 
(ÖDB III 350). 

mjölk-gris m. Ja mjs'ir(k)gris Leks. (Silj.) 'späd-
gris, digris / sucking pig' (SAOB). 

mjölk-gräs n. II mja'kkgrås Bju. 'mjölke; Epilo-
bium angustifolium' (SAOB a). Syn.: se e 1 d-
m ärk e; mjölken, bet. 1, m.fl. 

mjölk-gröt m. la mjo"(k)grät vMor. mja'kk(g)råt 
Ve. Ore mjö`kgråt—mjo"kgriit Soll. 'gröt, kokad 
på mjölk (med tillsats av korngryn, -mjöl el. 
vetemjöl) / porridge made of milk (with added 
barley-groats or -meal or wheat-flour)' (SAOB; 
ÖDB III 461). 
mjölk-hare m. IV mjs`Zrkhärs Äpp. 'övernaturligt 
väsen i en hares gestalt, som drog mjölk till sin 
ägare / supernatural creature in form of hare 
which took milk to its owner' (SAOB; jfr Jan 
Wall, Tjuvmjölkande väsen II 1978). Syn.: se 
bare, bet. 1. 

mjölk-hus n. la mjö'köjs öMor. 'kylhus för mjölk i 
fäbod (med kallt vatten från källa) / cooling 
house for milk in shieling (with cold spring 
water)'. Jfr jordsäl. Syn.: se mjölkbod 
m. fl. 

mjölk-hylla f. III (I) mjö'kill Älvd. Mor. Soll. 

Våmh. mja`irkhill(a) Ve. mj‘ kill(ä) Ors. 
mjs'irkhill(a) Rättv. (Bo.) mja'Irkill Leks. (Silj.) 
mjsXhill svLeks. 'hylla, på vilken kärl för 
mjölk och mjölkprodukter uppställdes till förva-
ring / shelf on which containers for milk and milk 
products were kept' (SAOB; Liv. Älvd. 21; ÖDB 
III 196, 198, 215, 218, 267, 345f.); fu'll mja`kk-
hillä i tregar Rättv. (Bo.) 'mjölkhyllan full med 
tråg'. Jfr mjölk-bänk, -lave, -stege. Syn.: 
se hänghylla, bet. 1. 

mjölk-hålla st.v. mja'ahalla svLeks. 'hålla med 
mjölk / supply with milk'; kä' ra mja4-k då S8 
my' ttjy, sa vi ä gå-tä mja'Irkhall vas 'kon mjölkar 
då så mycket att det räcker för vårt behov (eg. vi 
äro goda till att mjölkhålla oss)'. 

mjölk-is m. la mja'Irkis Leks. (Silj.) 'frusen mjölk, 
medförd under skogsarbete vintertid / frozen 
milk taken to forest work in winter'. 

mjöl-kista f. IV a mj&irtjissta Ga. Mock. 'på ena 
sidan av kvarnlaven försänkt ränna el. låda, där 
mjölet samlades upp / groove or box in one side 
of the flour-bench in mill, where the flour was 
collected' (ÖDB III 274; jfr Gotl. Ordb.; We). 
Syn.: m j ö 1-1 å d a, bet. 2. 

mjölk-kammare m. Ja mja`Zrk(k)amår Leks. (Silj.) 
mja`4-k(k)ammar Leks. 'utrymme i fäbodstuga, 
vari mjölk och mjölkprodukter förvarades / small 
chamber in shieling cottage, in which milk and 
milk products were stored' (se ill.; SAOB 1; 
ÖDB III 196). Syn.: se mjölkbod. 

mjölk-kar n. II mja'Irkkär Tra. 'stort kar, vari 
skummjölk samlades / large tub in which 
skimmed milk was collected' (SAOB; ÖDB III 
354). 

mjölk-karl m. I a mjö'kkall Älvd. 'mjölkerska / 
milkmaid'; sj e mjö` kkallä f"-nä 'se, nu bege sig 
mjölkerskorna av!'. 

mjölk-kask m. Ib mja`4-kkassk Li. 'dryck av varm 
mjölk, blandad med flott och brännvin / drink of 
hot milk mixed with lard and distilled liquor'. 

mjölk-kittel m. Id mja`irktjittil Dju. 'kopparkittel 
använd vid mjölkning / copper container used 
when milking' (jfr Fr. mjölkrketill). 

mjölk-ko f. VII b mjs' Zek(k)ä Rättv. Li. tyda' irk(k)ö 
Bju. 'ko som ger mjölk el. som mjölkas / milch 
cow' (SAOB 1). 

mjölkko-foder n. Id mja`kkkuför Li. 'drank, given 
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som kraftfoder åt korna / draff given to cows as 
concentrated fodder'. 

mjölk-kopp m. la mjs`lrkkupp Leks. Jä. 'mjölk-
skål / milk bowl' (ÖDB III 341); näj ä du mitt 
oppi mjs'akuppan, missa Leks. 'nej, är du mitt 
uppe i mjölkskålarna, katt!'. 

mjölk-koppe m. Illa mjö`kkupp Älvd. mjo"kkupp 
Soll. 'säckliknande organ, som i samband med 
kalvningen framträdde närmast efter vatt u-
k o pp e n / bag-like organ which appeared imme-
diately after v at tu koppen when cow bore 
calf' (ÖDB I 279). 

mjölk-kove m. IV mg`ökkuut Våmh. mjö`kkuvå' 
Mor. mj8`41ckuvå Ve. mj(i'kkuvi.  Ors. 'byggnad 
på fäbodställe el. kammare (i fäbodstuga) för 
förvaring av mjölk och mjölkprodukter' (ÖDB I 
148; III 83, 223, 225, 346). Syn.: se mjölkbod. 

mjölk-kreatur n. J a mja`kkkryttyr Jä. (koll.:) 'kor 
och getter / cows and goats' (jfr SAOB). 

mjölk-källare m. Ilie mjs'Zrktjällar Dju. mjs'Zrk-
tjällar(ä) Flo. 'källare, kombinerad med bod för 
mjölkens och mjölkprodukternas förvaring / cel-
lar, combined with storehouse for milk and milk 
products' (SAOB; Linnman i Fataburen 1914, s. 
20; ÖDB III 83, 111 fig. 102, 223). Jfr mjölk-
bod m.fl. 

mjölk-kärl n. I a mjö'klaiild Älvd. mjö'kkriild 
vMor. mrökkrä'Ild öMor. mja'Irkkjiräld Ore 
mjö'Irkkäral Tra. (Aasen mj0lketjerald) 
'mjölkkärl / milk container' (SAOB la; ÖDB III 
341). 

mjölk-lave m. IV mja`irkläim Jä. 'hylla, på vkn 
mjölkkärlen placerades / shelf on which milk 
containers were placed'. Jfr mj öl k hylla m.fl. 

mjölk-masse m. Illa mjö'kma'ss Älvd. 1. 'mjölk-
drickande katt / milk-drinking cat'. 2. 'barn, 
som gärna dricker mjölk / child who likes milk'. 

mjölk-mat m. Ja mja'Irkmåt Mal. 'mat tillagad av 
mjölk / food prepared from milk' (SAOB); an vei4r 
tsa hå'Irivin å omftä  mja'irkmåtam 'man blir så 
hård i magen (eg. hårdlivad) av den här mjölkma-
ten'. 

mjölk-mål n. Ja mj -o'kmlar vMor. mja`Zrkmålr Mal. 
'den mängd mjölk, som mjölkas vid varje 
mjölkningstillfälle / the amount of milk given at 
each milking' (Aasen mj01 kema al). Syn.: 
måls', bet. 3. 

mjölk-märke n. III mjo"kmär(r)tj Soll. 'märke av 

ngt slag på kvigkalv, antydande att kalven skulle 
bli en god mjölkko / mark of some kind on cow-
calf, suggesting that calf would be a good 
milker'. Jfr mjölkställning; mjölkåder. 

mjölk-mögla f. IV a mja`irkmglra Tra. 'mögelartad 
bildning på den på mjölken uppstigande grädden 
el. på mjölkkärlets bräddar / mould appearing on 
cream, or round brim of milk container'. 

mjöl-koppe m. Illa my"'Zrkupp Älvd. Våmh. 
mjä`Zrkupp vMor. Ve. mjelku'pp nöMor. 
kupp(a) Ors. 'påse för mjöl / flour bag' (av tyg el. 
kalvskinn). 

mjölk-pung m. Ib mg`ökfflyg vÄlvd. 'kråk-
klöver, Potentilla palustris / marsh cinquefoil'. 
Syn.: knipkål; kråkfot, bet. 3. 

mjölk-rom m. I a mjs'irkramm Rättv. (Bo.) (jfr 
mjölke' m.) 'fiskmjölke / fish milt, soft roe'. 
Syn.: mjölke', bet. 1. 

m. I a mjeYksiZe Älvd. vMor. nig' öksK 
Våmh. mjö'ks14--mjö'ksgir vMor. mjö`ksil öMor. 
mjo"ksg(r Soll. mfinsil Ors. mjs`kksK Rättv. 
(Bo.) Flo. Li. mja'irksOk Äpp. 'för mjölkens sil-
ning anv. kärl, bestående av en i ett trästycke 
utskuren skiva och därpå skål med korsformigt 
hål i bottnen, varöver en s ilt ap p av tagel hölls 
under silningen / milk strainer' (SAOB; ÖDB III 
344). Syn.: sil, bet. 1; siltapp-, sil-trä. 

mjölksklig adj. I mOkskirin Älvd. 'högmjölkande 
(om ko el. get) / with a high yield of milk (about 
cow or goat)'. 

mjölk-skvalar f. Il pi. mjö'kskiewirär Älvd. 'med 
diskvatten blandade mjölkrester, som sköljts ur 
mjölkkärlen / dish-water containing traces of 
milk rinsed out of the milk containers' (Liv. 
Älvd. 36; ÖDB III 458). 

mjölk-skvätt m. la mjo"kskwätt Ve. mja'Irkskvätt 
Leks. Mal. 'liten kvantitet mjölk, mjölktår' 
(SAOB). Syn.: se mjölkblink m.fl. 

mjölk-skål f. l a mjö'kskå4---my`öksidt4- Älvd. 
melcskb Våmh. mjö'kskb vMor. mjo"kskiiir 
Soll. mjs'Zrkskin• Leks. Mal. 'träskål för mjölk / 
wooden bowl for milk' (SAOB; ÖDB II 216; III 
341). 

mjölk-skåp n. la mja'Irksidtp Rättv. (Bo.) 'skåp för 
förvaring av mjölkkärl / cupboard in which milk 
containers were kept' (se ill.; SAOB; ÖDB III 
346). 

mjölk-sopp' m. la mjö'ksopp Älvd. mg`öksåpp 
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Våmh. (Bon.) mjö`ksåpp Mor. mju'Irksåpp Ve 
mjs'kksupp ÖVd. (Rietz 438 b) 'rörsvamp, som 
ätes begärligt av korna / type of edible fungu 
favoured by cows' (SAOB 2). Jfr kosopp. 

mjölk-sopp" m. I a mjsUsapp nLeks. 'maträtt a 
mjölk med ibrutet bröd / milk with bread broke 
up in it'; jä a jorrt må en mjs'irksupp 'jag ha 
gjort mig en mjölksopp'; fä å't bärä dannda 
mjs'kkssppsn 'jag åt bara den där mjölkrätten' 
Syn.: se ibete; mjölk-bröd, -soppa m.fl. 

mjölk-soppa f. IV a mjs`ksuppa Ors. mjs`kk 
snppa--söp(p)a--såpa Leks. (jfr Aasen mjgilk 
supa f.)= mjölk sopp" (SAOB; ÖDB II 
450); jä ska brg‘t mä e mjs'irksappa Leks. 'jag 
skall bryta bröd i mjölk till en soppa åt mig' 
grs‘ssimjuirk-, räinnmjakk-, tjå`rnmjslrk-, tä`tt 
mjskk-mjskksöp(p)a Leks. 'sönderbrutet bröd 
resp. självsurnad mjölk (jfr grosse! n., bet. 3) 
skummad mjölk, kärnmjölk och tätmjölk'. 

mjölk-soppe m. IV mjö`ksupi' Älvd. (Ross m j 01- 
k e s ope, Jac.—Matras mj ölk s op i, Blönda 
mjolkursopi) 'liten dryck nysilad mjölk / little 
drink of newly-strained milk'. 

mjölk-stege m. IV mjs`4-kst -ega Rättv. (Bi.) Bju 
mjs`Irksteka Leks. mjs'kkst4a Ål mja`kksteka 
Ga. Mock. mflArkstekä Flo. 'fristående el. på 
vägg anbragt stegliknande ställning att placera 
mjölkkärl på / ladderlike construction on which 
milk containers were placed' (SAOB; ÖDB III 
198, 209f., 345f.) Jfr mjölkhylla. 

mjölk-stinn adj. I mjö'kstinn Älvd. mjs`Zekstinn 
Ve. Flo. 'stinn el. uppsvälld av mjölk / swollen 
with milk (of cow)' (SAOB); 11".Ifin werd mjö‘k-
stinn a kwe'lldgm Älvd. 'Lillfin får juvret upp-
svällt av mjölk till kvällen'. 

mjölk-stuga f. V mjö`ksttigd Älvd. mgökståga 
Våmh. mjö`kstugu Soll. mjs'kkstugu Ve. 
mjä'kstuga Ors. mjs`kkstaga Ore mjs`kkstagu 
Rättv. (Bo.) mjs`kkstuggu Leks. 'kammare el. 
bod (i fäbodarna) för förvaring av mjölk och 
mjölkprodukter' (se ill.; SAOB; ÖDB 1 148; III 
37, 83, 190, 196, 225). Syn.: se mjölkbod. 

mjölk-ställning f. I b mju‘kkställniy Rättv. (Bo.) 
Leks. 'tecken på god mjölkavkastning (om ko) / 
sign of good milker (of cow)' (jfr SAOB); o va 
li`tp å brä'kkryddja, män bra mja'kkställniyar, 
o`sskapki Leks. 'hon (a: kon) var liten och svank-
ryggig (eg. b räc k ry gg ad), men fina tecken på 

god mjölkavkastning (hade hon), väldigt (eg. 
oskapliga)'. Jfr mjölkmärke. 

mjölk-stäva f. V mg`ökståvå vÄlvd. mjö'kstä-
gre—mjö'kstava' öMor. mjo"kstävu Soll. 
mjii`kstaga Ors. mjs`kkstagu Rättv. (Bo.) mjs'Irk-
stävu Leks. Bju. Ål Jä. mjaUstägu Mal. (Rz 
438 b) 'stäva, laggkärl med uppstående stav till 
handtag, anv. under mjölkning / tub with project-
ing upright stave as handle, used when milking' 
(SAOB). 

mjölk-sull m. la mg`öksull Våmh. mjö‘ksull Mor. 
mjo"ksull Soll. mjfi`ksull Ors. mjs`kksall Rättv. 
Li. mjsXsull Leks. Dju.—Flo. 'anrättning av 
mjölk med ibrutet bröd / dish consisting of milk 
with bread broken up in it' (Aasen m j Olk e-
soll; ÖDB III 450). Syn.: se ibete; mjölk-
-bröd, -sopp", -soppa m.fl. — Ssg: mjs`irk-
sullbitta f. Dju. 'laggkärl, vari mjölk med ibrutet 
bröd förvarades / wooden container used for 
keeping milk with bread broken up in it'. 

mjölk-säte n. III ntjö'ksåte Älvd. mg`öksätä 
Våmh. mjöVcsiit(ä) Mor. mjo"ksåt(ä) Soll. 
mjs`kksåts Rättv. (Bo.) mjs'kicsiitä Leks. 'pall, 
på vkn man satt under mjölkningen / milking 
stool' (se ill.; SAOB; Liv. Älvd. 82; ÖDB I 287). 
Syn.: se fähussäte. 

mjölk-söpa f. IV a, se mjölksoppa. 
mjölk-sör m. I a mjö'ksör Älvd. mju'kksaur Tra. 
'fett el. annan orenhet, som under mjölkning 
fastnade på händerna / fat or other impurity 
which fastened on hands during milking' (jfr 
sör; ÖDB III 341); två'-ta de mjs`Zrks851 Tra. 
'tvätta av dig mjölkfettet!'. 

mjölk-tand f. VI mjö`ktann öMor. mjs'kktann 
Rättv. Li. 'barns ettårstand / milk tooth' 
(SAOB). 

mjölk-torta f. IV a mjs`Irktöta—mjs'kktåta Mal. 
mjs`kktotta ÖVd. (jfr torta f.) 'torta, Lactuca 
alpina / blue sow-thistle' (jfr Färje, Transtrands 
floras. 105). Syn.: björntorta. 

mjölk-tråg n. II mjö'kträg Älvd. Mor. mja`kktrfig 
Rättv. Leks. Bju. Ål Nås; obef. Tra. 'trågformig 
träskål för mjölk / trough-shaped wooden bowl 
for milk' (se ill.; SAOB; ÖDB III 341ff.). Jfr 
disk, bet. 1; skål, bet. 1. 

mjölk-tår m. I a mjs'kktår Leks. 'liten kvantitet 
mjölk / small quantity of milk' (SAOB); dra gir 
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mjöl-kula 	 1582 	 m(j)ölning 

mja'Zrktårn fs'sst 'mjölka ur den sista mjölkdrop-
pen först!' Syn.: se mjölkblink m.fl. 

mjöl-kula f. IV a mYlkåjla nöMor. 'boll av mjöl 
och tjära, som gavs åt ko, vilken led av skra-
velsjuka el. aptitlöshet / ball made of flour and 
tar given to cow suffering from skravelsjuka 
or lack of appetite'. Syn.: tj ärb o 11. 

mjölk-varm adj. I mp‘ökwarrm Våmh. (Bon.) 
mja`Irkvarrm Nås mj8`4-kvarm Mal. (jfr mjölka 
v.) 'spenvarm / warm from the cow'. Syn.: se 
kickv arm. 

mjölk-välling m. I b mjö'kwelrygg Älvd. mg' ök-
weqyg Våmh. (Bon.) 'välling, kokt på mjölk och 
kornmjöl / gruel made from milk and barley-
meal' (Liv. Älvd., s. 35; ÖDB III 458f.). Jfr 
krippvälling. 

mjölk-åder f. I d mjdklidär Soll. mja`Irkistr Nås 'yt-
ligt belägen, starkt framträdande blodåder på 
kons buk ned mot juvret, tydande på god mjölk-
avkastning / prominent surface vein on belly of 
cow running down towards udder, indicating 
good milk yield' (SAOB la). Jfr mjölkmärke. 

mjölk-änger m. I d mja`(rkäyyger Li. 'larv (av spy-
fluga) i gammal mjölk (källarmjölk) / larva 
(from blowfly) in old milk (k äll ar mj öl k)'. 

mjöl-kärl n. I a mjä'Zrkriild Ve. mjö"4-kräld Soll. 
mj&lrtjäräl Rättv. (Bo.) mjä'Zrtjiirl Leks. Ål 
mjä'Zetjå/ Äpp. mjji`kkäral Li. 'träkärl med pul-
petlock för mindre kvantitet kokmjöl / wooden 
container with lid for small quantity of cooking 
flour' (se ill.; Aasen mj 0 1 kj e r al d). Syn.: 
mjöllåda, bet. 1. 

mjölk-äska f. IV a mja`lrkässtja Mal. 'liten ask i 
svepteknik med tätt slutande lock, anv. för mat-
säcksmjölk / small turned box with tight lid, used 
for milk taken on journey'. 

mjöl-lave m. IV mjå'4elava Äpp. 'underlag av 
bräder, varpå den undre kvarnstenen i skvalt-
kvarn vilade och på vilket mjölet föll ut / base of 
boards on which lower millstone rested and onto 
which flour fell out'. Syn.: se k v ar nla v e. 

mjöl-låda f. IV a mjl råda Rättv. (Bo.) mjå'4rata 
Äpp. 1. 'kärl av lådform med pulpetlock för 
förvaring av kokmjöl till dagligt bruk' Rättv. 
Syn.: mjölkärl. 2. 'på ena sidan av kvarnla-
ven försänkt ränna el. låda, där mjölet samlades 
upp / groove or box in one side of the flour- 

bench in milt, in which the flour was collected' 
(ÖDB I 477) Äpp. Syn.: mj öl kist a. 

mjöl-lår m. Ja my`ölrlår Våmh. 'underlag för 
handkvarnens stenar / base for stones of hand-
mil'. Jfr kvarnlave. 

mjöl-mask m. I b mjö"Irmakk vMor. mjölma'kk 
öMor. mjö"lrmakk Rättv. (Bo.) mjå'lrmakk Leks. 
Jä. mjb`Irmakk Mal. 'till färgen mörk insekt, som 
förekom i (ärt)mjöl / dark-coloured beetle found 
in (pea-)flour' (SAOB); ä e fullt i mjrmakkar ti 

Rättv. 'det är fullt med mjölmaskar i 
(mjöl)lå'ren'. 

mjöl-matta f. IV a mjå'Irmatta Äpp. mj&Irmatta 
Mal. mjå'kmatta ÖVd. 'flätad jutesäck med 
rågmjöl, importerat från Ryssland / plaited jute 
sack of rye flour imported from Russia' (SAOB). 
Syn.: ryss-, tåg-matta. 

mjöl-mus f. VI 	ÖVd. 1. 'liten mus, som 
sprang i mjöl / small mouse, running around in 
flour'; an e S8M äj Miå'll*MliS i 8' 1'g8m Li. 'han är 
vit i ansiktet som en mjölmus'. 2. 'blek person 
/ person with pale face'; mjå'Zrini-isa Li. (ök-
namn) 'bleknosen'. Syn.: ask-, bet.2, blekfis. 

m(j)ölnar-dräng m. Ib mjå'knärdreyug Ve. 
måslnerdreygg (—mje'llner-) Ors. 'kvarndräng / 
miller's assistant' (SAOB). 

m(j)ölnare m. III c mg`ölrrier Älvd. mg`ölrnär 
Våmh. 	vMor. må'lnär öMor. mjii'Zrnär 
Ve. m rö'knär—mjji'Zrnär Soll. 	öOrs. 
mä'Irriäre Ore 	Rättv. 	Bju. 
ma`lniär Ål Ga. ma'nnar Dju. mg-riarä Flo. 
mji'knar Nås mjå'knar(ä)—mjå'rnär Jä. m'o
när—mä`471ar Mal. mä'riar Li. 'person, som 
malde säd i kvarn (åt sig själv el. åt andra) / 
miner' (SAOB); jä ska ji mä tä nui'lrnar Rättv. 
(Bo.) 'jag skall taga tjänst som mjölnare'; ä vä` 
fal äjn mä'riar, S8M v.g.' da å mö k Li. 'det var 
(väl) en person där (i kvarnen) och malde'. Jfr 
skvalt-. Jfr malkarl. 

m(j)ölning f. I b mii`riiy—mii`Zmin Mal. 1. 'säd, 
som skulle malas (el. som malts), kvarnfora, 
mäld / grain which was to be ground'; fra'kkt 
rruS'kriiy a kvä'nn 'fara till kvarnen med mäld'. 
Syn.: se mal d er', bet. 2, m.fl. 1. 'verksamhe-
ten att mala, malning / grinding'; nö våZr ä full 
rygo 	j&' rätt fö mi`nom cl'k• 'nu blir det 
väl inget malande hädanefter för min del'. Syn.: 
malning, bet. 1; mälning, bet. 1. 
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