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m(j)ölnings-hus 	 1583 	 mjöl-äske 

m(Dölnings-hus n. la mjAniushris Mal. 'hus vi 
kvarn, där mälden ställdes i väntan på malning 
house next to mill where the grain was put befor 
being ground'. 

m(Dölnings-lass n. la må 'imiys/ass Mal. 'kvarn 
lass / bad of grain to be ground'. Syn.: s 
malderlass. 

m(j)ölnings-sticka f. IV a mii`riiysstikka Mal. 'trä 
sticka med bomärke, som fästes på sädessäck 
före kvarnfärd / chip of wood with owner's mar 
which was fixed to sack of grain before it wa 
taken to the mill'. 

m(j)ölnings-säck m. I b infi'Zriiiyssäkk Mal. 'säc 
(av skinn) med säd, som skall malas / (leather-
sack of grain to be ground'. Jfr mjölsäck. 

mjöl-ring m. I b mg`ökriyyg Våmh. tnjå'kriyyg 
vMor. Ve. mjö"Irriygg Soll. mj&irrigy Rättv. 1 
'ring av mjöl, som föll ut runt om kvarnstenarna 
ring of flour which fell out round millstones 
(ÖDB I 477) Ve. Soll. Rättv. Syn.: svep. 2. 
'ca 2 tum brett, finhackat parti närmast kvarn-
stenens kant / 2-inch broad finely-sharpened area 
nearest edge of millstone' Våmh. Mor, fy'! 
mg`ökrinndjen Våmh. (Bon.) 'mala in litet mjö 
i den nyss upphackade kvarnstenens periferi' 
Syn.: mjölgång, bet. 2. 

mjöl-ris n. J a mjii'irreis Ve. 'mjölonris'. Syn.: se 
mjölbärs-ling, -ris. 

mjöl-ryve f. Ja mrkråjv—ing`ökråjv Älvd. (jfr 
r y v e) 'ask av näver att förvara mjöl i / birch-
bark box for flour'; eä i so Zeö'st sos e wii`r i 
mg"ölrråjvin 'det (D: gruset) är så löst som mjölet i 
mjölasken (eg. som om det vore i mj ölr y v en)'. 
Jfr mjöl-ask, -skrocka. 

mjöl-räcka sv.v.3. mjä`krättja Leks. mjb`krättja 
—mjii`karättja Mal. 'bearbeta skinn med havre-
mjöl och därefter skrapa det rent med räck spa-
den / treat hide with oatmeal, after which it is 
scraped with r ä c k-s p ad e' (jfr ÖDB 11 234; Ma-
lung. Sockenhist. 3, s. 165, 181). Jfr k ö t t-
räcka. Syn.: finräcka. 

mjöl-räka f. V mg`ökrekå' Älvd. mjä`kreku nvMor. 
mjölrekte öMor. mjö"irrekö Ve. 'skovel, varmed 
mjölet kring kvarnstenarna östes i säckarna / 
shovel with which flour round millstones was put 
into sacks' (ÖDB I 477). Syn.: mjölskov el. 

mjöl-röra f. IV a mjå'kr&I(a) Ve. mjii`kiiika Ål 
mjå'Irråra Mal. 'föda av mjöl och vatten (för 

såväl människor som djur) / mixture of flour and 
water (for both humans and animals)' (SAOB; 
ÖDB I 303). Syn.: rågdeg; rågmjöls-söta; 
råröra. 

mjöl-sikt f. I a mjii`,sekkt Li. 'fint såll, anv. för 
siktning av mjöl / flour-sieve' (SAOB; ÖDB I 
478). Syn.: mjölsåll; Sikt, bet. 1; sikte', 
bet. 1; siktsåll. 

mjöl-sikte n. III mft'Isikktä Ors. =föreg. 
mjöl-skovel f. Id mjrskauvak Leks. Ål 'kortskaf- 
tad skovel med kanter att ösa mjöl med'. Syn.: 
mjölräka. 

mjöl-skrocka f. IV a mji-rkskrakka Mal. 'ask av 
näver med träbotten att förvara mjöl i / box of 
birch-bark with wooden bottom for flour'. Jfr 
mjöl-ask, -ryve. 

mjöl-skäppa f. IV a my ̀ ökstjäpp Älvd. 
stjäppa vMor. mjölstjä'ppa öMor. mj5'Irstjeppa 
Ve. inft'Istjappa Ors. mjå'kfäppa Leks. mjffk--
gtjäppa ÖVd. 'med lock och bågböjt handtag 
försedd (rund el. oval) ask i svepteknik för förva-
ring av mjöl / turned box with lid and curved 
handle, used for storing flour' (se ill.; SAOB). 
Syn.: mjöl-ask, -äske. 

mjöl-sop m. l a mj3'irsöp Bju. 'borste varmed mjöl 
sopades av det nygräddade brödet (och av bak-
bordets skiva) / brush with which flour was 
brushed off newly-baked bread (and off baking-
table top)'. Syn.: se baksop; mj öl söp. 

n. la mYlsålld Ors. =mjölsikt 
(SAOB). 

mjöl-säck m. Ib mjölsä' kk öMor. mji39rsekk Ve. 
mjsäkk Leks. mjå'kyäkk Mal. mjä'Irisäkk ÖVd. 
'säck av skinn (och upptill grovt linne) för mjöl / 
sack of leather (and coarse linen at the top) for 
flour' (SAOB; ÖDB I 477). Jfr m (j)ölni ng s-
s ä c k. 

mjöl-söp m. Ja mjii'bp Flo. 'borste, varmed mjö-
let sopades av tunnbrödet på bakbordet / brush 
used to brush flour off clapbread on baking-
table' . Syn.: se b a k-, m j öl-s o p. 

mjöl-tina f. IV a mj «ä`kMna vMor. 'Iaggat träkar att 
förvara mjöl i / wooden barrel tub for storing 
flour' (i härbre el. bod). Syn.: mjölkar, bet. 1; 
mjöltunna. 

mjöl-tunna f. IV a rtiY kunna nöMor. Ors. mjå'Zr-
tunna Mal. mjii'irtunna Li. = föreg. 

mjöl-äske n. III mrkesstj Älvd. 'svepask med 
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lock, vari mjöl förvarades / tumed box with lid, 
in which flour was stored'. Syn.: mjöl-ask, 
-s käpp a. 

mjöl-ök m.Ib mjä`lrök—mjä'kjiik Leks. mji39r5k 
Mal. mjö'ksuk ÖVd. 'mjöldryga / &got' (We.; jfr 
SAOB); ä e fu'llt i mjö'lråk da i ra'jam Mal. 'det 
är fullt med mjöldryga i rågen'. Syn.: se mat-
ök; mjöl-dryga, -gubbe. 

'njöt-öka f. IV a mjii'lråka Rättv. Dju. mjö`kik(k)a 
Flo. Nås Jä. mjö'köka Mal.= föreg. (SAOB). 

mjöl-ösa f.IV a mg"ökös Älvd. m"3'/isa Våmh. 
mjå'kås nvMor. ~lösa öMor. 'träslev att ösa 
upp mjöl med / wooden ladle used to scoop up 
flour' (se ill.; SAOB). 

mjömla sv.v.l. mjdnimira Äpp. Mal. 'tala lågt 
och otydligt, mumla / speak in a low and indis-
tinct voice'. Syn.: mjöla, bet. 4. 

mjöna sv.v. 1 . mjj`p Älvd. (jfr mj ö adj.; Torp 
mj aan a under m j a a) 'smalna / become thin-
ner'. Syn.: smala; smalna; smockna, bet. 
1; smogna, bet. 1;tomna. — Särsk. förb. (av:) 
du mjemer-i'v m dgy 'du magrar i ansiktet'; 
(ur:) ur an-då' mg:ner-gir 'så den där (o: man-
nen) magrar!'; e mgner-O' mi'er o mi'er 'det 
minskar mer och mer (om pengar etc.)'. 

mjörm—mjärm f. I a myörrm Älvd. Våmh. 
mjörrm—mjärrm Mor. mjärrm Ve. Soll. Leks. 
Äpp.—ÖVd. njemmn Ors. mjarrm Ore mjär(r)m 
Rättv. mjörrm Jä. 1. 'höft / hip' (Rietz m j ör m, 
Sdw. miädhm, Fr. mjööm) allm. så'rt i 
mjö'rrmi öMor. sår i mjä'rrman Ve. sår i mjä'rr-
men Äpp. vo' nnt i mjä`rrmä Tra. 'ont i höften'; i 
a sårt i nje`mmnuma Ors. je e sår i mjä`r(r)mom 
Rättv. (Bo.) 'jag har ont i höfterna'; je a la' mäg 
på mjä'rrma Äpp. 'jag har slagit mig i höften'; 
weöemyörrm Våmh. 'höft, som är känslig för 
väderleksskiftningar'. Jfr förled, bet. 1. 2. 
'korskota (i korsryggen) / vertebra (in the lumbar 
region)' Ore. Syn.: mjörmknota, bet. 2. 

injörm-knokla f. IV a mjä`rrmknjokälr Soll. 'höft-
benskam / edge of hip-bone'. Syn.: midjekn ä; 
mjörm-knota, bet. 1, -knul; roknota. 

mjörm-knota f. IV a my`örrmknguta Älvd. 
my' örrmkngöta Våmh. (Bon.) mjdrrmkn(Döta 
söMor. mjdrrmknöt Soll. mjä`rrmknöta Li. 
1.= mj örmknokla Våmh. (Bon.) söMor. Li. 
2.= mj ör m, bet. 2. Älvd. Soll. 

mjörm-knul m. I a my'örrmknauk Älvd. Våmh.  

mjdrrmknöjl öMor. mjdrrmknåk (—knåuk) Ve. 
mjdrrmknåk Äpp.—Tra.=mjörmknokla. 

mjörm-runka f. IV a mjdrrmruyyka Leks. 'kvin-
na, som under gången vaggade med höfterna / 
woman who swung her hips as she walked'. 

mo m. mö Bju. 1. 'hård, leraktig (vit, finkornig), 
dålig jord(mån) / hard, clayey (white, powdery) 
poor soil' (SAOB 1). Jfr pinn-. 2. 'skogbeväxt 
myr el. sankmark / bog or marsh covered with 
trees' (jfr SAOB 2-3). Jfr mor f. la. 

mocka' LIVa—V mdkka Soll. mo`kka—mu`kka 
Ors. mirka—må'ku Leks. mo`kka Mal. (Got!. 
Ordb. mocka f.; jfr Rietz måkka 451 b; Torp 
mukka f). 1. 'hoprörd blandning, röra / mix-
ture' Soll. Mal. i djii`rd je mdkk å gäv svdinam 
Soll. 'jag gjorde en röra (av resterna) och gav åt 
grisen'. Syn.: mänga f., bet. 1; röra, bet. 1. 

'oordnad massa, oreda, röra / mess, disorder' 
Soll. Ors. Mal. ä vårt je rrkkti mdkk åv dlltiöip 
Soll. 'det blev en enda stor röra av alltsamman'. 
Syn.: röra, bet. 3. 3. 'stor portion / large por-
tion' (t. ex. full sked el. slev) Leks. 

mocka' f. IV a mo`kka Våmh. 'feminint könsor-
gan / female sexual organ'. Syn.: se bussa f., 
bet. 5; mus, bet. 2, m.fl. 

mocka sv.v.1 minå Älvd. Våmh. mu"kå Mor.—
Ors. mu"ko—mdko Ore mö"kå—m6"ka Rättv. 
må`ka Leks. Ål må`ka Dju.—Flo. må'ks Nås 
Äpp. må`ks—ms`kks Jä. "Punks Mal. må`kkå 
ÖVd. 1. 'undanskaffa spillning i ladugård och 
stall / clear dung' (SAOB mocka'; ÖDB I 284) 
allm. mirkå dy`nndja Älvd. merkå dy`nndk 
Våmh. mu"kå drnndja Ve. mök drnja Rättv. 
(Bo.) mit`k dy'nnja Leks. min drnja Ga. 'dets.; 
skotta el. ösa gödsel'; mirkå fg' ösä Våmh. 
(Bon.) må`k fä'jss Leks. måk 	Äpp. 'skotta 
ut gödseln ur fähuset'; mu"kå ta`kktjittan Soll. 
'skotta ut gödseln ur fårkätten'. 2. 'köra ut 
gödseln och sprida den på åker / spread manure 
on field' (SAOB mocka' a) Våmh. Ors. Rättv. 
(Bo.) Leks. må"kå dy`nndjg Våmh. 'dets.'; må 
wi mu"kädum Ors. 'medan vi körde gödseln ut på 
åkern'; mö"kå a kö'ri Rättv. (Bo.) 'gödsla korn- 
åkern (eg. åt kornet)'. Syn.: dynga; gödsla. 

'skotta / shovel' (SAOB mocka' b; ÖDB 11 9) 
allm. må"kå snkt'un Älvd. mu"kå snfö'z öMor. 
mu"kå snö'n Ors. måk snj& Leks. mäk snö' Ga. 
måkkå snjö' Li. 'skotta snö'; mök vii' g ti fja'ski 
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Rättv. (Bo.) 'skotta (undan snön från) väg(en) till 
fähuset'; grå'va va ö`måka jän Dju. 'graven var 
ej igenskottad här'; hå'-, 15`småka Dju. 'dryg 
resp. lätt att skotta' (om väg, fylld med snö). 
Syn.: skotta, bet. 5. 4. 'gräva (upp) / dig (up)' 
(ÖDB I 372) Soll. Ors. mu"kå kå"Zrsämär Soll. 
'gräva kållanden' ; i ska mu"kå deda sti`ttjä Ors. 
'jag skall gräva upp det där stycket'. — Särsk. 
förb. (av:) muk-å'v kwelbsttnem Ors. 'skotta 
(den gamla) kolbottnen fri från stybb'; ja mukåd-
-å'v tje"lån Ors. 'jag har skottat bort snön (från 
åkern) för att tjälen måtte vika (och gödsel kunna 
bredas)'; (fr å n:) mukå fr.'  Älvd. Våmh. mukå 
fri' vMor. Soll. mäk fri'  Ore 'skotta gödseln 
bort från gödselgluggen i fähuset'; (i:) mukä-i' åi 

Våmh. 'stoppa i dig det där!' (vårdslöst 
uttr. om  mat); (in:) mukåå i' nn vMor. 'skottat in 
(i ugnen den sönderfallna kakan, hassen)'; 
(i s är:) muk-isO'r Ors. 'fördela gödsel från en 
stor stack i smärre högar på åkern'; (n e d:) 
mukå-ni'd öMor. 'raka ner (askan från eldhärden 
och samla den i ett kärl)'; mak-ng.' Jä. 'gräva 
ned'; (u n d a n;) mukå-u`nnd4 snOn öOrs. 'skotta 
undan snön'; (u p p:) a. wi gåygum firn, dar ed 
e u`ppmukå vMor. 'vi gå här, där det är uppskot- 
tat (och fritt från snö)'; mok-o'pp 	Rättv. 
(Bo.) 'skotta upp fåran' (vid nyodling). b. mok-
o'pp en kkrkbettp, Rättv. (Bo.) 'bereda gammal 
kolbotten för ny kolning'; (up p-å:) mä"kå-u'ppj 
Älvd. 'kupa (potatis)'; (ur:) mukå-'r Älvd. 
'taga bort askan i spisen'; (ut:) a. mukå-a'ut 
Älvd. mukå-a'jt Ors. muko-u'jt fir fjal se Ore 
'skotta gödseln ut ur fähuset'. b. mak-ä't bu' too! 
Ga. 'bereda gammal kolbotten för ny kolning'; 
(ut av:) mak-t' rå'a Ga. 'skotta bort spillningen 
ur gödselrännan (eg. raden)'; (uti:) mak-ti' at 
kvä'ra Dju. 'fylla säckar med säd, som skall frak-
tas till kvarnen'; ä ti`måka tä kvä'ra Dju. 'säck-
arna äro fyllda med säd för (malning i) kvarnen 
(eg. det är utimockat till kvarnen)'; måka -tf' Ga. 
'skotta i, lasta' (ex. om  gödsel); (å:) a. mukä-01  
Våmh. 'skyffla på!'; muk-ö' na fu'lla Ors. 'lasta 
den (:vagnen) full (med gödsel)'. b. mukå-j' 
på`rur Älvd. 'med (trekantsformad) skyffel kupa 
potatisen'; (å t e r:) mukå-a' tt grö'pg vMor. mak-
a' tt grö'pe Leks. (Silj.) 'skotta igen gropen (gra-
ven)'; a' tmåkkun Mal. a. 'igenskottad'. b. 'un-
der skottning återfunnen'; (å t e r-fr å n:) mukå- 

atfrå' glu'ddjen öMor. 'skotta bort gödsel från 
fåhusgluggens utsida'. 

mockande-väg m. II mä`konw4 Ore (jfr DNO 1: 2, 
s. 79) '(tillfällig) väg(sträcka) att frakta gödsel 
från fähuset till åkern / (temporary) path leading 
from cowshed to field, along which manure was 
transported'; an a lu'yygan ma`konwig 'han har 
lång väg att köra gödsel'. Syn.: mockvä g, 
bet. 2. 

mock-låda f. IV a mu"kulåda Ors. 'gödselvagn / 
manure cart' (jfr mocka v.). 

mock-ränna f. IV a mö"kränna Rättv. 'gödsel-
ränna i fähus / manure-gutter in cowshed' 
(SAOB). Syn.: se dretbänk. 

mock-stock m. Ib mu"kustukk vMor. 'stock, ut-
görande ram kring gödselränna / log in floor of 
cowshed between stalls and manure-gutter'. Jfr 
dretbänkstock. 

mock-teln f. l a ma"kutinn Älvd. 'golvbräda i bot-
ten av gödselränna i fähus / floor-board at bot-
tom of manure-gutter in cowshed'; 1e mä"kutinn 
a fe-sy'nnd Älvd. 'en gödselrännbräda har gått 
sönder'. Syn.: se dretvägsteln. 

mock-väg m. II mä"kuw4 Älvd. Våmh. 
mu"ku~ Mor. mu"ku~—mu"kåwig Ors. 1. 
'gödselränna / manure-gutter' (ÖDB III 234) 
Älvd. Mor. Syn.: se dre tb ä n k. 2. '(tillfällig) 
väg för gödselkörning från fähuset till åkern' 
Ors. du als` yngan mu"kåw4 'du har lång väg att 
köra gödsel'. Syn.: mockandeväg. 3. 'i snö 
uppskottad väg / road cleared of snow' Ors. 

mod n. Ia möd Ve. mö Nås—ÖVd. 1. 'vrede, 
ilska / anger, fury' (SAOB mod' 1) Ve. då bi an 
wid fu'llt mö'd 'då råkar han i fullständig vrede'. 
Syn.: sinne, bet. 2. 2. 'sinnesstämning, känslo-
läge / mood' (SAOB mod' 1c) Mal. Jfr hög-, 
k ul e t-, stor-. 3. 'oräddhet / courage' (SAOB 
mod' 7) Nås Mal. Li. a`dd i bli`rs krafft Sam j a 
mö' Mal. 'hade jag bara kraft, som jag har mod!'; 
ta mö` e tå' attl Li. 'ta modet från honom (n: 
hunden, gm att fatta tag i hans svans)'. 

moda sv.v.1.--3. (end. i särsk. förb. el. pass.:) 
Våmh.; pass. mrdas Våmh. (Bon.) mö'- 

das Mor. Soll. mö`das- Rättv. (Bo.); pret. mò d-
däs Mor. mö'däs Soll. (SAOB moda; jfr VII 
modal', We. modal, Torp modal, Aasen 
moda, modast). — Särsk. förb. (upp:) skå'-,t 

meö-u'pp mi Våmh. 'jag skall väl fatta mod'. 
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— Pass.: 1. 'fatta humör, bli förtretad / lose 
one's temper, be annoyed' (jfr mod, bet. 1) Soll. 
an föra'rrget mi, så i mö`däs så 'han retade mig, 
så jag blev så förtretad'. 2. 'reta, uppegga / 
annoy, stir up' Våmh. (Bon.) du bära mirdäs 
äti mi 'du bara retas med mig (eg. åt e ri mig)'. 
3. 'smågräla / bicker' Mor, dem ålld å mö`das 
yvyr önum 'de hålla på att smågräla över ho-
nom'. 4. 'streta, arbeta ihärdigt / toil, work 
hard' öMor. mö`das å penas min någä jä'mmt 
'streta och slita med ngt jämt (och ständigt)'. — 
Särsk. förb. (t i 11:) jä vart fsl mödas -tå' å jirrå di 
Rättv. (Bo.) 'jag fick väl lov att ta mod till mig 
och göra det'. 

modd n.—m. II m(rå n. Älvd. möd Mor. Ve. Soll. 
måd Ors. Ore —m. Leks. ma' n. Mal. Li. 1. 
'smått avfall (av hö, hålm, trä el. bark) / small, 
fine waste (of hay, straw, wood or bark)' (SAOB 
modd' 1) Älvd. Ve. Soll. Ors. Ore Mal. Li. 
tröumfilsä Älvd. 'avfall, boss av t ad a'; 
sä'gygmöd Ve. 'avfall (av halm) i botten på 
säng'. Jfr hö-, såg-. Syn.: boss, bet. 1; do s s. 
2. 'damm, lös vägsand / dust, loose sand on road' 
(jfr SAOB modd' 1) Soll. 3. 'snömodd, snö- 
sörja / soft, wet snow, slush' (SAOB modd' 2) 
Mor. Ve. Soll. Ors. Leks. i djikk i mo"di å 
tra`mmped så i wart trä'tt vMor. 'jag gick och 
trampade i snömodden så jag blev trött'; an djikk 
ajti ms"di Ors. 'han gick i snösörjan'; snö'måd 
Ors. sn(j)å`mgrd Leks. 'snösörja'. Syn.: mojs; 
morl. — Avi.: mki'da sv.v. Leks. 'gå i lös snö 
och dyl. / walk in soft, wet snow'; niä`da å gå' 
'gå tungt (i modd el. liksom i lös snö)'. 

modda sv.v.I. rakåå Älvd. mu"då- Ors. (jfr V11 
m å d all; ? We. m å d a) '(för)flytta sig litet el. 
långsamt / move slightly or slowly' Älvd. 
mii"äär o gö'r 'han förflyttar sig långsamt'. — 
Refl.: n mu"däd si Ors. 'han flyttade litet på 
sig'. — Särsk. förb. (å:) mu"d-0 di lit Ors. 'flytta 
på dig litet!'. 

moddig adj. I rginyn Älvd. mo"dun Mor. Soll. 
ms"dun Ors. mii`dug Leks. mä`u Bju. Mock. 
Flo. Li. 'full av el. blandad med damm, löst grus 
el. snösörja / full of or mixed with dust, loose 
gravel or slush' (SAOB 1-2); ä bi mo"dut i vii‘jim 
Soll. ä bi ms"dut ätter we'jim Ors. 'det blir löst 
att gå på (längs) vägen'; ms"dut ju' sst läss ajti 
jenum mffi'llåre Ors. 'moddigt precis liksom (eg.  

lik-så) (ut)i en mjöllår'; mä`dut tå gå' Leks. 
'löst att gå (i vägmodden)'; ä va mil'ut at fö'ttan 
Mock. 'det var sörjigt om fötterna'. Syn.: m oj-
sig; morlig; mårig. 

mo(de)r f. VI mö'där Mor. Ors. mö`där—möd—
mör—mö Ve. mö'där—möd Soll. mör Ore Rättv. 
Leks.—Äpp. mö'där (särsk. bet. 6) Leks. (Silj.) 
mör—mö—mö'ä Mal. mö`e—mör—mö're ÖVd.; 
best. (särsk. bet. 5-6) mi-rörg Älvd. m4röri 
Våmh. mö`d(ä)ri Mor. mö'dri—mö`dri Ors. 
mö`dra Ore Leks.—Dju. Äpp. Mal. mö'drä Rättv. 
mö'dre Leks. (Silj.). 1. 'kvinna i förhållande till 
sitt barn, djurhona till sin unge, mater / mother' 
(SAOB 1) allm. (obef. i Älvd. och Våmh.; jfr 
m o n a); mo'dd dej vMor. mo'ddäj vSoll. mö'däj 
Ve. mo'ddi Ål Mock. (äv. mo'ddina Ål) mö'r- 
-dina Jä. 	Äpp. 'mor din el. din mor'; 
mö'där ö'nums vSoll. mö'r-has Li. 'hans mor'; 
mö'där i sä'llmun Mor. 'Selmas mor'; mö'där i 
a`nnon Soll. 'Annas mor'; o mö'ä Mal. o mö'e 
Li. 'mor'; i mPna mö' ras tP d Rättv. 'i min mors 
tid'; gå' kk im a mö'ra Rättv. 'gå hem till mor!'; 
(vid tilltal) kum jå'n, mö' Ve. 'kom hit mor!'; 
mö'ra Flo. 'mor!'; hå'r i mö'ra Nås 'hör på, 
mor!'. Jfr har-. Syn.: mamma; mona, bet. 1. 
2. 'anmoder / female ancestor' (SAOB 2) Rättv. 
Leks. ä fall fs'lry mö'ra dädda Leks. 'det är väl 
själva stammodern det där'; ga`mbsirmöre Rättv. 
'dets.'. 3. 'husmoder, hustru / mistress of 
household, wife' (SAOB 3) Rättv. Leks. Mock. 
Flo. Mal. fä'bo(ra)smör, mö'bo(ra)smör Rättv. 
'farbrors, morbrors hustru'; ts'kvss-mör Leks. 
'husmor i Tolförsgå'rden'; fa'rbrosmör Mock. 
'farbrors hustru'; best. sg. mö‘blarmöra Flo. 
'mjölnarens hustru'; o-mö'—o-mö'-våro—mö'r-
våro Mal. 'vår matmor, husmor (äv. husbondens 
hustru)'. Jfr hu s b onds-, mat-. Syn.: se 
gumma, bet. 2. 4. (senare ssgsled; jfr SAOB 
4:) 'äldre kvinna med visst uppdrag el. syssla / 
older woman with certain task'; se bo d-, bo ds-, 
kok-, ljus-, utriv ar-. 5. 'livmoder / womb' 
(SAOB 6a; ÖDB I 279) Älvd. Ve. lrö"så kri'ppen 
frå mö`dra Ve. 'lossa barnet från moderns liv'. 
Jfr hus, bet. 9a; husan m.fl. Syn.: kripp-
hu s, bet. 1. 6. 'kvinnosjukdom, yttrande sig i 
retlighet, nedslagenhet el. apati och utlösande 
gråt samt uppstötningar; moderpassion / wo-
man's ailment expressed in irritability, depres- 
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sion or apathy, tearfulness and eructation' (jfr 
SAOB 6a) allm. i a ke'm fö mö`däri Mor. 'jag 
har råkat ut för modr e n'; jä rå"psr, så jä mått 
då ful var å mö`drä Rättv. (Bo.) 'jag rapar, så jag 
måtte ha drabbats av m o d re n'; mö'r a mö`drä 
å fä'r a fVe'nun (ofta skämt.) Rättv. (Bo.) 'mor 
har modre n och far har (nervösa) magplågor'; 
ho hadd mö'dra, män ho spydd u'pp o Bju. 'hon 
hade modren, men hon kräktes upp den'; 
mö'dra hel ri`kktit på8 stiV(r)tsi o Mal. 'moder-
passionen höll alldeles på att kväva (eg. stärka) 
henne'. Jfr sinnes-. Syn.: modersjuka. 7. 
'halsåkomma, orsakad av häftig och långvarig 
gråt el. av stark sorg! throat ailment due to much 
weeping or great sorrow' Våmh. (Bon.) Mor. 
Ors. ä wa så kq'ent så i fikk 	Våmh. 
(Bon.) 'det var så sorgligt att jag av mycken gråt 
fick som en klump i halsen'; an sw4 
Våmh. (Bon.) 'han sväljer gråten'; mö'däri 
upp i al-so vMor. 'jag fick en klump i halsen (eg. 
modren steg upp i halsen på mig)'; av begyn-
nande gråt). 8. (som senare ssgsled:) a. 'tek-
niskt föremål, konstruktiv detalj / technical ob-
ject, detail in construction' (jfr SAOB 6b); se 
kropp-, navar-, röst-, skruv-. b. 'propp i 
varböld / pus-clot in abscess' (SAOB 6d); se 
var-, värk-. 9. 'rörlig träskruv i övre änden av 
spinnrockens bröst, försedd med ställbar trä-
kloss på bröstets ovansida, varmed spinnrocks-
hjulets snöre spändes / movable wooden screw 
inside upper end of spinning wheel board 
(b rö s t), attached to adjustable wooden block on 
top of the board, used to tighten string of spin-
ning wheel'. Jfr dj ärg, bet. 6 (med ill. 191). 
Syn.: skruvmoder. 

modera sv.v.l. (endast refl.:) mö"dier-si Våmh. 
(Bon.) (jfr ? V11 modra [sig]) 'gona sig, ha det 
bra / enjoy oneself, make oneself comfortable'. 
Syn.: moja. 

moder-droppar m. pl. mö`dardräpar Leks. (jfr 
moder, bet. 6) 'medicin mot moderpassion / 
medicine for certain woman's ailment (mode r)' 
(SAOB). 

moder-lös adj. I mö'rlås Rättv. (Bo.) mö'rliis 
Leks. 'utan mor! without a mother' (SAOB). 

moders-arv n. J a mö'(r)sarry Leks. mö',sarv Mal. 
'mödernearv / inheritance from mother's side' 
(SAOB). 

moder-sjuka f.IV a mö`därsjök(a) Soll. 'moder-
passion' (SAOB). Syn.: moder, bet. 6. 

moders-mjölk f.Ib mölsmjkikk Leks. a. 'kvin-
nomjölk / mother's milk' (SAOB); dannda ha 
vorti o'ppfödd ma mö'smjukja han 'det där bar-
net har blivit uppfött med sin moders mjölk (n: 
ser duktigt ut)'. Syn.: bröstmjölk; sugmo-
de rs mj ö lk. b. 'djurhonas mjölk åt sin unge / 
female animal's milk for her young' (SAOB); 
di'llinjan får utå mö'smjuktja änn 'killingen får 
av modersmjölken ännu'. 

moder(s)-sidan f. best. mö`dessejd- Ve. mö'rsia 
Nås (endast i uttr. på moder(s)sidan:) på 
mö`dessejdroz (dat.) Ve. på mö'rsia Nås 'på mö-
dernet / on mother's side'. 

mod-fallen adj. III möfäln Mal. 'modfälld, mod-
lös, ledsen / crestfallen, downhearted, sad' 
(SAOB). Jfr håglös, bet. 1, m.fl. Syn.: mod-
fälld, -lös, -stulen, bet. 1. 

mod-fälld adj. I möfälld Ga. Nås = föreg. 
(SAOB). 

modig adj. I mfinug nÄlvd. mänyn Våmh. 
mö`dun Mor. Ve. Ors. —mö'dån Soll. mö`dug 
Leks. mö'du Dju. mö` di Mal. 1. 'hetsig, häftig; 
harmsen, förargad / violent-tempered; vexed, 
irate' (jfr mod, bet. 1; SAOB 1) Mor. Soll. vänd 
e an so mö`dån åv si fö Soll. 'varför är han så 
harmsen av sig?'. 2. 'duktig, rask, flink / clever, 
able' (jfr SAOB 3) öMor. Soll. däm e mö`dugär 
tä biddjä vO`ga öMor. 'de äro duktiga att bygga 
vägar'; mö`dån te grå"vå piProni vSoll. 'duktig 
att taga upp potatis'. 3. 'orädd, tapper, morsk / 
brave, courageous' (jfr mod, bet. 3; SAOB 5) 
Älvd.—Ors. Leks. Dju. Mal. mö`dån åv si Soll. 
'orädd av sig'. 4. 'lindrigt berusad / slightly 
intoxicated' Leks. Dju. an va bara lita mö`dug 
Leks. 'han var bara en aning påstruken'. 

moding m. Ib nu.i'digg Våmh. (Bon.; jfr modig, 
bet. 2) 'arbetsam och driftig karl / hårdworking 
fellow'. Syn.: revkuse, bet. 2; rev-varg, 
bet. 3. 

mod-lös adj.I möVås Mal. mö'hils Tra. = mod-
fallen (SAOB); an e ti'lläjn å mnsus Tra. 
'han är nedslagen och modfälld'. 

mod-stjäla st.v. mö'fiika Ål 'utan vett eller vilja 
råka (på magisk väg) beröva ngn livskraft eller 
livsmod / accidentally (by magic) rob s.o. of 
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vitality and courage' (t. ex. får, som klippes; 
SAOB 2); jä mö'filZr int däg 'jag modstjäl dig ej' 
(sades till fåret under klippningen). Syn.: 
maktstjäla. 

mod-stulen adj. IV mo"dstulrin Soll. mo"stulin Ors. 
mö‘dstukin Rättv. —mö' strarin Leks. mö`dstakin 
Leks. (Silj.) mö`stålrin Bju. Mal. mö`stukin Ga. 
mö`stiAyi Nås Jä. 1. = mo dfalle n (SAOB 1) 
allm. 2. (jfr mo d s tjäla) 'berövad livskraften / 
robbed of vitality' (SAOB 2) Rättv. Leks. Bju. 
Ga. nös pa' , ss innt du bir mö`stakin Bju. 'nosa 
på (ulltappen), så att du ej blir berövad livskraf-
ten' (till nyklippt får). Jfr lyckostrå. Syn.: 
m akt stulen. 

mogen adj. III ma'z'gen—mäkn Älvd. mö'jin Mor. 
Rättv. Leks. Dju. mö'in Ve. mö'(Din Soll. mo"jin 
Ors. ~lien Ore Äpp. mö'gin Bju. Ga.—Nås 
mo`jjin Jä. mö'in—mö`gin Mal.; n. nui`Hgid 
Våmh. 1. 'fullt utvecklad, färdig att taga, in-
samla el. skörda (om säd, lin; mera sällan om 
bär) / ripe (of crop, flax; more seldom of berries)' 
(SAOB 1; Sdw. mo in 1) allm. a' kksi e mö'igär 
Ve. 'sädesaxen äro mogna'; ä tar-på vär 
ss nä tu'ss vi få'rs Jä. 'det börjar bli moget (i 
sädesåkern), så nu törs vi skära'. Jfr färdig, 
bet. 4; gar, bet. 3; gjord, bet. 3; gjordad; 
mognad. Jfr sen-. 2. 'utbildad, sprickfärdig 
(om varböld) / ready to burst (of abscess)' 
(SAOB 2b) Leks. vairrtjun ä mein 'varbölden 
är färdig att spricka'. 3. 'färdig-rötat (om lin) / 
retted (about flax)' Jä. 

mogna sv.v.l. mii`Hgen Älvd. mö'gän Ve. mö'gna 
Ors. mö'gna Nås Äpp. Li. mö'(g)ina Mal. 'bliva 
mogen / ripen' (SAOB I 1); å'kerp a mö'gna nu 
Ve. 'åker(säde)n har mognat nu'. Jfr stadgas. 
Syn.: mata, bet. 5. — Pass.: 'bli fullt utvecklad' 
Li. je ko'kkt-spp va'nn å hä'jtt me i hå'ffam, tatt 
ä mö'gnes 'jag värmde upp vatten och upp-
hettade min hals (med en dryck därav), till dess 
att det (3: bölden) mognade'; (efter:) ä möins-
ä`tt Mal. 'mognadsprocessen fortsätter efter det 
säden skurits av'. — Särsk. förb. (e f t e r:) demm 
mögen-e'tter Ors. 'de fortsätta att mogna efter 
skörden'. 

mognad adj. I mö'gnadtt Ors. 'mogen / ripe'; be"ri 
i mö'gnado 'bären äro mogna'. Syn.: se mo-
gen. 

moja sv.v.l. (endast ref1.9 må'j-sä Mal. 'ha det 

gott, gona sig' (SAOB moja"). Syn.: mo-
dera. 

mojs n. la maj(j)s Leks. Dju. (jfr SAOB moj s och 
moj')' (dåligt väglag med) lös snö, snömodd'. 
Syn.: modd, bet. 3. 

mojsa sv .v .1. mu`jsa Bju. 'äta duktigt, mumsa / 
eat well, munch'. Syn.: mumsa; mus sa, bet. 1. 
— Av!.: majs m. Bju. 'tjock och fet person / fat 
person'. 

mojsig adj.I ms`jsug Leks. ms'jsu—mu`jsugän 
Bju. mu'jsu Ål Dju. Nås (jfr moj s n.) 'uppfylld 
av lös, våt snö; moddig'; hä va ss giari mu'jsut på 
dä'ssti vä'jän Nås 'det var så förfärligt moddigt 
på den här vägen'. Syn.: se moddig. 

mol adv. mö'- Ve. Bju. mö'/—möq Ors. mö'd-
Ore miek(-)Rättv. (Bo.)M rå'Zr- Ål Dju. ma`k- Nås 
mö'r—mö'---mö'' Mal. mö'r—mö'r Li. (jfr 
mal- adv.). 1. (i uttr. mol ensam och dyl.; jfr 
SAOB moll  adv.) 'alldeles ensam / quite alone'; 
Ve. Rättv. (Bo.) Mal. Li. å go spri`tt mö'k je'-
summben Ve. 'hon går alldeles ensam';jä e ma'lr 
'e'samb linna Rättv. (Bo.) 'jag är fullkomligt 
ensam hemma'; spri`tt mö'r `samin Mal. 'allde-
les ensam'; mö'r djsimin Li. 'mol ensam'; dä 
fe`kk ful hann le'ddja upp-i vå`ra mö'r spri' tt 
ä'jssmin Li. 'där fick väl han ligga på andra 
våningen totalt ensam'; må'khe'nnsam Nås 'mol 
ensam'. Jfr I u liv. 2. (allm. förstärkande; jfr 
SAOB moln  adv.) 'alldeles, fullkomligt, abso-
lut / quite, entirely' allm. an  warrt mö'l ti' st Ors. 
'han blev alldeles tyst'; an må'lr t'9,  Dju. an 
mö'' tE.'g Mal. 'han var alldeles tyst'; mö'ltaja 
Ors. mö` dt(ja Ore må`-tiga Dju. 'moltiga'; må
tysst Ål möyysst Mal. 'alldeles tyst'; 
Mal. 'alldeles stilla'. Jfr dropp, bet. 4; drop-
pe, bet. 4. Syn.: mal- adv. 3. (förstärkande 
prefix:) 'ihållande, envist; väldigt, kolossalt / 
continuously, obstinately; terribly, colossally' 
(jfr SAOB moln  2; ? Fr. mora n.) Bju. Mal. 
mö'Irjäga, -tråta 'ljuga, träta oupphörligt'; mö'lr-
hävs Mal. 'lyfta el. arbeta med ngt mycket tungt; 
taga i med stor kraft'. Jfr molstilla. 

mola sv.v .1. mun-a Våmh. mö`ka Mal. 1. 'små-
värka / ache slightly, nag (of pain)' (SAOB 2) 
allm. ä mö'r 8 vå'ttsi Mal. 'det värker svagt men 
ihållande (eg. det molar och värker)'. Syn.: se 
gnila, bet. 4. 2. 'mullra (på avstånd) / rumble 
(in the distance)' (jfr SAOB 4) Våmh. e mu'Irär 
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åv It'skun 'åskan hörs litet på avstånd'. Syn.: 
mulla", bet. 1; mullra, bet. 1. 

mold ? f. la mäld Ors. (jfr? Rietz mord 444b; jfr 
LD II 57 4----r) 'fuktig granmor, där någon myr-
slåtter förekommit / damp area with fir-trees, 
where a certain amount of bog-haymaking had 
taken place'; e'sstär i nid i ~114 'hästarna stå 
nere i sänkan, skyddade av granarna'. 

molla LIV a ('Chenopodium'), se malla" f. 
moll-skinn n. la mo'kstjinn nÄlvd. må`lstjinn 
öMor. må'Irstjinn Ve. Soll. Rättv. (Bo.) må'llinn 
Rättv. (Bi.) Bju. Dju. må'llstsinn Mal. 'tätt, 
tjockt och starkt bomullstyg / close, thick, strong 
cotton material, moleskin' (SAOB).— Ssg: må'lr-
stjinnslrapp m. Ve. '(litet) stycke mollskinn / 
(small) piece of moleskin' (jfr lapp", 
bet. 1). 

mollskinns-bracka f. IV a ma`lrstjinnsbra'kk(a) Ve. 
Soll. må`kstjinnsbrakka Rättv. (Bo.) 'lång- el. 
knäbyxor av mollskinn / trousers or breeches of 
moleskin'. Syn.: skinntygbrok. 

moln n. I a mrekti Älvd. Våmh. mö—mö'47/ 
vMor. möln öMor. mökn Ve. möbn—mäkrz Soll. 

Ors. målat Ore Leks. lä. målrn 
—män Rättv. miih Ål Dju. ~Or/ Ga. Flo. 
målrn Mock. mk)ri Nås mått Äpp. ÖVd.—mäkri 
Mal.; pl. må' bar må' 4-nar Rättv.; best. pl. 
må'knar Jä. 1. 'kondenserad vattenånga, svä-
vande i atmosfären / cloud' (SAOB 1) allm. 
mö'kni kumå tjä'rtjd Soll. 'molnen komma ja-
gande'; målna går lågt Leks. 'molnet går lågt'; 
am må'ffitian gå fr  å mä'ku lä fä'ku bi ä fP nt 
vå'r Ga. 'om molnen går från Malung till Falun 
blir det vackert väder'; tö'raksmåln Ors. 'moln, 
som ej ge regn (eg. toråksmoln)'; rä'yy(n)måri 
Mal. å`sskmåli Mal. 'regn-, åskmoln'. Jfr b o c k-
talg-, fårtalg-, grosse!-, kes-, knotter-, 
krus-. 2. 'grå, gelUrtad massa (av en hands 
storlek), som uppkommit på marken efter starkt 
regn / grey, jelly-like substance (the size of a 
hand), which appeared on ground after heavy 
ram' (jfr SAOB 3c) Li. må'ti sam a rä'yyt-ne* Li. 
'massa, som har regnat ned'. 3. 'ett slags 
svamp, som vid fuktig väderlek utvecklas på 
(multnande) bark / kind of fungus developing on 
(rotted) bark of trees in damp weather' Älvd. 
Syn.: se b ar d r e t. — Avi.: må'qa Mal. må'(Zr)lia 
Li. sv.v. 'bliva molnig, mulna / become cloudy,  

cloud over';mä`knug adj. Leks. 'full av moln / 
cloudy'. 

moln-but m. Ja må'ribat Äpp. Mal. 1. 'moln-
tapp, avgränsad molnmassa; enstaka moln (på en 
klar himmel) / wisp of cloud; stray cloud (on a 
clear sky)' Mal. Syn.: se glutt"; gubbe, bet. 
lb; kamp", bet. 4; moln-glutt, -kamp, 
-s t o p p, -t ap p. 2. 'stort, tjockt (och mörkt) 
moln, stackmoln / large, thick (and dark) cloud' 
Äpp. Syn.: moln-drom, -gubbe, -karl, 
-klimp. 

moln-drom m. l a må'rAröm Li. 'mörkt åskmoln / 
dark thundercloud'. Jfr dromi  avl., bet. 2. 
Syn.: se föreg., bet. 2. 

moln-glutt m. Ja mä'rigirstt Mal. = molnbut, 
bet. 1. 

moln-grimma f. IV a må'kurIma Leks. 'moln-
strimma / streak of cloud'; sanns ä nagga må'lrti-
grima på hi'mmiln, sa-r-ä bl' nu blrr dar 'syns det 
någon molnstrimma på himlen, så att det blir 
något blidare?'. Jfr grimma, bet. 1. Syn.: 
molnsky. 

moln-gubbe m. Illa mö'lrngubb Soll. ma' Cub-
ba Leks. mgarngubbä Al må'tigubba Mal. 
må'rigabbe Li. 'stort tjockt moln; åskmoln / large 
thick cloud; thundercloud' (SAOB). Syn.: se 
molnbut, bet. 2. 

moln-kamp m. I a må' krikåpp Leks. Ål 'enstaka 
moln på en klar himmel'; ä varrt en må'Irrikåpp 
Leks. 'det kom upp ett litet moln (på himlen)'. 
Syn.: se molnbut, bet. 1. 

moln-karl m. la mö'lnkall öMor. 'stort, tjockt 
moln'. Jfr karl, bet. 20. Syn.: se molnbut, 
bet. 2. 

moln-klimp m. la måNnkkitnmp Våmh. må`ln-
klimmp Ors. 'tjockt och svart moln'. Syn.: se 
molnbut, bet. 2. 

moln-koppe m. Illa må'tlkappä Ore 'litet, bulligt 
moln / small, rounded cloud'. Jfr molnbut. 

moln-lysa f. IV a möl 'sa öMor. 'strimma av 
blå himmel mellan (regn)moln / strip of blue 
sky between (rain)clouds'. Syn.: regn-, sol-, 
vattu-ly sa. 

moln-skuta f. IV a må`kriskrita Leks. Al 'stort, 
tjockt moln med flat undersida / large, thick 
cloud with flat underside' (SAOB). Jfr moln-
but, bet. 2. 
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moln-sky m. la må'knfg Leks. 'molnstrimma'. 
Syn.: molngrimma. 

moln-stopp m. J a mdknstupp Soll. 'moIntapp'; ä a 
ke"m-upp nå mdirnstuppiir 'det har kommit upp 
några molntappar (på himlen)'. Syn.: se m oln-
b u t, bet. 1. 

moln-tapp m. la måNntapp Älvd. mdkntapp 
Mor. Soll. mgi'lrritapp Leks. Bju. Nås må'qtapp 
Flo. må'rllapp Mal. ÖVd. = föreg. (SAOB 1); 
(emfatiskt:) ä S8 fii`rn klii'rt; alls,- en mä'hi ta' pp 
Leks. 'det är fullkomligt stjärnklart; inte ett enda 
litet moln'. 

moln-vägg f. Ib molnvä' gg öMor. mo"kvägg Soll. 
må'Inwegg Ors. nalrnvägg Rättv. (Bo.) mit'Zin-
vägg Dju. Nås mgi'qvägg Mal. ÖVd. 'samling 
täta moln, molnbank / bank of clouds' (SAOB); 
sö'li gar-ni 'd i jena må'Inwegg Ors. sö'Zra gå-
nJ'' d il i mä`linvägg Dju. 'solen går ned i en 
molnbank'; mgi'lrnväddja köm hi' tivir Rättv. 
(Bo.) 'molnbanken rör sig hitöver'. 

motta f. IV a mg`na—mg"na (vok. ni4n) Älvd. 
mien? vÄlvd. mena Våmh. må' na—mdna (vok. 
mön) Mor. (gen. mö'nås öMor.) mdna Ve. mö'-
na—mdn Soll. mdnna (gen. muinnur) vOrs. 
me`nng (gen. me`nnur) öOrs. 	(-munna ss. 
efterled till har-) Jä. mö' na Mal. (Gotl.Ordb. 
m o n a; Fr. Bl. m 6 n a). 1. 'moder / mother' 
OvSi. mg"na m,p'j Våmh. (Bon.) mdj mö'n 
vSoll. ma'j mu`nna vOrs. 'min mor'; mö'n wöru 
vMor. mg`nn QrQ öOrs. 'mor i vår gård'; war 
mö'n Ve. 'var är mor?'; är-', mg' n Älvd. 'hör 
på, mor!'; kåm-jö' n nä, mö'n Mor. 'kom hit nu, 
mor!'; mg'j mg' nes rö' sst Älvd. 'min mors röst'; 
i mi'nns dö-pt mu'nnur 	ik vOrs. 'jag minns 
(då) inte mors far, jag'; mu`nnur bi bel vOrs. 
'mors bibel'. Jfr far-, har-, kalas-, kok-, 
mon-, stor-. Syn.: mamma; mo(de)r, 
bet. 1. 2. 'husmoder (hustru) / housewife (wife)' 
Älvd. Jfr gumma, bet. 2. 3. (yngre förh.:) 
'gammal kvinna; moster / old woman; aunt' Mal. 
a'nna-möna 'gamla Anna'; mö' nagäri 'de gamla 
kvinnornas gård'. Jfr moder, bet. 4. 4. (om 
växt i uttr. mona och fader:) mö'n-å-fddä 
Soll. 'Plantago media, kämpar'. Jfr fader, bet. 
5. 5. (senare ssgsled:) a. 'insekt / insect'; se 
mygg-, mykrank-. b. 'redskap, byggnadstek-
nisk detalj / too!, piece of building equipment'; se 
röst-, skruv-. 

monitör m. montå'r öMor. muntå'r Rättv. (Bo.) 
mun(n)tå'r Leks. 'försigkommen elev, som fick 
biträda läraren vid undervisningen / advanced 
pupil who helped teacher, monitor' (SAOB). 

mon-mona f. IV a menmg'n—mg"mg'n—mg"myn 
—mg"mgn Älvd. 'mormor / materna' grand-
mother'; sö' sa`ggd mg'j menmg'n 'så sade min 
mormor'. Syn.: mormor. 

mon-sjuk adj. I mg"nusgic Våmh. (Bon.) 'som 
gärna springer och håller sin moder i kjolen, 
mamsjuk; bortklemad (om barn) / tied to 
mother's apron strings; spoilt (about child)'. 

mor f. Ja mer Älvd. Våmh. (best. sg. dat. mrrn 
Älvd.; best. sg. mrri Våmh.) mör Mor. Ve. 
Soll. Ore Leks. Al Ga. Flo.—ÖVd. (best mö' ri 
Mor.; best sg. dat mö`p Li.) rnOr öOrs. 'tät 
(gran)skog på fuktländ mark / thick forest (of fir-
trees) on marshy ground' (SAOB mor"; Hes-
selman, Från Marathon till Långheden, s. 132f.; 
DNO 1:2, s. 73); ostr i mg'8rn Älvd. 'i skogen 
öster om byn'; west i mö' ri nvMor. '(till) myrslo-
gar i skogen västerut'; ana gdnndji barn i mö' re 
vOrs. 'han har gått (bort) till skogen'; sä i mö'n, 
Li. 'i skogen söderut'. Jfr mo, bet. 2. Jfr finn-, 
fjälls-, gran-, si-, stånd-, tall-, älg-. —Ssg: 
mö'rbjörrk f. Ore 'på fuktländ mark vuxen 
björk / birch growing on marshy ground' (klen till 
ämnesved). — Avi.: mö'rug adj. Ore 'bevuxen 
med tät skog / covered with thick forest'. 

mor f. VI, se m o (d e) r. 
Mora oböjl. sbst. mrra Älvd. Våmh. mdra övr. 
OvSi. mdra Mal. ÖVd. 'Mora socken / the par-
ish of Mora'. — Ssg: mö' rtjörrtjo f. best. Soll. 
'Mora kyrka / Mora parish church'. 

mora-karl m. J a mrrkall Älvd. mrrkarr vÄlvd. 
mö'rkall—mdrkar(r) Mor. mö'rkall—mö'rkarr 
Ve. —mo"rkall Soll. mdrkar Rättv. (Bo.) mdra-
kär Leks. (Silj.) mö' rkiir—mö'rkal Leks. mdrkår 
Jä. Tra. mö' (r)kä(r) Mal. 1. 'man från Mora 
socken / man from the parish of Mora' (SAOB) 
allm. ma"k-a di, mö'rkarr, så so"lbyddjen få nå 
rö' m Soll. 'maka åt dig, morakarl, så att sollerö-
bon får (något) rum!'; (bild!.:) a`k mö' rkar Leks. 
'åka kälke, liggande framstupa med huvudet i 
färdriktningen och styrande med fötterna (el. 
skotårna), växelvis bromsande i snön'. 2. 'man 
från Morkarlby i Mora socken / man from Mor-
karlby in the parish of Mora' nvMor. Soll. 3. 
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'(ej avsedd) klimp i gröt / unintentional lump in 
porridge' Rättv. (Bo.); 8 e mö'rkarar ti grä'täm 
'det är klimpar i gröten'. 

morakarl-band n. J a mö'rkallbannd Ve. 'hemvävt 
mönstrat band, köpt av bandväverskor i Mora 
och anv. som dräkttillbehör / hand-woven pat-
terned ribbon or band forming part of local cos-
tume, bought from female ribbon-weavers in 
Mora' (ÖDB IV 222). 

morakarl-gröt m. la mö'rkalgråt Leks. 'till sin 
konsistens särskilt fast gröt / very thick por-
ridge'; jä ha kö`ka su itå'Ir en grå't, a'Ildelrus en 
fu'kuede mö'rkalgråt 'jag har kokat en så hård 
gröt, alldeles en riktig morakarlgröt'. Jfr lek-
sandsgröt. 

mora-klocka f. IV a mrrklukk(a) Älvd. m#18r-
kkukka Våmh. (Bon.) mö'rkhikka öMor. mö'r-
klrukka öVe. mö'raldråkka Mock. '(urverk till) 
golvur, tillv. i de västra byarna av Mora / (works 
of a) grandfather dock made in the western vil-
lages of the parish of Mora'. Syn.: g ol v-
kl o c k a. 

mora-ko f. VII b mö'kti' Mal. 'ko, som lånats från 
Mora, och som genom mjölkavkastningen beta-
lade vård och foder / cow which was borrowed 
from Mora and which paid for itself through milk 
yield'. Jfr lån-, lön-ko. 

mora-kott m. J a mö'rkutt Leks. 'smågris, köpt i 
Mora el. av morakarl / piglet bought in Mora or 
from man from Mora'. Jfr lillgris. 

mora-kulla f. IV a mö'rkull Soll. mö'r(a)kulla 
Leks. mö'kulla Mal. 'flicka från Mora socken / 
girl from the parish of Mora'. Jfr morkulla. 

mora-käring f. I b mft'kelkyg Älvd. 'kvinna från 
Mora / woman from the parish of Mora'. 

Mora-marknaden m. best. tr4nr)marknä' ött 
Älvd. mö` rmarknatt Våmh. mö'rmarknadtt 
Ve. mer)ma'r(r)knadr,t—mö'rmarkngdp, vSoll. 
mö'rmarrknadly Soll. Ore mö'ramarknan Bju. 
möra-ma'rrkän Ga. mö'(r)mätti—mö'mdattt 
Mal. mö'ramätian Li. 'på Mora Strand hållen 
marknad (i början av juli samt i början av okto-
ber) / fair held at Mora Strand (at beginning of 
July and October)' (jfr ÖDB 1 157; II 347f.). 

mora-mål n. la mö'rmåk Ve. Soll. 'moradialekt / 
dialect of the parish of Mora'. 

moras n. I a mä"rds Älvd. murä' s Våmh. morå's 
Mal. L 'på grund av risiga snår och vindfällen 

svårframkomlig skogsmark / forest-land which is 
hard to get through on account of brushwood 
thickets and blown-down trees' (jfr SAOB) 
Våmh. Mal. 2. 'hög av skräp; höboss, smolk / 
pile of rubbish; chaff, dust' Älvd. Mal. Syn.: 
mora sk. 3. 'mångahanda (besvärliga) arbeten 
/ many kinds of (difficult) tasks' Våmh. — 
nurrdsug nÄlvd. morä`su Mal. adj. 1. 'risig, 
full av vindfällen och dyl. / full of blown-down 
trees etc.' Mal. 2. 'som fått småskräp på sig / 
full of rubbish' Älvd. mirrdsug atrå ry'ddjgm 
'bossig på ryggen'. 

morask sbst. mo"ra'ssk Ors. 'hög av skräp'. Jfr 
rask n. Syn.: moras, bet. 2. 

mor-bror m. mr`brirr (gen. mtrbrtrres) Älvd. 
morbro' öMor. mö"rbror Rättv. (Bo.) mö"bor 
Rättv. mo'r(r)bror Leks. mo'rrbror Flo. Mal. 
mo'bbror Tra. 'moders broder / uncle, mother's 
brother' (SAOB); pz a «i' mr'brgBöer Älvd. 
'han har två morbröder'; fä ska firi`tt båta mö"r-
brora Rättv. (Bo.) 'jag skall flytta till morbror'; 
a'nndusmöbor Rättv. 'morbror Anders'; ga`m-
mäksmorrbror(n) Flo. 'morbror åt en av föräld-
rarna'. Jfr b e dl e, bet. 1. — Ssgr: mo'rrbros-
gumma f. Leks. mö'rbrusstru—mo'rrbrusstru Ål 
mo'rrbrostru Ga. Mock. f. mo'rrbrostjärrnja f. 
best. Mock. 'morbrors hustru / the wife of moth-
er's brother'; mo'rrbrosysstra (pl. -syssträr, 
best.-sysstrar) Jä. f. 'morbrors hustru, moster / 
the wife of mother's brother, aunt'. 

morera sv.v.l. (endast refl.:) motV-sä Äpp. mo-
ri'(r)-sä Mal. morg.'r-tse Li. (jfr SAOB mo-
v era). 1. 'röra sig (fritt); ha svängrum / move 
(freely)' allm. o'nno ss je kan mor&'-mä Äpp. 
'undan, så att jag kan röra 'nie; ä e sa tra'yyt, 
S8 i ka'nn int morJ.`(r)-mä Mal. 'det är så trångt, 
att jag inte kan röra mig'. 2. 'kunna fritt handla, 
ha nödiga hjälpmedel till sitt förfogande, äga god 
hälsa el. friska krafter och dyl. / be able to act 
freely, have the necessary aids at one's disposal, 
bein good healthor have freshstrength etc.' Mal. 
fu'll a`dd i då nä', bå'rs i karm mor'(r)-mä sam i 
vä`ki 'nog hade jag (då) något (att laga mat av), 
bara jag kunde sköta mina sysslor, som jag ville'; 
dum vå'r ful go te mori•`(r)-sä 'de kunde väl köpa 
vad de behövde'. 

mor-far m. mrfä'r (gen. mrfä'res) Älvd. 
mrrfar—mrfa—mO'fa (vok. mQfä', gen. ni0/- 
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faö ras, ack. mO'faöra) Våmh. mö'tfa vMor. mor-
få' (r) öMor. mor'far—mo'rrfar—mo'far Ve. 
mo"rfar Soll. måfå Ors. möfar (gen. mölfa-
rss—mö"faras Rättv.) mo'rrfar Leks. Äpp. 
mo' rrfar Flo. mo'rrfa(r) Mal. mo'ffa ÖVd. 1. 
'moders fader / maternal grandfather, mother's 
father' (SAOB) allm. e i mö'faöras stjy`örrta 
Våmh. 'det är morfars skjorta'; ga`mmbälr-
mor(r)fa vMor. gà mmäkmorrfar Flo. 'faders el. 
moders morfar'. 2. 'äldre, manlig individ / el-
derly man' öMor. Ve. Soll. Rättv. (Bo.) mo'rfar 
åjti gå'dem Ve. 'den gamle i granngården (eg. 
ute i gården)'; pe'tter-morfar Ve. 'gubben Pet-
ter'. 

morgna sv.v. (endast refl. och i förb. med adv.:) 
Älvd. 'morgna sig / wake up, rouse 

o. s.' (SAOB morna' 3); (till:) msrna-tå' sä 
Rättv. (Bo.) msrn-tå' så Flo. 'göra sig vaken, 
pigga upp sig (efter sömn)'. 

morgnad adj. I må`rnaö Älvd. Våmh. må`rnaött 
—må'rnadtt vMor. må'ria—m'rna Ve. mb'rnadrot 
Soll. må`rna Rättv. Leks. Bju. Dju. Jä. Äpp. 1. 
'fullt vaken, pigg / wide awake, alert' Mor. Soll. 
Rättv. Leks. Bju. Dju. lä. Äpp. fä 	t må`rna 
ri'lait Rättv. 'jag har inte riktigt vaknat ur söm-
nen' (efter nattsömn el. middagslur); hå då' va en 
S8M vå må'rna Äpp. 'det där var en som var 
vaken!' (om person, som av förvåning spärrar 
upp ögonen). Syn.: fr å; fr å e n, bet. 1. 2. 'be-
redd, som har lust att göra ngt, mogen (för), 
intresserad / prepared, wanting to do sthg, inter-
ested' Älvd. Våmh. Mor. Rättv. (Bo.) Äpp. ig P 

må'rnajå"tå noå finn Älvd. 'jag har ingen lust 
att äta något ännu'; wiso 	int bel så"vå ba- 
n i må`rna så"vå Älvd. 'varför skulle man inte 
kunna sova, då man känner sig ha lust att sova?'; 
i va-nt må'rnadtt öjt å frl'a Mor. 'jag var inte 
sinnad att gå ut och fria'. Syn.: fr åe n, bet. 2. 
3. 'på gott humör, livad; i nappatagen (om fisk) / 
in a good mood, lively; biting (of fish)' Mor. Jä. 
litä må`rna Jä. 'lätt berusad, i gasen'. 

morgon m. I d mo'rrgyn—må'rrgyn (best. sg. dat. 
mg'nern—menym; pl. mener) Älvd. mo'rrgyn 
(best. pl. ack. menna) Våmh. mo'rrgun—må'rr-
gån Mor. må'rrgun—må'rrgån (best. sg. dat. 
må'rrgunem) Ve. må'rrgån (pl. må'ner; best. pl. 
ack. mli`na) Soll. ms`rrgon (best. pl. ack. 
mdrina) Ors. ms`rrgun Ore må`r(r)gon—må"- 

rån—må`rsn—ms`rsn (best. sg. dat. mö' rnäm—
må`r(r)gånäm; pl. niå'rnar) Rättv. må'rrgån 
(best. sg. må'rrgånen; best. sg. dat. må`rnem; 
obest. pl. må'rrgånar—må'rnar) Leks. (Silj.) 
ms`rrgo—ms`rrgå—må'rå (best. sg. ms`rrgsn—
mii`rån; best. sg. dat. må`rnam; pl. må'rnar; 
best. pl. mirrnan) Leks. må`ro (pl. må`rnär) Ål 
må`ro övr.NeSi. (utom Rättv. Mock.) Flo. Äpp. 
må`ra Mock. ms`rrgo Nås; ms`rrgo—ms`rrgori 
Jä. tria`ro(n)—må'rs (best. pl. må`ronan) Mal. 
mä`ro(n) ÖVd. 1. 'tid mellan natt och dag / time 
between night and day' (SAOB 1) allm. a. (eg.:) 
ä sld-s b1`r-0 bi mu'rrgon öOrs. ä hal-på' 8 välr 
ma`ro(n) Mal. 'det börjar bli morgon'. b. (häls-
ningsformel; SAOB 1 a:) må'rrgån Soll. må"rån 
Rättv. (Bo.) 'god morgon / Good morning!'. Jfr 
go d-. c. (i vissa tidsuttryck, föreg. av prep.; jfr 
SAOB ib:) får i mengm Älvd. 'under inneva-
rande morgon, i dag på morgonen (eg. här i mor-
gonen) / this morning'; i må'llian—på må`ry 
Mock. 'på morgonen / during the morning'; bi' t-
tiga upj mo'rrgyn Våmh. ti'dut a må'nä öMor. 
ti'dut um ms'rrgon Ors. på mä'rti Leks. Ål sm 
må'rrian Mock. på må'ronam Li. '(tidigt) på 
morgonen / (early) in the morning'; i må'n brtte 
Ve. i må`ro Ål om må'rnan Dju. i mä`rnä Nås Jä. 
i må`ro Mal. i mi-frodle ÖVd. 'i morgon bitti / 
tomorrow morning'; ym m# 'när Älvd. um 
m#'nna Våmh. um mä`na Mor. Soll. am må'rr-
gånär Ve. um mä`rina Ors. om må`rnan Leks. 
881 må`pia Äpp. am må`ronan Mal. 'om morg-
narna / in the mornings'; ifrmåron Li. 'gårdags-
morgonen / yesterday morning'. d. (i uttr. i går 
morgon(s) el. i går i (om) morgonen; jfr 
SAOB ib y; 2:) i gå' morgu's Älvd. i g rd'r-i-
mo'rgus Våmh. i g refr må'rrgås Ve. i gler i 
ms'rrgus Ors. i gå'r-om-ms'rsn Rättv. i gå' r om 
ms`rrgo Leks. i gå'r må`ro Ga. i gå' r am mu'rrgo 
Jä. 'i går på morgonen el. i går morse / yester-
day morning'. 2. (förb. med prep.:) a. (i uttr. i 
morgons(t); jfr SAOB 2:) i mo'rrgus Älvd. 
Våmh. i må'rrgus —må'rrgås Mor. i må'rrgås 
Ve. i ms`rrgss Ors. i ms`rrgus Ore i må`r-
gos—ms`rss Rättv. i ms`rrgsst—mii`rsst Leks. i 
ms`rrgsst Nås Jä. i må`ras—må`rast Bju. i 
må`rast Ål i må'rust Dju. —Flo. i mä'rsst—
ms`rrast Äpp. i må`rast(a) Mal. i må`rost 
ÖVd. 'i morse, i dag på morgonen / this morn- 
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ing'; trast i mä`ras Bju. 'dets. (eg. strax i mor-
gons)'. b. (i uttr. efter el. till morgon(st):) 
et mo'rrgus Älvd. Våmh. ät må'rrgås öMor. te 
mä'nnus Ors. tå ms'rrgän Leks. tå mä`rtz Ga. tä 
mii`(r)nam Äpp. te mä`ros Mal. ÖVd. 'till mor-
gonen (till i morgon bitti) / until morning'; tå 
ms`rrgust Leks. Nås 'till i morgon bitti'. c. (i 
uttr. åt morgon(en):) a-ng`ti Älvd. a m#'nnä 
Våmh. a mii`nä—a mä'nnä Mor. a må'n vSoll. a 
må'ne Soll. a mä`nnä—må'n Ors. a må'rgå-
näm—må'rnäm Rättv. a mifrnam—åt ms`rrgän 
Leks. åt märr Ål 'i morgon bittida / tomorrow 
morning'. 3. 'dagen efter innevarande dag / to-
morrow' (SAOB 5) allm. a. (vanl. i förb. med 
prep. i:) i mo'rrgy Älvd. Våmh. 'i morgon (dag)'; 
i fa"rum i må'rrgu Mor. vi jä"rom i må'rgo Rättv. 
'vi fara under morgondagen'; um ä a wej i 
må'rrgö Ve. 'i övermorgon (eg. om det har varit i 
morgon, dvs, när morgondagen passerat)'; 
melld i ms'rrgo Ors. 'det är endast morgondagen 
kvar (eg. det är inte mer än i m.)'; ätär i mo'rrgo 
öMor. i g''verm8rrgo Ors. i g'värmäro Flo. Äpp. 
'i övermorgon'. b. (i förb. med prep. åt:) a 
mo'rrgu kwe'lld Våmh. (Bon.) 'till i morgon 
kväll'. c. (utan föreg. prep.:) de mo'rrgy a ui." 
Våmh. bära mu'rrgo a la' Ors. 'i övermorgon 
(eg. det el. bara morgonen har varit) / the day 
after tomorrow'. 4. (i förb. med d ag e n:) 'i 
morgon dag / tomorrow during the day' Rättv. 
(Bo.) då'-da ska jä jii"rå må'rgo dä'jän 'det där 
skall jag göra i morgon dag'. 5. (i kraftuttr.:) dra 
ä'nnd ini må'rrgo Rättv. (Bo.) 'drag ända åt 
helvete! / Go to blazesr. 

morgon-fråen adj. III må`r(r)gånfråjin Rättv. 
(Bo.) 'morgonpigg, -tidig / lively, early up in the 
morning'. Syn.: se girig, bet. 2b; morgon-
sam m.fl. 

morgon-gåva f. IV a må'rrgugava Ve. 'gåva från 
mannen till hustrun morgonen efter bröllopsda-
gen / morning gift (given by husband to wife on 
the morning after the wedding-day)' (SAOB 1). 

morgon-rodne m. Ill a mä`rarä'na Mock. 'morgon-
rodnad / red light of dawn' (SAOB); kvä'llsritna 
hå'llfasst 8 mä`rargina skyrttskvaa 'aftonrod-
nad (ger) hållfast (väder) och morgonrodnad 
(ger) regn (eg. skvitt-skvatt)'. Jfr k välls-
rodne. Syn.: morgon-råde, -rött. 

morgon-råde m. IV mårgonrudi' öMor. må'- 

roråds Mal. mgfrorai Li.; best. ms̀ rrgonrudin 
Ors. mirrorhz Flo. = föreg. 

morgon-rött adj. n., sbst. ms̀ rrgoråt Leks. 
mä`rsrött Mock. mä'rorött Flo.= morgo n-
rodne. 

morgon-sam adj. V mä`rnsam Rättv. 'tidigt uppe (i 
arbetet) om morgonen, morgonpigg'. Syn.: se 
girig, bet. 2b; morgonfråen m.fl. 

morgon-sida f. IV a mki`rrgunsäjda Ore mir'råsida 
Leks. mä`rosta Mal. 'övergångstid el. början av 
morgonen / early part of morning'; fram (p)å 
trw'rrgosäjdp Ore på mgfråsida Leks. '(fram)-
emot morgonen'. 

morgon(s)-mål n. la mo'rrgymålr Våmh. mo'rr-
gu(n)måk vMor. må'rrgunmal öMor. må'rrgån-
mak S011. M8‘rrgosmöl---ms( rrgonmö'l Ors. 
ms'rrgunmåk Ore må`r(r)(g)ånmliZe Rättv. (Bo.) 
ma'rrgomåk Leks. mä`rasmb Bju. tra ~air 
Ga. Flo. 1. 'måltid, som intogs kl. 8-9 f.m. / 
breakfase (SAOB morgonmål; ÖDB III 
438ff.) allm. jä a fäl int fått mer än må`r(r)gån-
malrä i (Mig int Rättv. (Bo.) 'jag har väl ej fått 
mer än frukost i dag'. Syn.: se b r ad da; m o r-
g on v ard m.fl. 2. 'morgonfoder åt kreatur / 
morning fodder for cattle' Leks. still ms`rrgomåk 
'ge kreaturen morgonfoder'. Jfr stilla v. 3. 
'morgonmjölkning / morning milking' (ÖDB I 
286) Mor. Leks. mjskk rna'rrgom rå lr Leks. 'för-
rätta morgonmjölkningen'. Jfr kvällsmål, bet. 
2. 4. 'mjölkmängd, som en viss ko el. en viss 
kreatursbesättning lämnade på morgonen / 
amount of milk from certain cow or certain live-
stock in morning' Våmh. Rättv. (Bo.) Leks. ä 
ms`rrgomålrä d8`tta Leks. 'detta är morgonens 
mjölkmängd'. 

morgon-stjärnan f. IV a best. mò rminstiennq 
Älvd. mä`rofårna Leks. ms`rrgofä'(r)na Jä. 
mii`rogria Äpp. 'starkt lysande stjärna, synlig 
om morgonen före solens uppgång; Venus / 
morning star; Venus' (SAOB 1). Jfr k v äll(s)-
stjärnan. 

morgon-yard m. la må'rrgvä'rd öMor. ms̀ r(r)vak 
Dju. ms`r(r)gvålt—ma'rrviiir Jä. mä'rvk-ma'rr- 
vålt 	må'rovålr Mal. mä'roväk ÖVd. 'måltid, 
som intogs mellan kl. 8 och 9 f.m.' (SAOB; ÖDB 
III 439). Syn.: se bradda; morgon(s)-
mål, bet. 1, m.fl. 

mor-gran f. II mö'rgrä'n Äpp. Mal. ÖVd. 'rak, 
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barr-rik, vacker gran med slät bark, växande i 
större granbestånd / straight, beautiful fir with a 
lot of needles and smooth bark, growing in a 
clump of firs' (SAOB); te`tte, fi'ne mö'rgrdnur 
Li. 'tätvuxna, fina morgranar'. 

mor-hare m. Ill a mö'rhåri Li. 'ett slags hare med 
särsk. utstående ögon / a kind of hare with espe-
cially protruding eyes'; a`täggd Sam äjn mö'r-
håri 'med utstående ögon (eg. utögd) som en 
morhare'. 

morian m. la murjå'n Li. 'mörkhyad person; ne-
ger / dark-skinned person; negro' (SAOB); an va 
svalt Sam äjn murjä'n 'han var svart som en 
neger'. 

mork n. I b mur(r)k Rättv. murrk Leks. Bju. Jä. 
Mal. ÖVd. (jfr Torp murk n., V11 m urk e 1"). 
1. 'smått avfall av (ruttnande) trä / waste from 
(rotting) wood' allm. jä fek(k) fu'll e spii'nfåt rna 
mu'r(r)k Rättv. (Bo.) 'jag fick en brädlåda (eg. ett 
spänfat) full med spånor och barkavfall'. Jfr 
byssje, bet. 1; fosk; musk. Jfr spän-. 2. 
'höavfall (och frö) från skullen / waste from hay 
(and seeds) taken from hay-loft' (ÖDB I 331) 
ÖVd. Jfr boss, bet. 1. 	Syn.: hö-modd, 
-m or k, -s m ul. 3. '(ruttnat) avfall av mossa 
och barr, anv. till strö i fähuset / (rotted) waste of 
moss and needles strewn on cowshed floor' 
ÖVd. da-i ms'Itsa da Li. '(där) i mossavfallet 
där'. Jfr boss, bet. 2; moss-. Syn.: skogs-
vrak; ströboss; ströor; under-bår, -bär, 
-ströor; vrak. 

morka sv.v. 1 . ms' rrka Tra. (jfr mo rk n.) 'skräpa 
ned med smått avfall av trä, spån(or) och dyl. / 
Etter with waste pieces of wood, chips etc.'; 
h8'ss 	ms`rrk å ka'rry 'så ni karva och stöka 
till med stickor och spån (då ni tälja med kniv)!'. 

morkarlby-kulla f. IV a morkallbiku'lla öMor. 
'flicka från Morkarlby / girl from Morkarlby'. 
Syn.: morkarlkulla. 

morkarl-kulla f. IV a mo'rrkalku'll vMor. mo"r-
kallku'll Son.= föreg. 

mork-dunge m. Ill a ma'rrkdunnji Mal. 'plats, där 
slask och sopor tömdes / place where rubbish 
was left'. Syn.: se bossdynga; myrhög. 

mork-hög m. I c mu'rrkhiig Mal. = föreg. 
mor-kulla f. IV a mä'arkull(a) Älvd. Våmh. mö'r-

ku'lla öMor. Ors. Ål mö'rkull Soll. 
Leks. mö'rkulla Ga. Jä. Li. --kulla Tra. mö'a- 

kalla Mal. 'Scolopax rusticola, morkulla / wood-
cock' (SAOB 1). Syn.: rossgucku, bet. 2. — 
Ssg: mö'rkullstrPk n. öMor. 'morkullsträck / 
woodcock track'. 

morl n. I a mtell Älvd. (jfr? SAOB morl, mor-
la"; Torp murlal) 'snö- el. vägmodd / soft, wet 
snow or slush'; eå i keent go i isjii'r 	'det 
är besvärligt att gå i den här (snö)modden'. 
Syn.: modd, bet. 3; m oj s. 

morla' sv .v .1. mu'lla Älvd. (jfr morl) 'trampa i 
modd / walk in soft, wet snow or slush'. — 
Särsk. förb. (sönder:) hä mårläs-su'nnd Flo. 
'det murknar och smulas sönder'. 

morla" sv .v.l. mä`rla Flo. Äpp. (jfr ? SAOB 
morla") 'brinna svagt, pyra / burn slowly, 
smoulder'; hä må'rlsr a bri'nn da i å'skun Äpp. 
'det pyr i askan'. 

morlig adj.I rnu vllig  Älvd. mu'llun Ors.; n. 
m8'llut Mal. (jfr morl; morla' v.) 'moddig, 
upplöst (om väg, snö el. sand) / slushy, loose 
(about road conditions, snow or sand)'; ä e 
mu'llut te gå da i snjö'nnom nö Mal. 'det är 
moddigt att gå i snön nu'. Syn.: se moddig. 

mor-mo(de)r f. mö' rmor Våmh. mo' rmor—
må'rrmår vMor. mormö'(r)—mö'rmd öMor. 
mo'rrmor Ve. Leks. Ga. Äpp. mo'rrmor (gen. 
mo'rrmorås) vSoll. mo"rmor Soll. mö'mo—mo"-
mo—mo`mmo vOrs. mQ`mmq öOrs. mò mmor 
(dat. mo'mmora) Ore mö"mor (gen. mö"morus, 
dat. mö"mora) Rättv. (Bo.) mo'mmo Rättv. 
mo'rrmo(r) Mal. mo`mmöe Li. mo`mmöe—
mo`mme Tra. 'mormoder / maternal grand-
mother' (SAOB); när mo`mmora Ore 'hos mor-
mor'. Jfr gammel-. Syn.: mo n m ona. — Ssg: 
mo'rrmo'rkam(m)fär m. Ga. 'vitmåra / (white) 
bedstraw'. —Avi.: mo'mmila f. Leks. 'lilla mor-
mor / little grandmother'. 

mor-mässan f. IV a best. må`rmässa öMor. Leks. 
mö'rmässa Ål Dju. 'Jungfru Mariemässan (den 8 
sept.) / the day when the Virgin Mary was com-
memorated (September 8)' (SAOB). Jfr mari e-
mässa, bet. 3. 

morna sv . v . , mornad adj. I; se morgna, 
morgnad. 

moro f. mö'ro Ve. Nås Jä. Äpp. Mal. (best. mö'-
roa Nås Äpp.; mö'ro'da Jä.) mo"rö (best. mo"-
röni) Soll. mö'rö (best. mö'röa—mö'roä) ÖVd. 
'nöje, glädje; lek / joy, gladness; play' (SAOB); 
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eda kum te bi mo"ro, ä vSoll. 'det där kommer 
att bli roligt (det)'; je 1lö'-8pp mö'röa fe 8m da 
ga'bbam je Li. 'jag bjöd till att roa den där gub- 
ben (jag)'; ve 	mö'roä 8'pp Tra. 'vi höllo 
glädjen vid makt, skötte underhållningen'; 
små`p8jkmöro Li. 'nöje för småpojkar'. 

moroa sv.v.l. mö'ro- Ve. mo"ro- (pret. mo"-
roed-) vSoll. mö'ro- Flo. Äpp. Mal. ÖVd. mö'ro 
Jä. (jfr Rietz 445a) 'roa, förströ / amuse, enter-
tain' Jä. då'r vart vi mö'roddä 'där blevo vi 
roade'. — 	mö'ro se Ve. mo"ro si vSoll. 
mö'ro så Flo. Äpp. Mal. ÖVd. 'roa sig, fördriva 
tiden / enjoy oneself.  . Syn.: förlusta; lusta', 
bet. 2. — Särsk. förb. (av:) o skull vå'(r) gå-te 
möro-a' &lian Mal. 'hon skulle (borde) kunna 
fördriva tiden för flickan'; möro-k 8rå'r 
Mal. 'roa varandra (eg. roa av varandra tiden)'. 

morosam adj. V mö'rosam Ve. Flo. Nås mo"-
rosa'mm Soll. mö'rosam Mal. mö'rosa'mm 
ÖVd. (jfr Rietz 445a) 'rolig, trevlig, underhål- 
lande / fun, entertaining, nice'; a emun, Sam a 
v`41 afft mö'rosa'mmt Tra. 'för en (människa), 
som har velat ha(ft) roligt'. Syn.: ro sam. 

morot f. VI—ia mö'röt—mo'rrö't vMor. morö't 
öMor. mo"röt Ve. mö'rö't Soll. (jfr rot) 'morot / 
carrot' (SAOB). Syn.: morot a. 

morota f. IV a mrrrivt (best. -n-et) Älvd. 
mrrå8ta Våmh. (jfr ro t f.) = föreg. 

morra sv.v.l. mu'rra Älvd. Mor. Ve. Soll. Ors. 
rnarr vSoll. ma'rra Rättv. Bju. Nås Jä. Mal. 
ÖVd. mu'rra Leks. Ål mairra Flo. 1. 'ge ifrån 
sig ett vredgat, dovt och surrande strupljud (om 
hund el. katt) / growl' (SAOB 1) allm. an  nw'rra 
a mä Rättv. (Bo.) 'han morrade åt mig'. 2. 
'knorra, kurra (i magen) / rumble (of stomach)' 
Mor. Soll. 3. 'gnissla / squeak' Ve. e gå så 
tu'yyt så e mu'rrär undär mg.'d8m 'det går så 
tungt, så det gnisslar under medarna'. Syn.: 
skorra, bet. 1. 

morr-hår n. la mu'rrär Våmh. vMor. mur(r)å'r 
öMor. my'rrhå(r) Mal. ma'rrhår ÖVd. 'på ömse 
sidor om munnen utstående långt tagelartat hår 
hos vissa däggdjur / whisker' (SAOB 1). Syn.: 
morrstrå. 

morr-strå n. V må'rrstrli Leks. (Silj.)= föreg. 
morsk adj. I messk Älvd. mossk—mo,s,sk—
mu8ssk Våmh. måssk Mor. Ve. Soll. mossk Ors. 

Rättv. Leks. Bju. Flo. mo,sk Rättv. (Bo.) mo,s,sk 
Jä. ÖVd. mo(r)ssk Äpp. Mal. 1. 'orädd, hurtig, 
ej blyg / unafraid, confident' (SAOB morsk" 1) 
allm. kåri ä mo'ssk å du' kktig ho Leks. 'Karin är 
hurtig och kavat hon'. 2. 'livlig, pigg, glad, 
yster / lively, bright, happy' (SAOB morsk" 3) 
Älvd. Ve. Soll. Leks. en mo',sk hi's(s)t Rättv. 
(Bo.) äjn mo',s,sk hä'sst Li. 'en yster häst'; e 
ky'lla, sam va mo'ssk å tö'kug Leks. 'en flicka, 
som var vild och glad'. 3. 'kall, bitande / cold, 
biting' (om vinter; jfr SAOB morsk" 4a) Äpp. 
en mo'(r)ssk en vi' nntär a'llt-mä-e'tt 'en bister 
vinter hela tiden'. 4. 'med god förmåga, duktig / 
able, good at' öMor. må'ssk tå fät' duktig att 
äta'. 5. 'rikt givande / abundant' Tra. mo'jyke 
jö`Zrkålsr 'starkt flödande (natur-)källor'. —Avl.: 
rmessk-u'pp v. Våmh. 'pigga upp (ngn) / cheer 
(s.o.) up' (jfr bet. 2). 

morska f. IV a my'sska Älvd. mu''sska Våmh. 
må'Aska Soll. 'barnmorska / midwife' (jfr Rietz 
442b, under m o r a); tig' rmesska Våmh. 'kvin-
na, som biträdde vid kalvning'. Jfr jord-
gumma m.fl. 

mortel m. Id mä'artel—mo'rrtil—mo'rtell Våmh. 
(Bon.) mö'rtil öMor. Bju. mo'rrtel Ors. Ore 
mo'rrtil Leks. Ål Dju. mo'tti/ Mal. 1. 'bägarfor-
migt (trä)kärl, vari kryddor sönderstöttes / mor-
tar (of wood) in which spices were pounded' (se 
ill.; SAOB 1); upi mö'rtilem Ors. 'i morteln'; 
stöt-sand dam ti mo'rrtilan Dju. 'stöta sönder 
dem (3: kryddorna) i morteln'; tra'jmortell 
Våmh. (Bon.) 'mortel av trä'. Syn.: mattia s-
k v ar n. 2. 'person, som ständigt arbetade och 
knogade, arbetsträl / person who was always 
working, workhorse' Bju. en riktig mö'rtil 'en 
riktig arbetsmyra'. — Ssg: mö'rtilpinn m. öMor. 
'mortelstöt av trä / wooden pestle'. — Av!.: 
mö'rtila—mo'rrtila v. Bju. 'arbeta träget / work 
continuously'. 

mos n.-1.1 a mies Älvd. Våmh. mös övr. OvSi. 
NeSi. Vd. 'kokta och krossade rotfrukter och 
bär / cooked and mashed root vegetables and 
berries' (SAOB mos' 1; jfr ÖDB III 450, 473, 
476). Jfr bär-, hack-, lingbärs-, rot-, rov-, 
tranbärs-. 

mosa' sv.v.l. mö'sa Nås Jä. Mal. Li. 'krossa till 
mos / pulp, mash' (SAOB mosa! v). Syn.: 
palla. — Särsk. förb. (sönder:) mö`s-s8'nnd8r 
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Jä. 'krossa (hacka) sönder'; (uti:) mö`s-t? säg 
Mal. mö's-ti sä Li. 'äta glupskt'. 

mosall SV.V.1. mö`sa Ve. 'samla ihop timmer till 
en lång flotte el. mosa / collect timber for a 
long timber-raft' (jfr SAOB mo s lägga under 
mosa). Jfr långbom. 

mos-bulle m. Illa mö`sbulla Mock. 'bröd med in-
lägg av bärmos / bread with filling of mashed 
berries' (jfr ÖDB III 435). Jfr bärbulle, bet. 1. 
Syn.: bärmosbulle. 

Mose m. mö'se—mö`sa (bet. 2) Mal. 1. 'Moseda-
gen 4/9 / Moses' Day 4/9' (jfr SAOB Mo ses); an 
mö'se lä 'ffi  på sän hatt 8 vdnnt ä ska vi& ka'llt 
'Moses lyfter på sin hatt och väntar att det skall 
bli kallt (d. v. s. det klarnar upp på Mosedagen)'; 
am mö'se ska dam tg'a stjår ha`vvärn 'på Mose-
dagen skola de börja skära havren'. 2. 'stor, 
välfödd mansperson / tall, stout man' (jfr ? Rietz; 
Herweger mose n). 

mos-kittel m. Id mö`stfitti/ Dju. 'kittel, vari lingon 
kokades till mos / cauldron in which red whortle-
berries were boiled'. 

moss n. II -M8SS Ga. mås Li. mås Tra. (jfr ? Rietz 
mos m.; Sdw. mos n.; Hq. under mossa; i 
ortn. i OvSi. moss m., se DNO I: 1, s. 110ff.). 
1. 'material av blånor, varmed båt diktades i 
fogarna mellan borden / tow used to pack seams 
between planks of boat' ÖVd. bli`tmås Li. 
bå'tmås Tra. 'dets.'. 2. 'hängen på sälg / sallow-
catkins' Ga. sä`kkmass 'dets.'. 3. (senare 
ssgsled:) 'unggran el. träkloss, varmed dyng-
glugg tillslöts vid sträng kyla / fir sapling or 
chunk of wood used to shut manure opening 
when it was very cold' Li.; se glugg-. Jfr hål-
stopp; mosskoka, bet. 2. 

mossa m. IV mirsi Älvd. Våmh. (best. sg. 
nurstoi Våmh.) mirså—mtrså Våmh. (Bon.) 
mu"så vMor. Ve. Soll. mus!' öMor. mu"si Ors. 
mu"se—må`se Ore må"si Rättv. (Bo.) må"sa 
Rättv. (Bi.) må`se Leks. (Silj.) må`sa (best. sg. 
må`sp) Leks. Ål mä`sa Bju. Dju.—Mock. (best. 
sg. må`sti Bju.) må`sä Flo. må`sa Nås—Äpp. 
må'sa Mal. mu'ssi ÖVd. (jfr mosse m.). 1. 
'moss- och lavart (dels Musci, dels Lichenes av 
blad- och busklavtyp och dyl.) / type of moss or 
lichen' (jfr SAOB mossa'; ÖDB 1199) allm. tå 
miessein Våmh. tå muså'n öMor. tä mu"sån Ve. 
Ors. ta mu"så (obest.) Soll. 'samla mossa(n)'. Jfr 

björn-, bröd-, butt-, bäck-, färg-, gorr-, 
grön-,gubb-, hus-,häll-, islands-,käll-, let-, 
lung-, myr-, ren-, rå-, röd-, skrock-, skro-
vel-, skur-, sten-, still-, tak-, topp-, vattu-, 
vit-, våt-, ås-. 2. '(myr)torv / peat' Älvd. 
öMor. Soll. Ors. Ore Ål; hugg-u'pp mreso Ore 
'hugga upp myrtorv (till strö)'; ta upp må`sa Ål 
'taga upp torv'. Syn.: se dy m.; mosstorv; 
m y r(a), bet. 2; t u v. — Ssgr: mu"så-båkk m., 
-Uda f., -mar f. Ve. 'backe (hed eller myr), 
där man samlade mossa till kreatursfoder / hill 
(moor or bog), where moss or lichen was collect-
ed for cattle fodder' (ÖDB I 200); må‘ssålisag m. 
Li. 'hög av mossa, hopsamlad till kreatursfoder / 
heap of moss, collected for cattle fodder' (ÖDB I 
200); i må`ssåskög Tra. 'hämtande mossa i sko-
gen / collecting moss or lichen in the forest'; 
må`ssått f. Tra. 'lämplig tid för mosstäckt / suit-
able time to collect moss or lichen'. 

mossa f. V mit"så Älvd. (jfr mossa v., bet. 2) 
'förargad, trumpen, tystlåten kvinna / irritated, 
sour, taciturn woman'. 

mossa' sv.v.l. merså Älvd. Våmh.—mti"så 
Våmh. (Bon.) mu"så Mor. Ve. vSoll. Ors. må`so 
Ore mål'så Rättv. (Bo.) mås- Dju. Äpp. mu`ssa 
Mock. må`sa Mal. må'sså ÖVd. (jfr mos-
sa m.). 1. 'täta vägg och knutar med mossa / 
tighten with moss' (SAOB moss 	1; ÖDB I 
121; 124) allm. infi'så fg'°sä Våmh. (Bon.) 
'täta fähusets väggstockar med mossa'; mu"så 
wä'ggår vSoll. 'täta väggstockarna med mossa'; 

spry'nn(Da Mal. 'täta springan med mos-
sa'. Syn.: my s sj al, bet. 1. 2. 'samla lav till 
kreatursfoder / collect lichen, for cattle fodder' 
Älvd. Våmh. Ve. Ors. Ore; i a wö tå sko'kks 
mu"så i då' Ors. 'jag har varit till skogen och 
samlat mossa i dag'. — Särsk. förb. (i:) mås-P så 
Äpp. 'proppa i sig, äta glupskt'; (om:) mås-
o'mm Dju. 'stoppa på nytt med mossa'; (åt e r:) 
må`sså-att Tra. 'stoppa igen med mossa'; 
(över:) so flint g"vytneiuså'ö, so e sy'nntes 
i'nnte nö'å Älvd. 'så noggrant täckt med mossa, 
att det inte syntes någonting' (om gillrad björn-
sax). 

mossan  sv.v.l. mirså—må"så Älvd. må`sso—
må`sså ÖVd. (jfr Torp mil s a). 1. 'mumla, 
muttra / mumble, mutter' Älvd. mirså guyr 
'ener 'muttra om henne'. Syn.: se mjumla; 
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mulla", bet. 2; mullra, bet. 2; mumla; 
mutta; muttra. 2. 'gå (för sig själv) sur och 
trumpen / be sulking' Älvd. du mrser o fä' fe di 
sftrv 'du går för dig själv och surar'. 3. 'gå tyst 
och sakta, smyga / walk slowly and silently, 
creep' Älvd. Tra. (p. pres.:) an kåmm må‘ssånde 
Tra. 'han kommer gående tyst och sakta'. Jfr 
masa', bet. 2; tossa. 4. 'smussla med, arbeta 
smått, knåpa / fiddle with sthg, potter' 
Älvd. ÖVd. må'sso mä nä'ran Li. 'pyssla med 
något'. — Särsk. förb. (avg måsså-å1  Tra. 'gå 
sakta bort, knalla åstad'; (till:) ma så-ti' Älvd. 
'bli förargad'; (ur:) mäså-fi' sig Älvd. 'mumla 
fram'; (åt:) mrs-ä' mig r krku Älvd. 'smyg åt 
mig en kaka'; an må`sså-ät me nrran Tra. 'han 
knåpar (el. pysslar) med något'. —Avi.: mei"si m. 
Älvd. 'person, som mumlar och talar otydligt / 
mumbling person, speaking indistinctly'. 

moss-band n. la mrso--mu"soba'nnd Ore mirså-
ban(n)d Rättv. (Bo.) mä'sbannd Leks. (Silj.) 
'mossrand mellan väggstockar / layer of moss 
put between wall-logs'. Jfr mossdrag, bet. 1. 

moss-björn m. l a mrsbjår Leks. må`ssåbjänn Li. 
(jfr mos sa m.; mos sa v.) 'trög, lat och lång-
sam varelse / slow, lazy creature'; dem si.' t å 
stå' sks'llan ihö'p sam två må`ssåbjänner Li. 'de 
sitta och stödja huvudena tillsammans som två 
trögmånsar'. 

moss-bod f. la mu"'såbiiö Älvd. mu"såbäd Ve. 
'liten timmerbyggnad invid ladugården, där lav 
till kreaturen förvarades / small timber hut next 
to cowshed where lichen was stored for fodder' 
(ÖDB III 83). Jfr mosshus. 

moss-bulle m. Illa mu"såbull vMor. 'bröd, bakat 
av lav och helt litet havremjöl / bread made of 
lichen and a small amount of oatmeal'. 

moss-butt m. I a mlesubkitt Mal. 'med hjälp av 
träspjälor anordnad uppläggning vid förvaring av 
till kretaursfoder insamlad (ren)lav / construction 
composed of wooden laths in which (reindeer) 
lichen was stored for fodder' (ÖDB I 202). Jfr 
buttmossa. Syn.: se kugg", bet. 1; moss-
gubbe, bet. 1, -kamp, -karl, bet. 3, -kugg, 
-kur -kärna, -kätte, -pjuk, -stack, -tunna. 

moss-drag n. II meiwsådräg Älvd. Våmh. mu"så-
dräg vMor. Ve. Soll. Ors. ma'sodräg Ore mirså-
dräg Rättv. (Bo.) mirsadräg söRättv. mii'sdräg 
Leks. Bju. Ål Ga. Flo. må`sadräg Jä. må`sadräg 

Mal. må`ssådräg ÖVd. 1. 'i väggstocks under-
sida huggen ränna, vari tätningsmossa placera- 
des och pressades samman mot den därunder 
liggande väggstockens rygg / groove cut in un-
derside of wall-log in which moss packing was 
placed and pressed down against next log' (se 
ill.; SAOB mossdrag`; ÖDB III 120) allm. 
mirsådräja vart å'rmtätt Rättv. (Bo.) 'mossran-
den mot understocken blev så jämn och tät, att 
en orm ej kunde slingra igenom'. Jfr drag, bet. 
14; mossrum. Syn.: se långdrag, bet. 2b; 
mossränna m.fl. 2. 'ritmått för stockars an- 
passning i vägg / scratch gauge for logs to be 
fitted into wall' Jä. Syn.: se drag, bet. 21, m.fl. 
3. 'långt huggjärn med skålformad egg, anv. vid 
uthuggning av mossrand i väggstock / long chisel 
with semicircular edge, used when cutting 
groove for moss in wall-log' Al. 

moss-dunge m. III a mil`sadu'nni Mal. 'hög av 
hopsamlad mossa / heap of collected moss'. 

mosse m. IV mr sa Dju. Ga. IMVS8 (—ms'sse) Nås 
Jä., obef. Al (jfr mossa m.; DNO 1:1, s. 112). 
1. 'låglänt, sank och tuvig mark, myr / bog, 
marsh' Dju. Ga. Nås Jä. Jfr dike m., bet. 1; 
flott-. Syn.: m y r(a), bet. 1. 2. (i uttr.:) på 
fi'sans mäsa Dju. 'vid yttersta gränsen, illa ute, 
strandsatt fin a tight spot, in a predicament'. 

moss-fly f. VII mu"såflajOrs. 'gungfly / quagmire'. 
Syn.: se flottdye m.fl. 

moss-flöt f. la må`safkatt Jä. 'stor myr, där man 
tog upp torv / large bog where peat was cut'. Jfr 
fl ö till. 

moss-glugg m. Ib må`ssågiragg Tra. 'på knutha-
kets insida upphugget trekantigt spår för moss- 
drivning / triangular opening cut into inside of 
notch into which moss was pressed' (ÖDB III 
118). Syn.: moss-glygg, -kunta. 

moss-glygg m. I b mrsåglrigg Rättv. (Bo.) 
mfr'sgkigg Dju. = föreg. 

moss-gubbe m. Illa mgr'sagubbä Äpp. må`sa-
gubba Mal. 1. 'inom några i marken ringformigt 
nedstötta käppar samlad och förvarad foder- 
mossa el. lav / fodder-moss or lichen stored in-
side a ring of upright sticks' (jfr ÖDB I 202) Mal. 
Syn.: se mos sbutt. 2. 'stolpe i hässja, på vil-
ken torvmossa torkades / pole in hurdle on which 
peat was dried' Äpp. 

moss-harka f. IV a mä"vsåa'rrk Älvd. (best. sg. 
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-a'rrkg) mili`saharrka Mal. må'ssaarrka ÖVd. 
'ett slags räfsa, varmed mossa drogs samman vid 
mosstäkt / kind of rake with which moss was 
collected'. Jfr mosskara. 

moss-hatt m. la mese:hatt (—nu(i"sclatt) Rättv. 
(Bo.) mesan sRättv. mesahatt Rättv. (Bi.) (jfr 
me sad, meshatt) 'tofsmes (Parus ater) eller 
gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) / crested tit 
or wren' (jfr SAOB meshatt). 

moss-hed f. la—III--IV a mu"sålVeda (best. dat. 
-1/i.dtz, best. ack. -h -ede--Uda) 1—IV Ve. rnk-
»hi III Mal. må'ssåhåje ÖVd. 'tallskog med 
markvegetation av lav / pine-forest with ground 
covering of lichen' (SAOB; ÖDB I 200). Jfr 
mosshol. 

moss-hela f. IV a; best. mtrsakf Älvd. (jfr 
helan  f.) 'tunn, kortvuxen mossa (el. lav), väx-
ande bland ljung / short, sparse moss (or lichen), 
growing amongst heather' (jfr Liv.Älvd. 78). 

moss-hol m. l a m rå'skthölr Mal. 'tåg stenig upphöj-
ning i terrängen med markvegetation av lav / low 
stony rise with ground covering of lichen';firokk-
-rin an-ii' tna'sahökri 'plocka ren den här lav-
beväxta kullen'. Jfr mosshed. 

moss-hus n. Ja mu"sådjs Ors. nursåris nvRättv. 
må`sinis svLeks. må'sshås Jä. miPsahtis Mal. 
'hus el. rektangulär kistliknande byggnad av tim-
mer, vari mossa el. lav förvarades / hut or rec-
tangular chest-like construction ,of timber in 
which moss or lichen was stored' (jfr ÖDB I 202; 
III 83). Jfr moss-bod, -kar. 

moss-hässja f. IVa må"såe'ss Älvd. (jfr mossa, 
bet. 2) 'hässja med torv, upplagd till torkning / 
hurdle with peat put up to dry' (se ill.). 

mossig' adj. I mu"sun Ors. mrsu Rättv. (Bo.) 
md'su Äpp. må`su Mal. 'mossbelupen el. lavbe-
vuxen / covered with moss or lichen' (SAOB 
mossig' 1); å so mu"sut upo ta"tji Ors. 'det är 
så fullt av mossa på taket'; st -e'nan e mirsu 
Rättv. (Bo.) 'stenen är lavbevuxen'. 

mossig" adj. I nursug Älvd. 1. 'misslynt, trum-
pen / ill-humoured, cross' (jfr mossa" v., bet. 
2). 2. (bildl.:) 'som inte vill brinna / which will 
not burn'; eå i mirsut, dar eå i mi"tji kiiinr 'det 
vill inte brinna bra, då det är mycket kol (och 
aska)'. 

mossik m. Ib mirsikk Älvd. (jfr mossan  v., bet. 
2) 'trumpen, tystlåten man / sour, tacitum man'; 

ukin Itjirt mrsikk 'vilken otrevlig surpuppa!'. 
Jfr musk 

moss-jordäpple n. I d må'sajö'käppiik Mal. 'hjort-
svamp (Elaphomyces granulatus) el. (knöl)rot av 
nattviol (Platanthera bifolia), anv. som medel att 
stegra könsdriften, afrodisiakon / hart's truffel or 
root of butterfly orchis, used as aphrodiciac'. 
Syn.: se bråttom oböjl. sbst.; ekorr-, gall-
äpple, bet. 2; mosspäror m.fl. 

moss-kamp m. Ja mu"såkåpp vSoll. 'mossa el. lav, 
samlad och hoppackad inom en ring av i marken 
nedstötta käppar' (ÖDB I 203). Syn.: se mo s s-
butt. 

moss-kar n. II mIt'sskäa Mal. 'av liggande stänger 
byggt, rektangulärt förvaringsrum för foder-
mossa (el. -lav)'. Jfr m o s s-h u s, -k a r 1, bet. 2. 

moss-kara f. V mu"såkäru Sol!. 'raka av trä, 
varmed mossa samlades ihop / wooden rake used 
to collect moss'. Jfr mosshark a. 

moss-kardel m. I; best. pl. ack. må`såkåla Ore 
'fiktiva skämtredskap, som nyfikna småpojkar, 
vilka tittade på timringsarbete, skickades att 
hämta / imaginary tools which inquisitive little 
boys watching carpenters at work were sent to 
fetch'; 	må'såkåla 'låna mosskardorna'. Jfr 
gåtskruven; kroppåsrätta; rumpdrag, bet. 
2, m.fl. 

moss-karl m. la mirsåkall Älvd. Våmh. mirså-
kall vMor. Soll. ma'sa--miPsåkål nMal. må'sså- 
kål ÖVd. 1. 'person (karl el. kvinna), som höll 
på att samla mossa / person (man or woman) who 
was collecting moss' Älvd. n Igimå mirsåkal-
lär du 'nu komma moss-samlarna tillbaka'. 2. 
'rektangelformig uppläggning av fodermossa el. 
lav på ett underlag av stockar el. grova störar / 
rectangular heap of fodder-moss or lichen, rest- 
ing on base of logs or thick poles' (ÖDB I 201) 
Älvd. Mal. ÖVd. Jfr m o s s-h u s, -kar. Syn.: 
m o s s-1 ä m a, -s t a c k. 3. 'inom några i marken 
ringformigt nedstötta käppar samlad (och hop-
trampad) fodermossa och lav' (ÖDB I 202) 
Våmh. vMor. Soll. Syn.: se mo s s bu t t. 4. 
'rundkullig, på utsidan luden skinnmössa / fur 
hat with round crown' Li. 

mosskarl-lunn f. la må`ssåkålhinn Li. 'stor hög 
av mos s karlar (bet. 2), framsläpad från sko-
gen och upplagd på särskild plats för att köras 
hem till gården / big bad of mosskarlar (def. 
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2), brought out of the forest and piled up at a 
certain place for further transportation home to 
the farm'. Jfr lunn, bet. 7; mo s sköra. 

moss-koka f. IV a mu"såköka Ors. (jfr mossa m., 
bet. 2). 1. 'stycke torvmossa (anv. till strö i 
fähuset) / piece of peat (used for litter in 
cowshed)'. Syn.: moss-kåssa, -tapp. 2. 
'torkat stycke torvmossa, anv. att stänga el. täp-
pa till dynggluggen med / piece of dried peat-
moss, used to shut manure opening'. Jfr hål-
stopp; moss, bet. 3. 

moss-korg m.Ib mä'skarrg Leks. må`sskarrg 
Mal. 'stor spånkorg, använd då man (på ryggen) 
bar mossa o. d. till strö i fähuset (Leks.) el. då 
man i skogen samlade mossa och lav till krea-
tursfoder (Mal.) / big chip-basket used when car-
rying moss etc. as litter in cowshed (Leks.) or 
when collecting moss and lichen in forest for 
cattle fodder (Mal.)' (se ill.; jfr ÖDB I 202). 

moss-kugg m. I b mirsåkugg Älvd. 'inom några i 
marken ringformigt nedstötta käppar hopsamlad 
och förvarad fodermossa och lav' (se ill.; Liv. 
Älvd. 78; ÖDB I 202; Älvd. arb. 31, 157). Syn.: 
se mossbutt. 

moss-kunta f.IV a mersåkutt Älvd. mu"såkutt 
vMor. Soll. muså'ku'tt öMor. ma'sokutta Ore 
mii"såkutta Rättv. (Bo.) mgr'skutta Leks. 'trian-
gulär skåra för mossfyllning på insidan av knut i 
timmerbyggnad' (ÖDB III 118). Syn.: se glugg, 
bet. 3; moss-glugg, -glygg. 

moss-kuv m. Ja mu"såkriv Ve. 'moss-stack, upp-
lagd kring en ung (växande) tall / moss-stack 
piled up round young (growing) pine-tree' (ÖDB 
I 200). 

moss-kåssa f. IV a mii'skåssa Ål (jfr mossa m., 
bet. 2) 'stycke torvmossa/piece of peat'. Syn.: 
moss-koka, -tapp. 

moss-källa f. IV a må'ssåkiila Li. 'med mossa 
överväxt källa / spring overgrown with moss'. 

moss-kärna f. IV a mlf satjinna Mal. må'ssåtjinna 
ÖVd. 'inom några i marken ringformigt nedstötta 
störar hopsamlad fodermassa och -lav' (ÖDB I 
202). Syn.: se mossbutt. 

moss-kätte m. Ill a mir'såtjitt vÄlvd. må`ssåtjette 
Tra. 'ställning för fodermossa (-lav), bestående 
av kretsformigt i marken nedstötta spjälor (sam-
manhållna av en björkvidja)' (ÖDB I 202). Syn.: 
se mossbutt. 

moss-köra sv.v.3. mu"såtjär Ve. Soll. mu"så0ra 
Ors. 'köra hem fodermossa / bring home fodder- 
moss' (ÖDB I 203); an a fe-bått å mu"såttör 'han 
har gett sig av för att frakta hem mossa'. Jfr 
mosskarl-lunn. 

moss-läma f. IV a mei"issåksem vÄlvd. 'större ligg-
stack av fodermossa, lagom att bilda ett lass / 
fairly large stack of fodder-moss, sufficient for 
one bad'. Jfr löda, bet. 2. Syn.: se moss-
karl, bet. 2. 

moss-mork n. I b må'samarrk Mal. 'skogsavfall av 
mossa och barr, anv. till strö i fähuset / waste 
consisting of moss and needles, strewn on 
cowshed floor'. Syn.: se mork, bet. 3; mo s s-
underbår; skogsvrak m.fl. 

moss-myr f. III—I mirsåmåjr Älvd. mu"såmår 
Ve. mu"såm'er(ä) Ors. mresomiire Ore mirså-
mine Rättv. (Bo.) mii'smira Nås må`ssmg° Mal. 
(jfr DNO 1: 2, s. 75 not 1) 'myr med djup mossa! 
bog with deep moss' (ÖDB I 200); rei'musåm& 
Ve. 'myr med rödaktig mossa'. 

moss-mål n. la nursåndar (pl. mesåm råkar) Rättv. 
(Bo.) 'duktigt mål mat / a square meal'. 

moss-märke n. III må'ssåmättse Tra. 'bomärkes-
försedd sticka, som placerades i stacken av fo-
dermossa i skogen / stick with owner's mark on 
it placed in stack of fodder-moss in the forest' 
(ÖDB I 202). 

moss-pjuk m. I b mtrsåpjåk Älvd. 'inom ringfor-
migt i marken nedstötta käppar el. spjälor hop-
packad fodermossa (el. -lav)' (ÖDB I 202). 
Syn.: se mossbutt. 

moss-päror f. IV a pl. må'ssåpårsr ÖVd. 'hjort-
svamp (Elaphomyces granulatus) el. (knöl)rot av 
nattviol (Platanthera bifolia), anv. för att stegra 
könsdriften'. Syn.: se ekorräpple, moss-
jordäpple m.fl. 

moss-rad f. Ja mu"såråd Ve. 'två (eller fyra) 
m o s s-s tac k ar, uppställda tillsammans i sko-
gen och stödda av en i marken nedslagen påle / 
two (or four) mo ss-stack ar piled up together 
in the forest and supported by a pole stuck into 
the ground' (ÖDB I 203). 

moss-ring m. I b må'ssårigyg Li. 'dörrmatta, flä-
tad av björnmossa i koncentriska ringar / door-
mat plaited from hair moss in concentric rings'. 

moss-rissel f. la mu"såräfl vMor. 'stort såll (med 
svepkant), vari husmossa rensades / large riddle 
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(with turned edge) in which house-moss was 
cleaned'. 

moss-rum n. la mu"sårom Mor. mirsåröm Rättv. 
(Bo.) må'ssåröm Li. 'utrymme mellan stockar i 
timmervägg, där mossa drivits in el. bretts' 
(ÖDB 1120). Jfr mossdrag, bet. 1, m.fl. Syn.: 
moss-skarv, -såt, -varv. 

moss-ränna f. IV a mii'sränna Flo. 'i väggstocks 
undersida huggen ränna, vari tätningsmossa pla-
cerades och pressades samman mot den därun-
der liggande väggstockens rygg'. Syn.: se lång-
drag, bet. 2b; mossdrag, bet. 1, m.fl. 

moss-skarv n. la må'skarv Flo. = mossrum; 
stupp ti 	ti mti'skarva 'stoppa i mera (mossa) 
i mossrännorna (mellan väggstockarna)'. 

moss-skida f. IV a mu"såskäjda Ve. 'en av fyra i 
marken nedslagna träspjälor, mellan vilka mossa 
lades in vid mosstäkt / one of four wooden pales, 
stuck into the ground, between which moss was 
laid during moss harvest' (ÖDB I 203). 

moss-skåle m. Illa mu"såskl& Soll. nili'saskålea 
Mal. (jfr mossa, bet. 2) 'skjul, vari torvströ 
förvarades / shed in which peat-litter was 
stored'. 

moss-skåra f. V mu"soskaro Ore 'i väggstock hug-
gen ränna, i vilken tätningsmossa placerades och 
pressades mot den underliggande väggstocken / 
groove cut in wall-log, in which moss packing 
was placed and pressed down against next log'. 
Syn.: se långdrag, bet. 2b; mo s s-drag, bet. 1, 
m.fl. 

moss-skård n. la mu"såskård vSoll. = föreg. 
moss-snes f. Ja mu"såsn&s Ors. 'stör, på vilken 
torvmossa torkades / pole on which peat was 
dried'. 

moss-stack m. I b mä"'såstakk Älvd. mu"såstakk 
Ve. vSoll. nui'so--mri'såstakk Ore 'större, utan 
hjälp av träspjälor uppstaplad hög av fodermossa 
(-lav)' (ÖDB I 202). Syn.: se mosskarl, bet. 2. 

moss-svalk m. Ib mu"såswalrk Ve. 'vidja, som 
sammanhöll de i marken nedstötta skidorna 
kring den i skogen upplagda fodermossan / withe 
keeping together skidorna round pile of fod-
der-moss in forest' (ÖDB I 203). 

moss-såt f.Ia mä'såt Leks. Dju. Ga. 'utrymme 
mellan väggstockar, fog, tätad med mossa' (V11; 
We.). Jfr mossdrag, bet. 1, m.fl. Syn.: mo s s-
rum, -skarv. 

moss-tag n. II ma"såtäg Våmh. (Bon.) må`stäg Jä. 
InItsstäg Mal. må'ssåtäg ÖVd. (Ross mo satak) 
'plats, där man samlade (foder- el. tätnings-) 
mossa / place where moss was collected (for 
fodder or building purposes)' (V11; We.; ÖDB I 
199); Uti må'ssåtäi Tra. 'borta på (eg. borta i) 
mosstagningsplatsen'; vi'tmastäg Jä. 'plats, där 
man samlade mossa'. 

moss-tagning f. Ib mil'sstägniy Mal. må'ssåtäg-
nigg Li. 'insamling av fodermossa / collecting of 
fodder-moss' (ÖDB 1199). 

moss-tak n. II mii"såtäk Älvd. 'tillfälligt förfärdi-
gat tak av bräder över stor hög av mossfoder i 
skogen / temporary roof of boards over big pile 
of moss fodder in forest' (Liv.Älvd. 77; ÖDB I 
200f.). 

moss-tapp m.Ia mä'stapp Leks. (jfr mossa, bet. 
2) 'stycke torvmossa / piece of peat'. Syn.: 
moss-koka, -kåssa. 

moss-tid f. la ma'suti Mal. må'ssåti Li. 'tid för 
insamling av mossfoder i skogen / time for col-
lecting moss fodder in the forest' (ÖDB 1199). 

moss-torv m. Ja må'ssåtarry Li. 'torv, torkad och 
anv. till strö i ladugården / peat dried and used as 
litter in cowshed'. Syn.: se dy m.; mossa, bet. 
2, m.fl. 

moss-tunna f. IV a mu"såtunn vMor. 'inom några i 
marken ringformigt nedstötta spjälor el. käppar 
upplagd fodermossa (el. -lav)' (ÖDB I 202, 204). 
Syn.: se mossbutt. 

moss-tuv f. la mu"såtöjv vMor. musa'tii'jv öMor. 
mu"såtajv Ors. miPsåtriv Rättv. (Bo.) må's8tav 
Mal. må'ssåtav Li. 'ton/koka, anv. till strö i 
fähuset' (jfr Aasen mosetuva f.). Syn.: se dy 
m.; mossa m., bet. 2, m.fl. 

mos-ståndfat n. II mö'sstannfät Dju. 'laggad bytta, 
avs. för förvaring av lingonsylt / tub used for 
storing red-whortleberry sauce' (se ill.). Syn.: 
bärmosståndfat. 

mos-sull m. Ja mö`ssull Dju. 'lingonsylt och mjölk 
med ibrutet bröd / red whortleberry sauce and 
milk, mixed with pieces of bread'. Jfr s ull. 

moss-underbår n. la mu"såummbår vMor. 'skogs-
avfall av mossa och barr, anv. till strö i fähuset / 
waste consisting of moss and needles, strewn on 
cowshed floor'. Syn.: se mork, bet. 3; mos s-
mork; skogsvrak m.fl. 

moss-varv n. la musiiiva'rry öMor. 'fog mellan 
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väggstockar, fylld med tätningsmossa / joint be-
tween wall-logs, filled with moss packing'. 
Syn.: se mossrum m. fl. 

moss-väder n. Id meiwsåwi'där Våmh. mä"såla-
där Våmh. (Bon.) må`svår Nås mIt's8ve Mal. 
må`ssåvår Tra. (jfr mossa m., bet. 1; mossa' 
v., bet. 2) 'dimmigt och regntungt väder (lämp- 
ligt för mosstäkt) / misty, rainy weather (suitable 
for collecting moss)'; ä i bära llajkt ma"såwklär 
rmt ng Våmh. (Bon.) 'det är bara (sådan) regnig 
väderlek jämt och samt nu'. 

moss-välling m. I b nursåweltyyg Älvd. 'välling, 
vari islandsmossa ingick som ingrediens, blan-
dad med helt litet mjöl / gruel consisting of Ice-
land moss and a very small amount of flour'. 

moss-yxa f. I—III mirsåökks Våmh. 'yxa med 
brett blad, anv. vid delning av frusen fodermossa 
i mosskarl / axe with broad blade, used when 
cutting up frozen fodder moss in mosskarl'. 

moss-ärja f. IV a ma`wsåe'rr Älvd. 'räfsa med sex 
(längre) järnpinnar och mot huvudet tvekluvet 
skaft, anv. vid insamling av fodermossa (-lav) / 
six-pronged rake, used when collecting fodder 
moss' (se ill.; ÖDB I 200, fig. 171). 

moss-öron n. pl. må‘suårsa Mal. 'islandslav / Ice-
land moss' (Otraria islandica; insamlades för att 
dryga ut mjölet särsk. mycket åren 1867-72; mjö-
let blev därav beskt). 

moster f. my'sster (yngre, se tytta f.) Älvd. 
mo'sstär Våmh. (Bon.) vMor. Ve. Bju. Ål Ga. 
Nås Jä.—må`sstär öMor. må`sstär Son. mo'ssta 
Ore mo's(s)tur Rättv. Leks. moisstä" Mal. 
mo'sster ÖVd.; obef. Ors., se tytta f. 1. 
'moders syster / mother's sister' (SAOB) allm. 
mo'sstär-g'nndes Våmh. (Bon.) 'mosters son 
Anders'; a`nn-mo'sstär vMor. 'moster Anna'; å 
wa mo'sstär-mäft a mi å' vMor. 'denna Majt var 
moster åt mig'; bri`tta-mosstär Ve. 'moster 
Britta'; i' nndjbor-måsstär vSoll. 'moster Inge-
borg'; a du si'tt mo's(s)tura Rättv. (Bo.) 'har du 
sett moster?'; brrtts-mos(s)turas-kå'ri Rättv. 
'moster Brittas dotter Karin'; mo'sstra tog sä 
a'nn dum nu mö'ra vart då'd Leks. 'mostern tog 
sig an dem, när modern dog'; kå'rimosstur Leks. 
'moster Karin'; jä ska tä a`nnamosstss Leks. 
'jag skall gå till moster Annas gård'; mosstas 
ma`tta ha vorrti kW n Leks. 'mosters dotter Mar-
gareta har blivit sjuk'. Jfr bedelkona; faster; 

tytta. 2. (senare ssgsled; förklenande om kvin-
nor / derogatory about women:) så' limosstär Ga. 
sy'lltmosstär Jä. 'slaskmaja, slampa' (jfr sylta 
v.). —Ssgr: må`sstärkulla f. öMor. 'mosters dot-
ter'; mo's(s)tarkallår f. pl. Rättv. 'kvinnliga ku-
siner på mödernet'; mo'sstusguffar m. Leks. 
mo'sstäskär m. Ga. my'sstemy'n Älvd. mo'ss-
tusman Ore mo'sstärmann Flo. mo'sstäamann 
Mal. m. 'mosters make'. 

mot n. la met Älvd. Våmh. möt Mor. Leks. Ål 
Ga. Flo. 1. 'plats, där vägar, vattendrag, gärds-
gårdsdelar o. dyl. gå samman (ev. korsas), mö-
tesplats / place where roads, watercourses, 
fences meet' (SAOB mo 2) Älvd. Våmh. 
kna`pp i mrtym Älvd. 'sätta stake (råknapp) 
vid mötet mellan (två) rågångar' (jfr knappat' 
v.). Jfr bäck-, gårds-, rodgårds-, väg-, å-. 
Jfr möte, bet. 7. 2. 'tidpunkt, vid vilken två 
tidsperioder mötes / point at which two periods 
of time meet' (SAOB mott' 3) Leks. Ål Ga. Flo. 
o ska rg.sa  i mu'rrgo viikku mö't Leks. 'hon skall 
resa om en vecka i morgon'; vi bräka bgt-
-om sairrk två vrkkur mö't Leks. 'vi brukade 
byta (om) särk varannan vecka'; e vrkku mö't Ål 
'följande vecka; fjo'rtpdags-mö't Flo. 'tidrymd 
av fjorton dagar'. Jfr månads-, veck o-, års-. 

mot (mot-e—er) prep. mrt Älvd. Våmh. mö't 
Mor. Ors. möt övr.OvSi. NeSi. Vd. mö't—
mö'tter Rättv. mö't—mö'ts Leks. (jfr Sdw. 
mote, Ross mote; styr dat.). 1. 'i riktning 
mot, åt, hän emot; vettande åt / in the direction 
of, towards' (SAOB I Al) allm. ta mg't-drm 
Våmh. 'taga emot dem'; an kajt mö't-mi Ors. 
'han sprang emot mig'; möts,- ä'n(n)dsråsäm 
Rättv. '(marken) mot Änderåsen'; be'lla å far 
mö'tsr dämm Rättv. (Bo.) 'sela hästen och far 
och möt dem!'; an kamin kättedus mö't-mä Leks. 
'han kom springande emot mig'; ta mö't me Li. 
'taga emot mig'. 2. 'vid, intill, på / on, against' 
(om beröring el. stöd; SAOB I A4) allm. i vårrt 
sty"di mi möt jene grå'n Soll. 'jag måste stödja 
mig mot en gran'; jä stutts mötur e trå' ma la' ssi 
Rättv. (Bo.) 'jag törnade mot ett träd med las-
set'; dar ä sa mytjy rå'dar mö'ts Leks. 'där det 
är så mycket hässjvirke (upprest) emot (väg- 
gen)'; hö' add äjn pu'ytse mö't se Li. 'hon 
föddes tillsammans med en tvillingbror (eg. hon 
hade en pojke emot sig)'. Syn.: åt eri. 3. 'hän 
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emot, om, vid / towards, about' (om tid el. tid-
punkt; SAOB I B 9 b) allm. met kwe'lldfm 
Älvd. möt kwe'lldem Ors. 'hän emot kvällen'; an 
skul tä'nnd mot deäm Rättv. 'man skulle tända 
(svedjefallet) mot dagningen'; du ska-nnt fä'ra 
nå' åt mot ss`nndajsn Leks. 'du skall inte fara nu 
inför söndagen'. 4. 'gentemot, visavi / towards' 
(om handling, verksamhet; SAOB I B 10) allm. 
grimm möt ildjkum Ors. 'grym mot sådana'; du 
kunn ful vå" lits ä'rtigsr mot nu Rättv. (Bo.) 'du 
kunde väl vara litet artigare mot henne'. 5. 
'(tvärt)emot / against' (om motsatt uppfattning, 
avvisande hållning; SAOB I B 13); du fj-tu saj 
må'ut dgö Våmh. 'du får inte vägra att göra det 
(eg. säga emot det)'; sätt sä o'pp mö` tsr-n Rättv. 
(Bo.) 'sätta sig upp mot honom'. 6. 'i jämförelse 
med, i förhållande till / in comparison with, in 
relation to' (SAOB I B 15) allm. då' i ful Print no 
tå'm met !'g (ir) Älvd. 'du är väl inte hungrig 
emot vad jag är'; my't se'4.-pär-yinn två're Älvd. 
'i förhållande till vad Säl Per Anna är'; ä e ful 
rucgänti'm mot vänd (el. å) a'nn a gå'rt Soll. 
'det är väl ingenting mot vad (el. det) han har 
gjort'; ha'nn e fulr snä'll mot hö' Nås 'han är väl 
snäll i jämförelse med henne'; va-nt hå' stör mot 
s8`mm4-ä å gra'nnom Mal. 'var inte det mycket i 
jämförelse med (vad) somliga av grannarna 
(gjort)'. 

mot (mot-a--e--er--u) adv. mrta Älvd. mCet 
Våmh. (: av enstavig form) mö'ta—mö'tä nvMor. 
öOrs. mä`to öMor. möt övr.Mor. Ve. Soll. Ore 
Bju. Al Mal. ÖVd. mö` tsr Rättv. mö'ta Leks. 
mö'ta Flo. (jfr Sdw. m o te, Fr. m ö ti, Aasen 
m o t e). 1. 'i motsatt riktning / in the opposite 
direction' (SAOB I A2); e 4-aut-må'ta Älvd. e 
lajt-mö'tä Ors. 'det sluttar emot, bär uppför'; ä 
blrås-mö'ts Leks. 'det blåser motvind'; ta-mö'ts 
Leks. 'hejda'. Jfr luta v. 2. (om beröring; 
SAOB I A 4b:) a`kkt-dä ss-nnt du ksm-mö'ta 
dån Flo. 'akta dig så att du inte stöter emot där / 
take care not to knock up against that'. 3. (i 
fråga om läge, placering; SAOB I AS:) mitt-
mö'ta Mor. mi'tt mö'ta Flo. 'mitt emot / oppo-
site'. 4. (om motstånd, hinder o. d.; SAOB I 
B 13:) ym e Å' nä"gä, so ed a'ppt no mrta 
Älvd. 'om det var någon, som hade något där-
emot / if there was anyone against it'; djärå-
må't Våmh. djä`r-mö't nvMor. 'göra emot'; du 

ska-nt sät-dä mö'tsr nå' int Rättv. (Bo.) 'du får 
inte sätta dig emot nu inte'. 5. (betecknande 
ersättning el. gengäld; SAOB I B 15 b:) a du mö't 
på en hu`nndralapp Mal. 'har du växelpengar att 
ge tillbaka på en hundrakronesedel? / have you 
got change for a hundred-crown note?'. 6. 'mo-
tigt / adverse, contrary' Våmh. e i so w'Ir mrt, 
ollt so i', i då'g 'allting är så motigt i dag (eg. det 
är så väl mot, allt som är, i dag)'. 7. 'sluttande, 
backigt (uppför) / hilly' Våmh. (Bon.) ä i mgtjy 
mrt jn4 du i då'r 'det är mycket backigt uppför 
(eg. mot), innan du är framme'. 

mota f. IV a mö'ta ÖVd. 'motlut, uppförsbacke / 
ascent, hill' ; ä e mö'ta fro s'll hs'll te fä' dit v -e'n 
Tra. 'det bär uppför från alla håll att få fram (eg. 
dit) veden'. Jfr baklut, bet. 2. Syn.: mo t-
backe, -lut, -luta. 

mota sv.v.l. må"-'ta Älvd. Våmh: mö'ta Nås Mal. 
1. 'göra motstånd (mot), hejda och tvinga tillba-
ka / stop and force to retreat' (SAOB mo-
ta" 2-3) Älvd. Våmh. Nås Mal. i skAi må'ta, 
påjjkä Våmh. 'ni skola (eg. I skolen) mota bort 
dem (3: utbysfriarna) med våld, pojkar!'. Jfr 
möta, bet. 3. 2. 'mota, hindra, stå i vägen för / 
intercept, keep back, stand in the way of' Mal. 
du e så'kää  på ha'nn mö't rygan 'du är säker på 
att han inte väjer för något (eg. honom motar 
ingenting)'; i sän bä'sst ti' mö't an i'yuan 'i sina 
bästa år ryggade han ej tillbaka för något hinder 
(eg. motade honom intet)'. — Särsk. förb.: (av:) 
möt-å'v Bju. 'mota bort'. 

motabus oböjl. sbst. mö'tabus(s) Ve. Leks. Dju. 
mö'tabus Ga. mö'tebus—mö'tibus Mal. 1. 'mot-
åtgärd, lämpligt motmedel mot ex. sjukdom / 
antidote' Ve. Mal. dje sjö'kdomen mö'tabus Ve. 
'mota sjukdomen med lämpliga medel'. 2. 'mot-
stånd, mothugg / resistance, opposition' Ve. 
Leks. Dju. Ga. nu a du fendje mö'tabuss Ve. 'nu 
har du fått en som håller dig stången'; dar fekk ja 
mö'tabus Dju. 'där stötte jag på motstånd'; je 
mö'tabuss Dju. 'besegra, ge stryk (i tvekamp 
o. d.)'. 

motal adj. I mo"tak vMor. (n. motå'/t öMor.) mo"t-
åk---mo"tål Soll. mö'tal Mal. Li. (jfr Rietz, Torp; 
se äv. LD 1101, II 49). 1. 'motig, motspänstig, 
besvärlig / adverse, refractory, difficult' allm. ä 
va bå'r mo"tålt a våss Soll. 'det var bara motigt 
för oss'; mo"tålt v.'där Soll. 'besvärligt väder'; ä 
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a vgry mö'talt å't om på (fl vP s Mal. 'det har 
varit motigt för (eg. åt) honom på alla sätt'. 
Syn.: motig; motspjärnig; motsträvig; 
motvedig, bet. 2. 2. 'som inte vill växa el. 
utvecklas normalt, sjuklig / not developing nor-
mally, sickly' Soll. jän mo"tälr !kv 'en trögväxt 
kalv'; kri'ppän ä mo"tålr 'barnet vill inte växa (el. 
utvecklas)'. 3. 'motbjudande, otrevlig (om per-
son) / repulsive, unpleasant (about person)' Soll. 
— Avi.: mo"takriyug m. Soll. 'person, som är 
utsatt för olyckor och sjukdomar / person who is 
prone to accidents and illness'. 

mot-backe m. Illa mö'tbåkkä Ore mö'tbåkks 
Rättv. (Bo.) mö'tbakka Dju. Äpp. mö'tbakkä 
Flo. mö'tbakka Mal. 'uppförsbacke, mark som 
lutar mot färdriktningen / ascent, hill' (SAOB). 
Jfr motland. Syn.: se mota f. 

mot-band n. Ja mö'tbannd Ga. 'hemvävt vitt lin-
neband, fastsytt på insidan av kjollinning bestå-
ende av ett k ru s b an d / hand-woven white 
linen band sewn on inside of kirtle-band consist-
ing of k ru s b and' (ÖDB IV 185). 

mot-bör m. la mö'tbår Nås Jä. (jfr följ.) 'mot-
vind / head wind' (SAOB); hä va 0'41 sicken 
mö'tbår Jä. 'det var förskräckligt en sådan mot-
vind'. 

mot-börd m. I a mö'tbö(r)d Flo. (jfr Rietz; Gotl. 
Ordb. motbyrd)= föreg. 

mot-docka f. IV a mö'tdukk vMor. 'hållare el. stöd 
i urmakarsvarv / holder or' stand of watch-
maker's lathe'. 

mot-eld m. la mrtjälld Älvd. Våmh. mö'tjälld 
vMor. mö'tjell Leks. (Silj.) Äpp. mö'W Nås 
'eld, tänd för att begränsa större elds (svedje-
falls- el. skogselds) spridning / fire lit to restrict 
spreading of larger fire (on burn-beaten land or in 
forest)' (jfr SAOB 1; ÖDB I 339). 

mot-gång m. I b mrtgeyg Älvd. mö'tgåyy Bju. 
Flo. mö'tgayy Mal. 'ogynnsam följd, misslyck-
ande; (koll.:) otur, förtretligheter / setback, fail-
ure; bad luck' (SAOB); ukin mg`Btgeyg Älvd. 
'en sådan envis otur'. 

mot-hugg n. I b mo"thågg Ve. mo"tågg Soll. mo`t-
ugg Leks. (Silj.) mö'thsgg Jä. (jfr SAOB). 1. 
'yxhugg i träd (vid fällning), utfört mitt emot det 
på andra sidan gjorda första inhugget (el. s t älp-
hugget) / axe-cut in tree opposite first cut on 
other side of trunk (in tree-felling)' allm. 2. 

'svar på tal / response, rejoinder, tit for tat' Jä. 
då fik(k) ho mö`thugg dere'kkt 'då fick hon svar 
på tal direkt'. Syn.: motväder, bet. 2. 

mot-håll n. la mö'thäl Mal. 'stöd el. fäste, hind-
rande rörelse el. förskjutning / support or holder, 
stopping movement' (SAOB 1). 

motig adj. I mrtug nÄlvd. mö`tun Mor. mö'tån 
Soll. mö'tu Mal.; n. mö'tut Jä. 'motsträvig, be- 
svärlig / troublesome, difficult' (SAOB 2); wa 
mrtut eå Pr a dig Älvd. 'så galet det går för 
dig!'; e bä'r mö'tåt, våndi vä'rrt an vä'nndär si 
Soll. 'det är bara motigt, vart man än vänder sig'. 
Syn.: se m otal, bet. 1. 

mot-juck n. Ib mrtjukk Älvd. Våmh. mö'tjukk 
Rättv. (Bo.) (jfr jucka-mot) 'motrörelse vid 
samlag / counter-thrust in coitus'; djirrå mrt-
jukk Älvd. Våmh. 'göra motrörelse'. Syn.: mot-
stick. 

mot-land n. la mö'tlan(n)d Rättv. (Bo.) 'mot färd-
riktningen lutande terräng'. Jfr mo t b ack e. 

mot-lut f.—n. la mrtirgt Älvd. n. mö'llutt Dju. 
Nås f. mö't/at Flo. Jä. f. 'uppförsbacke, stigning 
i terrängen / hill, rising land' (SAOB); a'sstans 
var ä strä'yya mö'tlutt Dju. 'på ett annat håll bar 
det starkt uppför'. Jfr eft e rlut. Syn.: se 
mota. 

mot-luta f. IV a—V mg'tkuta (best. sg. dat. 
-Zruty'n— -4-17.4m) V Våmh. mö'tköjt Mor. IV a 
mö't/Cau Ve. V mo"tket Soll. IV a mö'tluta' 
öOrs. mö'tlfita Ore mö'llatu Mal. mö't/uttu Li. 
V = föreg. (SAOB); mi'tt i mraratyn Våmh. 
'mitt i uppförsbacken'. 

mot-lägd f. Ja mö'tläggd Li. 'längsgående rund-
virkesstock i bro över myr / longitudinal round 
log in bridge over bog'. Jfr br otel n, bet. 1. 

mot-sega f. V mö'tsigu.  vMor. 'långsträckt upp-
försbacke / long ascent' (jfr s e g a-m o t). 

mot-skaft adj. n. mö'tskafft öOrs. 'motigt, besvär-
ligt / adverse, difficult, troublesome' (Rietz 
446a; Wennberg 47b); ä mö'tskafft u'llt i tår mj 

'det går motigt el. är besvärligt allt jag tar mig 
till'. Jfr besvärlig, bet. 1; galen, bet. 2. 
Syn.: motskliga. 

motskliga adv. mg'tslari Älvd. (jfr motig 
adj.)= föreg. 

mot-slag n. II mo"tiläg Soll. mö` tsläg Leks. (Silj.) 
'motskär med lie vid slåtter / counter-cut with 
scythe when mowing hay'. 
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mot-sols adv. mrtstelks Älvd. Våmh. mö'tsokj 
Rättv. mö'tsoks Leks. mö'tsots Äpp. mö'tso'tsts 
Mal. Li.; obef. Ors. 'motsatt solens kretsrörelse, 
avigt / anti-clockwise'. Syn.: and s öle s, bet. 1. 

mot-spjärnig adj. I; n. mö` tspjennut Ve. 'motigt'; 
ä va mö'tspjennut te få låga stji`fftä 'det  var 
motigt att få till stånd laga skifte'. Syn.: se 
motal, bet. 1. 

mot-stick n. I b mft`E'tstikk Våmh. 'kvinnas mot-
rörelse vid samlag / woman's counter-thrust in 
coitus'. Syn.: se motjuc k. 

mot-sticka f. IV a mrtstikk (best. sg. -stikkg) 
vÄlvd. mö'tstika sRättv. 'trästicka el. dyl., bru-
kad som pantkvitto och passande ihop med an-
nan sticka, vars innehavare ägde panten / wood-
en stick or suchlike used as pawn-ticket and 
matching another stick whose owner held the 
pledge'. Jfr pantsedel. 

mot-strävig adj. I mö`tstrjrvu Ål 'gensträvig, mot-
spänstig'. Syn.: se m o t al, bet. 1. 

mot-stuga f. V mö`tstuggu Bju. mö`tstu'ggu Li. 
'rum, beläget mitt emot vardagsstugan i en par-
stuga och skilt från den av förstugan och kam-
maren / room opposite everyday living-room on 
other side of cottage entrance'. Syn.: se an-
derstuga, bet. 1; grannstuga. 

mot-ställare m. III c mrtstellär Våmh. 'hand-
städ, varmed korgmakaren höll emot spikudden, 
då denna nitades genom slag på spikhuvudet / 
holder with which basket-maker held point of 
nail while this was being riveted'. 

mot-sägig adj. I mö' tsligu Rättv. (Bo.) 'full av gen-
sägelse, som bara säger emot / contradictory'. 
Jfr gensvarig. 

mott m. I a—n. mått n. Ve. matt m. Flo. matt n. 
Mal. 'or / mite' (t. ex. i mjöl, bröd och ost; 
SAOB mott") allm. ä go må' tt i mjjj' trä Ve. 'det 
går or i mjölet'. 

mot-tagare m III c mö'ttägar Äpp. 'person, som 
vid urlastningen av hövagn tog emot höet och 
bar in det på skullen / person who took hay from 
hay-wain and carried it into hay-loft' (jfr ÖDB I 
262). 

motte ? m. III a mo'ttä Våmh. (Bon.) (jfr ? mu t-
tas v.; mottig adj.; LD I 171ff.) 'tystlåten, slö, 
obetydlig person / quiet, lazy, insignificant per-
son'; ä wa rnn rrkin mo'ttä 'eda 'det var en 
underlig figur det där'. 

motti oböjl. sbst. mo'tti Ve.—mo'tte Ors. Ore 
mo'tti Rättv. (Bi.) Flo. Nås Jä. Mal. mo'tti—
mo'tti Leks. Äpp. (jfr mj att e m.) 'mjölgröt av 
mycket fast konsistens, som åts med händerna 
tillsammans med flott el. spad av kött el. fisk 
o. d.; nävgröt / porridge of very firm consistency 
which could be picked up and eaten with drip-
ping or meat- or fish-stock' (ULMA ordreg: 
Vstm. Vrml; jfr We. mut t e); i ska kök mo'tti 
Ors. 'jag skall koka nävgröt'; ä jusssm mo'tti 
Leks. 'det är (hårt) som nävgröt'; kö'k mo'tti 
jii`t nå`vagråt trå' Äpp. (skämt.:) 'koka m. och 
äta nävgröt till' (samma slags anrättning); fi`ssk- 
motte Ore 'hårdkokt gröt, över vilken man slagit 
fiskspad och som åts till den i spadet kokta fis-
ken'. Jfr mjatt(e). Syn.: nävgröt. — Ssg: 
mo`ttigrå't Ga. 'gröt av vetemjöl'. 

mottig ? adj. I MQ‘ ttug—m4'ttug nÄlvd. (jfr mot-
te m.; ? Torp möta! v.; Hq. mott; ordb. mut- 
t ig; LD I 171ff.). 1. 'kraftlös, dålig; oduglig; 
svag till förståndet / weak, poor; incapable'; gn i 
so mQ`ttug, so eå i 6i rnntnoö av-mr nn a rdjse 
'han är så klen (kraftlös), så han duger inte att 
taga med på arbete i skogen (eg. det är då inte 
något hava med åt riset)'. 2. 'snål, sparsam / 
mean, thrifty' (jfr? SAOB mu t t a v.); mQ'ttug i 
mOtim 'snål med maten'. ' 

mot-vatten n. Id mö'twättt Ve. 1. ' motström-
mande vatten / counter-current' (SAOB). Jfr 
ström. 2. (överfört i uttr. gå i motvatten:) 
'gå trögt, vara besvärligt / be slow, be trouble-
some'; ä gö i mö'twätnä 'det går trögt el. är 
besvärligt'. 

mot-veck n. II pl. mk-i'twik Älvd. '(ett av två) mot-
stående veck på kjol / (one of two) opposite 
pleats in kirtle'. 

mot-ved m. II tn4'utwiä Älvd. mö`twid svMor. 
Ve. motvi'd öMor. mo"tvid Soll. mö`tvid Ors. 
mö'tvsd Leks. mö'tv' Ål Vd. (Ross motvi d). 
1. 'trä med snedvuxna fibrer, hindrande eggverk-
tyget / wood with irregular fibres which is diffi-
cult to work With edge-tools' (jfr SAOB 2) allm.; 
(äv. överfört:) äd e rY n motvi'dp um äd bjär 
öMor. 'det är (som) rena motveden då det 
händer så'. Syn.: se avved; getved, bet. 3, 
m. fl. 2. 'skinnflik el. sår vid nagelroten / piece 
of skin or wound at root of nail' öMor. Ve. Soll. 

mot-vedig adj. I mota 'dun öMor. mö`tviidug 
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Leks. mö`tuu Ål mö'tv&lu Jä. 1. 'sned el. 
vresig i fibrerna (om virke) / with irregular fibres 
(about wood)' allm. trii`bity ä ss mö'tv, ss du 
vak ä'nndvännd-ro z Ål 'träbiten är så sned i fibrer-
na, så du måste vända den (och hyvla i motsatt 
riktning)'. 2. 'motig / troublesome' Leks. Syn.: 
se motal, bet. 1. 

mot-väder n. Id mo"tv&lär Soll. mö'twj.där Ors. 
mö'twiidär Ore mö'tvädsr Rättv. (Bo.) mö'tvår 
Bju. Äpp. ÖVd. mö'tvb. Mal. 1. 'motvind / 
head wind' (SAOB); ä e ss strä'yyt mö'twådär 
S8 e grti'vsr me Ore 'det är så hård motvind, att 
jag gruvar mig' (för att ro över sjön); vi fåm 
mö'tvädsr hg'm Rättv. (Bo.) 'vi få motvind på 
vägen hem'. 2. 'mothugg, svar på tal' Li. män 
då' fekk an mö'tvär likvä'Ir 'men då fick han 
mothugg (el. mötte han endast oförståelse) i alla 
fall'. Syn.: mothugg, bet. 2. 

mot-vägg adv. mrtwegg Älvd. 'upprest mot en 
vägg / standing against wall'; e sta'nnd mrt-
wegg 'det står upprest mot väggen'. 

mot-åter adv. mö't-att ÖVd. 'emot (igen, på 
nytt) / against'; 1l mö't-att 'svara smeden med 
motslag, slå nästa slag, när smeden (som leder 
arbetet) slagit sitt (vid smide)'. 

mucka sv .v.l. mu`kka Ors. (jfr SAOB) 'mumla, 
muttra, grumsa / mutter, grumble'; wennss 
mu`kker å gra"serer du e'tter 'vad muttrar och 
bråkar du efter?'. 

mucken adj. I mu'ujin Ors. (jfr föreg.; Torp 
mu k k a v.) 'ogin, butter / gruff, disobliging' 
(Noreen Ordl.). 

muckig adj. mu'kku Flo. (jfr föreg.; Torp mu k k a 
v.) 'inbunden, tvär, trumpen / reserved, brusque, 
surly'. 

mudd' m. la mudd Älvd. Mor. Ore Rättv. Mal. 
1. 'stickad, virkad el. av vadmal sydd handleds-
värmare / knitted, crocheted or homespun wrist-
warmer' (SAOB m u d div, bet. 3; ÖDB IV 
469ff.; K.-H. Dahlstedt 1950, Det sv. Vilhelmi-
nam. I, s. 196ff.; S. Söderström i SvLm 1982, s. 
107 ff.) Älvd. Mor. Rättv. Mal. Jfr a r m-k r a g e, 
-ring. 2. 'tumvante av vadmal, fodrad med 
killingskinn och försedd med lång lammull om-
kring handleden / homespun mitten lined with 
kid and with lambswool round wrist' (se ill.; 
ÖDB IV 342f.) vMor. Ore. 

mudd" m. l a mudd Soll. 'genom mycken slipning  

kort och smalbladig kniv / knife whose blade had 
been shortened and made thinner by much 
sharpening' (jfr Torp Ross mudd). 

muddel n., se m o r I. 
muddra sv.v. 1. mu'ddra Flo. 'slå sönder med 
klubba, krossa (t. ex. jordkokor) / pound with 
wooden club, crush (e.g. lumps of earth)'. Jfr 
knacka, bet. 5. 

muff m. l a muff Soll. Li. 1. 'cylinderformad klä-
despersedel, vari händerna höllos instuckna från 
var sin sida / muff for hands' (SAOB; ÖDB IV 
101f., 124) Li. Syn.: muffel. 2. 'av näver 
förfärdigad muff, rikt behängd med olikfärgade 
tygstycken; (ingick i brudens klädsel) / birch-
bark muff decorated with pieces of variously-
coloured material (part of bridal attire)' Soll. 

muffel m. I d muffeb- Älvd. (Noreen Ordl.)= 
föreg., bet. 1 (SAOB 1). 

muffla sv.v.l. muffla Leks. (jfr Ross muff, Torp 
muffe) 'vara slö, långsam och senfärdig / be 
slow and dilatory'. Syn.: se maffia. — Ssg: 
muffsldön m. Leks. (koll:) 'senfärdiga personer 
el. djur / dilatory people or animals'. — 
mu'ffsl Leks. muffil Mal. m. 'långsam, slö och 
senfärdig mansperson / slow, dilatory man'; 
mu'ffsl n.Leks. 1. 'slöhet, senfärdighet / indol-
ence, slowness'. 2. 'långsam individ / slow per-
son'; muffla Leks. muffila Mal. f. 'senfärdig 
kvinna / slow woman'; mufflug adj. Leks. 'sen-
färdig, slö / slow, indolent'. 

mugg m. I b mugg öMor. Ve. Rättv. mjugg Ors. 
Ål Jä. Mal. 'hudsjukdom i hästens karled / 
skin-disease in horse's pastern-joint' (SAOB 
m u g  _uh g 	); ann a mju' gg, ss ann s'lltä Ors. 'han 
(a: hästen) har mugg, så att han haltar'; an a fått 
mu'ddjan Rättv. 'han (3: hästen) har ratt mugg'. 

mugga sv.v.l. mu`gga Älvd. Ors. mu`gga Bju. 
Äpp. (jfr Dahlgren; Rietz 448a; VII; We.). 1. 
'äta med full mun, mumsa / eat with one's mouth 
full, munch' (jfr SAOB mugga") Ors. an mu`g-
ger s jä't fu'llan mu' nnen 'han mumsar och äter 
med munnen full'. 2. 'bete sig varsamt, dricka 
el. tala försiktigt / act carefully, drink or speak 
carefully' Bju. 3. 'tjura och tiga / sulk and keep 
silent' Äpp. han gå'r da 8 mu'ggär 'han går där 
sur och tiger'. 4. 'vara långsam, söla / be slow, 
dawdle' Älvd. Syn.: se maffia. — Pass.: 
(särsk. förb., mot:) ä ska'-nt muggas-mö't ns 
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Dju. 'du skall inte säga emot! (eg. det skall inte 
muggas mot något!)'. — Särsk. förb. (av:) mugg-
å'v Älvd. 'långsamt bege sig åstad'. — Av!.: 
mugg m. Rättv. (Bo.) Leks. 'inbunden, tystlåten 
och senfärdig person / reserved, taciturn and 
dilatory person'; ms`gga f. Li. 'senfärdig kvin-
na / dilatory woman'; mu`ggun Mor. mu`ggug 
Leks. mu`ggu Mal. ms`ggs Li. adj. 1. 'inbun-
den, tystlåten / reserved, taciturn' Mor. Leks. 
Mal. 2. 'senfärdig / dilatory' Li. 

mul m. la mät,- Rättv. (Bo.) Leks. (jfr SAOB, 
Rietz 446b och Torp mula v.) 'trumpen, tystlå-
ten och osällskaplig person / brusque, taciturn, 
unsociable person'; en takkan miiik sam a'llur ha 
lä`ti nu Leks. 'en sådan trumpen person, som 
aldrig sagt något'. Jfr mula f., mullpu s, bet. 

 
mula f. IV a meka vMor. 'surmulen kvinna / sour 
woman' (jfr föreg. och ? mula v.); uku meka 
döba 'en sådan surpuppa den där (kvinnan) 
ärr. Jfr mulig. 

mula sv.v .1. mduka Älvd. (jfr mule m.) 'äta 
glupskt / eat greedily' ; gn ma'uker ojå't 'han äter 
glupskt'. — Särsk. förb. (å9 mauker-rdets.'. 

mul-bete n. III mrekbjlä Leks. 'kreatursbete / 
grazing for cattle' (SAOB 2); hå Sam int ä mä`lr-
betä, ss t grä's 'det som inte är för kreaturen 
tjänligt bete, det är grus (eg. så är (det) grus)'. 

mule m. Illa mtVir Soll. mä'ku Rättv. (Bo.) ma`ka 
Bju. Dju. Jä. Mal. mri'ke Li.; obef. Älvd. sRättv. 
(jfr no s, bet. 1). 1. 'hårlöst parti av nos (oftast 
hos idisslande djur som ko och älg) / hairless part 
of muzzle (often of ruminant animal, cow and 
elk)' (SAOB 1) allm. o pstu-tå' a mä ma mCi`kam 
Rättv. (Bo.) 'hon (3: kon) knuffade till (åt) mig 
med nosen'; hä'sstt.: fka`ppär i mii'lram Mal. 
'hästen slår med läpparna (eg. flapprar i mulen). 

(senare ssgsled:) 'prxputium' Li.; se pung-. 
mulen adj. IV meiwkin (n. merkiö) Älvd. mä'Hlry 
(n. mä'wkiö; Bon.: mti"kid) Våmh. mu"kin vMor. 
Soll. (n. mu"ki vMor. Soll. mull' öMor.) mu"lren 
(n. mu"ke) Ve. mu"lin (n. mu"li—mu"le) Ors. 
mä'ktot (n. mu"ke) Ore mii"kin (n. ma"ki) Rättv. 

övr.NeSi. Flo. (n. mir Gi Leks. Ål; komp. 
mfekinar Leks.) mii`kg (n. ma`ki, pl. må'Zrne) 
Nås 	Äpp. n:12'41(n) Mal. ÖVd. 1. 'moln- 
höljd, molnig / cloudy' (SAOB 1) allm. j"mi/p i so 
mit'ulru i (töig Våmh. 'himlen är så molnig i dag'; 

jen mu"-en dä'g Ve. jen mrektot cla' g Ore 'en mu-
len dag'; mrekniir deer Ore 'mulna dagar'; i 
mä'kina na' tt Dju. 'en mulen natt'. 2. 'anlupen, 
ej glänsande, dunkel, matt, immig / tarnished, 
dull, lustreless, dark, steamed-up' (om metall- el. 
glasyta o. d., om syn, blick etc.; SAOB 2) Våmh. 
(Bon.) Mor. Soll. Ors. Rättv. (Bo.) Dju. Äpp. Li. 
diem i mullgä vMor. 'de (3: stjärnorna) äro 
matta, svagt lysande'; mu"ki ö'gor Soll. 'slö el. 
matt blick'; fs'n(n)strur a vorti mti"knu Rättv. 
(Bo.) 'fönstren ha blivit immiga'; mä`kin fä'rrg 
Li. 'grumlig, oklar färg'; ti."`tte a vog ma`ki Li. 
'tennet har blivit matt'. — Ssg: mä`kijönns m. 
Mal. 'slö och dyster person / listless and gloomy 
person'. 

mul-handske m. Illa mä`khasstji Mal. mii'lrhasstje 
Li. (jfr mule m.) 'grov tumvante, böjd som en 
älgmule / coarse mitten, bent like an elk muzzle'. 
Hr mulvante. 

mulig adj. I melrun vMor. 'surmulen / sour, mo-
rose' (jfr mula f.); ur melrun o ."så butter hon 
är!'. 

mull m. la mulld Våmh. 'potatisårder / potato 
plough'. Syn.: se bill, bet. 2; mullplog; 
my111  m.fl. 

mull' fia mulld Älvd. Våmh. Mor. Ve. Ors. Ore 
mu// NeSi. Flo.—Äpp. ms// Mal. ÖVd.; pl. mu'll-
där Soll. 1. 'mylla, matjord; stoft / top-soil; 
dust' (SAOB mull' 2) Älvd. Mor. Ve. Ors. Ore 
NeSi. Vd. sa'nnda va'rrt barä mu'll å da' mmb 
Leks. 'sanden (på stuggolvet) blev (trampad till) 
bara mull och damm'. Jfr d ik a n s-. Syn.: mat-, 
m ull-j o r d. 2. 'vigd jord, kyrkogårdsmull; grav 
/ consecrated earth; grave' (SAOB mull' 3) 
Våmh. Mor. Ors. et mu'lldu Våmh. (LD II 302 
not 66) et mu'llder vMor. et  mu'lldur öMor. 'till 
graven'; mu'nna wa ettur mu'lldur um o'ssdain 
Ors. 'mor begrovs i onsdags' (jfr efter prep., 
bet. 9a; L. Alfvegren, r-genitiv etc. (1958), s. 23, 
25f., 163). Jfr kyrk-. Syn.: backe, bet. 7; 
jord, bet. 3b. 

-mull" f. Ja (som senare ssgsled:) 'svinmolla och 
andra mollor, Chenopodium- och Atriplex-arter / 
plant of the goosefoot species' öMor. Ors.; se 
dyng-. 

mull interj. mull Soll. 'aj-aj! fy! låt bli! inte röra! / 
shame! naughty, naughty!' (jfr mull all!  v., bet. 
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3); mu'll upå di 'fy på dig!'; mu'll, sö'n få du int 
djä"rå 'aj-aj, så får du inte göra!'. 

mulla' sv.v.l. muld- Älvd. mu'llda Ors. mulla 
Leks. Ål mu'lla Äpp. ~Via Mal. ÖVd. 1. 'bli 
lös och lucker / loosen' (jfr SAOB mulla" 2) Ål 
ä mu'llä ss fil nt ättär då ns du hdrrvä ss 'jorden 
blir så lucker efter dig, när du harvar (så)'. 2. 
'övertäcka med mull, mylla ned, kupa / cover 
with top-soil' (SAOB mulla" 3a—b) Ors. Vd. 
mu'lld på'rone Ors. mu'll jö'kpärona Äpp. ms'll 
jö'käppka Mal. mdll pifron Tra. 'mylla över el. 
kupa potatisen'. Syn.: kupa; mylla, bet. 2. 
3. 'jorda, begrava / bury' (SAOB mulla" 3c) 
Mal. dsm a ms'll o no 'de ha jordat henne nu'. 
Jfr mull', bet. 2. 4. 'gm sållning befria från 
mull / get rid of soil by sieving' Leks. mull 
a' yynsr 'sålla agnar fria från mull'. — Refl.: 
mu'll-sä Al 'rulla sig i sanden' (om fåglar). Syn.: 
se bada' refl.; döda refl.; dödsla refl. — 
Särsk. förb.: (nedåt:) mull-ni"da Soll. 'gräva 
ned och mylla över'; (upp:) du fes-pt muld-u'pp 
dig Älvd. 'du får inte smutsa ned dig med jord'; 
u au mulder-u'pp dig Älvd. 'så du jordar ned 
dig!'; (över:) ska-nt du mall-g`vy ä li`tä Mal. 
'skall du inte täcka över det med litet jord?'. 

mulla" sv.  .v .1. mulla Äpp. 'ta el. känna på / feel' 
(jfr SAOB mulla"); je ska mu'll pa'ppa å' däg 
'jag skall känna på dina bröst'. 

mulla"sv.v.I. mu'lla Mor. Ve. mu' ll(a) Soll. 
mu'lla Jä. Äpp. mdlla Li. (jfr Hq. mullra, V11 
morla; Torp mulla och murla; ordb. 
mullra). 1. 'mullra, bullra (avlägset) / thunder 
(in the distance)' Mor. Soll. Äpp. Li. ä mu'llär 
kitä sö'n Soll. 'det åskar litet (dovt) så där'; je 
hdr å`sska mu'llär bsakriy bä'rrja Äpp. 'jag hör 
åskan mullra borta kring bergen'; å tå ä te ms'lla 
li`te, ss 	Li. 'och börjar det åska litet, så ...'. 
Syn.: mola, bet. 2; mullra, bet. 1. 2. 'mumla, 
knorra, smågräla / murmur, mutter, bicker' Mor. 
Ve. Soll. Jä. o gör å mu'llär yvyr nå"gum Mor. 
'hon går och smågrälar över någon'; å kåm å 
mu'llät Ve. 'hon kom och muttrade'. Syn.: se 
mjumla; mossa", bet. 1, m.fl. 3. 'klandra, 
tillrättavisa, banna / blame, reprove, scold' Soll. 
um du djå'r sö'n, så mu'llär i up"å di 'om du gör 
så, (så) bannar jag dig'. Jfr mull interj. —Särsk. 
förb. (nedåt:) o add byrt å' mull-ni"da an då 
Soll. 'hon hade börjat tysta ned honom (med dov 

röst) då'. — Av!.: ms'llär m. Mal. 'mumlande, 
muttrande person / muttering person'. 

sv.v.I. mu'lla Ors. m8//- Mal. 'pulsa, 
vada t. ex. i vägmodd, lös snö o. d. / trudge, 
plod, e.g. through mud, loose snow'; gn mu'ller 
all snO'm öOrs. 'han pulsar i snön'. — Refl.: (i 
särsk. förb. med fram:) dsm ms'll-sä-fra' mm da 
i sn(j)å' n Mal. 'de pulsa(de) fram i snön'. 

mull-bänk m. Ib mu'lldbgjyk Älvd. mu'lldbäyyk 
vMor. mullbä'yyk öMor. mu'llbäyyk Ve. Soll. 
Ors. Ore Rättv. Leks. Ål ms'llbäyyk Mal. ÖVd. 
1. 'jordvall, uppkastad som tätning mot husgrun-
dens in- och utsida / bank of earth against foun-
dations of house, acting as insulation' (se ill.; 
SAOB mullbänk' 2; ÖDB III 105, 128) allm. 
Syn.: mull-varp, bet. 2, -varpa, -varping, 
-varv. 2. 'nypa snus, lagd innanför läppen 
/ pinch of snuff, placed inside lip' (SAOB mull-
bänk") Ål Mal. ÖVd. Jfr mullvarpa v., bet. 2. 

mull-bök m. I b mu'll(d)bök Ve. (jfr Aasen m o 1 d-
bauk) 'åkersork / field vole'. Syn.: mu 1lb ö-
kare, -sork, -utter, -vad, -vadare, -vand. 

mull-bökare m. III c mu'll(d)bökär—mö'll(d)bökär 
vSoll.= föreg. 

multe m.IIIa mu'llde Älvd. mu'lldä Ore; pl. 
mu'lldär Soll. 1. 'svinmolla, Chenopodium' 
Älvd. Ore. Jfr d y ng-. Syn.: se dret-gräs, 
-myll; mull-karl, -skalle; mylle m.fl. 2. 
(pl.:) 'avfall och ogräsfrö samt lättare säd, som 
avskiljes vid sållningen av tröskad säd / waste 
and weed-seeds, also lighter grain, separated 
during sieving of threshed grain' Soll. 

mull-fot m. VI ms'llföt Tra. 'medliknande släpsko 
på plog, varmed dess djupgång reglerades / run-
ner-like foot on plough, by means of which the 
depth, to which plough cut, was regulated'. 
Syn.: se k äs; k äs sja, bet. 2, m.fl. 

mull-fus m., se mullpus. 
adj.I mu'lldug nÄlvd. mu'lldun Mor. 

mu'//u Rättv. Bju. Dju. Ga. Flo. mu'llug Leks. 
'nedsmutsad med mull el. jord / dirty with soil' 
(SAOB mullig' 3); o vet int ns va' rr än tä va 
mu'llugsn om nii'van Leks. 'hon vet inte något 
värre än att bli jordig om händerna'. 

mullig" adj. I mu'llyn sÄlvd. mu'llun Mor. mu'!-
lån Soll. mu'llu Rättv. (Bo.) Bju. Äpp. mu'llug 
Leks. m8'//u Mal. 'fet och mjuk (ex. om  kvinna, 
barn) / soft and fat, plump (about woman, child)' 
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(SAOB mullie 1); så mu'llun o 	do"öa 
vMor. 'så mjuk och rund hon är, den där (kvin-
nan)'. 

mullig" adj. I mu'llån Sol!. (jfr mulla" v., bet. 
3) 'som gärna bannar, gruffar och tillrättavisar / 
often scolding and rebuking'; vänd e du so mu'!-
lån liv di fö 'varför bannar du så oupphörligt (eg. 
vad är du så gruffig av dig för)?'. 

mull-jord f.Ia mu'lljörd Ve. mu'lljök Ga. 1. 
'mylla / top-soil' (SAOB) Ve. Syn.: m a tj ord; 
mull', bet. I. 2. 'trädesjord / fallow earth' Ga. 
plröjj mu'lljölt 'plöja träda'. 

mull-karl m. J a mu'lldkall Älvd. 'svinmolla, 
Chenopodium album'. Syn.: se d r e t-g r ä s, 
-myll; mulle; mylle m.fl. 

mull-klåda m.IIIa best. ms'llklran Mal. (jfr 
mull', bet. 2) 'klåda, som somliga människor 
kunde få på benen och som bådade deras snara 
död / irritation on legs which portended death of 
person concerned'; H'na klrö'jj, S8 i trö'ir i a 
fännji ms'Ilklran dym 'mina ben klia, så att jag 
tror, att jag har fått mullklådan (ut)i dem'. 

mull-låda f.IVa mu'lldkad Sol!. (jfr mulle, bet. 
2) 'låda, i vilken ogräsfrö och agnar samlades 
upp efter tröskning och sållning av säden / box in 
which weed-seeds and chaff were collected after 
threshing and sieving grain'. 

mull-pala f. V. mu'llpälu Ål (jfr pala v.) 'grop i 
lös sand, där fågel legat och krafsat el. grävt / 
hole in loose sand, where bird has lain and 
scratched or grubbed'. Syn.: se bale; fågel-
pala m.fl. 

mull-plog m. I c mu'llpZrög Äpp. rmalplfög Mal. 
'potatisårder (som drogs av häst) / potato plough 
(pulled by horse)' (jfr ÖDB 1 338). Syn.: se bill, 
bet. 2, mull m.fl. 

mullpus m.Ia mu'llpus Leks. (Silj.) mu'llfus 
Leks. mu'llpus Mal. 1. 'tystlåten, inbunden per-
son / quiet, reserved person' Leks. Mal. Jfr mul 
m.; mula f.; musk m., bet. 1. 2. 'person, som 
fuskar i arbetet / bungler, botcher' Leks. (Silj.). 

mullra sv.v.l. mu'lldär Mor. mu'l(1)dra Rättv. 
(Bo.) mu'llra Leks. Ål mu'llra Bju. Nås mu'lldra 
Äpp. m8'Ildra Mal. Tra.; pres. mu'llrär Ve. 
1. 'bullra, dundra / thunder' (om åska; SAOB 
mullra' 1) allm. a'ska mu'll(d)red Mor. å`sska 
mu'llra Leks. 'åskan hördes dundra på avstånd'; 
ä mu'l(1)dr8r vä's(s)tafår Rättv. (Bo.) 'åskan 

hörs västerut'. Syn.: mulla", bet. 1. 2. 'tala 
lågt och otydligt, mumla; grumsa, muttra / speak 
in a low voice indistinctly, mumble; mutter' (jfr 
SAOB mullra' 2) öMor. Leks. Nås Äpp. Mal. 
mu'llra å tra'ta Leks. 'smågräla'; mu'llra å 
tä`lra fsr sä fs'irv Leks. mu'll(d)rä 8 tä'k f8r sä 
fulkv Äpp. 'muttrade och pratade för sig själv'; 
han sitt å mu'llrä Nås 'han sitter och mumlar'. 
Syn.: mulla'', bet. 2. 

mull-skalle m. Illa mu'lldskullä Ore 'svinmålla; 
Chenopodium album'. Syn.: se dret-gräs, 
-myll; mulle, bet. 1, m.fl. 

mull-skopa f.IV a mu'llskajpa Ors. mu'llsköpa 
Äpp. (jfr skopa f.) 'stor träskopa att schakta 
jord med / big wooden scoop for soil' (SAOB). 

mull-sork m. Ja m8'llsurrk Mal. (SAOB; jfr Hq. 
sork) 'åkersork'; du likssm en ms'llsurrk 'du 
är (jordig) som, en åkersork'. Syn.: se mu!!-
bök, -vand m.fl. 

mull-stycke n. III mu'llstittji Ga. 'trädesåker / fal-
low 

mull-utter m. I d—a mu'lldteta'r Älvd. mu'lldiett 
(best. sg. mu'lldtrutz) Våmh. mu'll(d)ott—mu'll-
(d)åt vMor. mull(d)ö't öMor. m8'lldåttär vSoll. 
mu'lldötär—mu"ldö.tär Soll. mu'lldöt(8r) vOrs. 
mu'lldöter Ore (jfr Hq. utter; LD 11 302, not 59) 
'åkersork'; sgw ur mu'lldirttp a gre""vijä Våmh. 
'se hur åkersorken har grävt här'. Syn.: se 
mullbök. 

mull-vad m. Ja mu 'llvälr Leks.—Äpp. 'åkersork' 
(SAOB; till formen jfr -yard 1729-1898). Syn.: 
se mullbök. 

mull-vadare m. Ilie mu'llviid8r (best. sg. -vad8rtz; 
pl. -vadarar) Rättv. '(vatten)sork / vole'; ä a vari 
en mu'1lvad8r il pii"rustittji Rättv. (Bo.) 'det har 
varit en sork i potatislandet'. 

mull-vand m.Ia m8'llvannd Mal. ÖVd. (Sdw. 
muldvander; Multrå; Nuckö mullvand; jfr 
Torp under v 	m.) '(åker- el. mullvatten-) 
sork'. Syn.: se mull-bök, -sork m.fl. 

mull-varp n. Ja mu'lldwarrp Ors. mu'llvar(r)p 
Rättv. Leks. (Silj.). 1. 'avstjälpningsplats för 
jord vid slipstensgruva / tip for earth at grind-
stone quarry' (ÖDB II 9) Ors. 2. 'kring hus-
grund uppkastad jordvall till tätning' (ÖDB III 
105) Rättv. Leks. (Silj.). Syn.: se mullbänk, 
bet. 1, m.fl. 
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mull-varpa f. IV a mu'llvar(r)pa Rättv. (Bo.) Bju. 
Nås = föreg., bet. 2. 

mull-varpa sv. v .1. mu'llvar(r)pa Rättv. (Bo.) Flo. 
Jä. Äpp. Li. mu'llvarrpa Leks. Ål. 1. 'skotta 
upp jord (el. snö) mot husets grundstenar och 
nedre väggstock till tätning / shovel earth (or 
snow) along foundations and lower wall log for 
insulating purposes' allm. mu'llvarrp st:2'g° Jä. 
Äpp. 'dets.'. Syn.: mull v arv a. 2. 'lägga in 
en nypa snus innanför läppen / place a pinch of 
snuff inside lip' Ål. Jfr mullbänk, bet. 2. 

mull-varping f. Ib ma'llvarrpigg ÖVd. 'jordvall 
(el. snö), uppkastad som tätning mot husgrun-
den'. Syn.: se mullbänk, bet. 1, m.fl. 

mull-varv n. I a mu'llwarrv Ve. 'jord (och torv), 
uppskottad mot stugans grund och nedre vägg-
stock till tätning' (ÖDB III 105). Syn.: se mull-
bänk m.fl. 

mull-varva sv. v. 1. mu'llwarrv(a) Ve. 'skotta jord 
och torv till tätning mot stugans nedre väggstock 
och grund' (på insidan av byggnaden). Syn.: 
mullvarpa. 

mullöga n. IV—f. IV a mu'lldög(a) n.—f. vMor. 
mullö'ga n.—mtelldgya n.—f. öMor. 	f. 
Ors. 	 Rättv. mu'llåga n. 
Leks. (Silj.) mu'llägä n. svLeks. Flo. mu'llöga 
nöLeks. mu'lläga Bju. Nås Jä. mu'llägä 
Ål.—Mock. Äpp. ma'llåg Mal. m8V/sug(e) ÖVd. 
(böjn. jfr öga n.) 'rektangulär el. oval stekplåt 
med låga kanter, långpanna / rectangular or oval 
frying pan with low sides' (se ill.; jfr SAOB; 
Rietz 447b; Sdw. mullögh f.; Fr. mullaug 
—mundlaug f.; ÖDB I 314; III 448f.); jär e 
pa'nnkeiku ti mu'llägani Rättv. (Bo.) 'göra en 
pannkaka i långpannan'. Syn.: långpanna. 

mulna sv.v.l. mrenv Älvd. miYka Mor. Ve. 
~171(a) Sol!. mii'lna Ors. må'kna—må'a 
Rättv. Ga.—Flo. mä'irtia Leks. Ål 	Nås Mal. 
'uppstå moln; bli höljd av moln / become cloudy' 
(SAOB 1); eä old-01  männ Älvd. ed old-j' 
mäNnär Våmh. (Bon.) 'det håller på att mulna 
(eg. och mulnar)'; ä mii'Irritir dan s's(s)tafår 
Rättv. 'det mulnar där i öster'. — Särsk. förb. 
(u p p;) ä ma,i-ti'pp Mock. Nås 'det börjar mulna' 
(el. 'det stiger upp moln'); (ö v e r;) e ma'nrrier-
g"vyr Älvd. 'det blir jämnmulet (eg. det mulnar 
över)'. 

multa f. IV a ~Vita Mal. ÖVd. '(fullt moget bär 

av) hjortron / (ripe) cloudberry'. Syn.: blö t-
dadd; jord-, myr-bär. — Ssg: nuat rå° Mal. 
~Vit& ÖVd. n. 'år med god tillgång på hjortron 
/ year with plenty of cloudberries'. 

multas sv.v.l. pass. (endast i särsk. förb. med 
upp:) ä malltes-a'pp Li. 'det multnar / it be-
comes rotten'. Jfr multna. 

multna sv. v. 1 . mu'llttz- öMor. mu'lltnq öOrs. 
~Vitna Nås inkt'lltua Mal. 'förmultna, murkna / 
rot, decay' (SAOB). — Särsk. förb. (ihop:) 

öMor. 'ruttna och pressas ihop' (om 
grässvål). Jfr multa v. Syn.: murkna. 

mul-tång f. Ib ma'41auyg Li. 'stor tång, böjd som 
en älgmule / pair of tongs, bent like an elk 
muzzle' (anv. i liesmedja; jfr Lima och Tran-
strand, s. 265). 

mul-vante m. III a mii'lrvanntä Äpp.; pl. ma'Ir-
vattar Li. 'broderad tumvante för kvinna / wo-
man's embroidered mitten'. Jfr mul hand ske. 

mumla sv.v .1. mkemmbelr Älvd. mu`mmbZra Ors. 
mu' m(m)ira Rättv. (Bo.) mu' mmlra Leks. 
mdmmira Nås mo`mmka Mal. ms`mmbelr Tra. 
'tala lågt med nästan slutna läppar, muttra / 
mumble' (SAOB). Syn.: se mjumla; mo s-
s a", bet. 1, m.fl. — Särsk. förb. (till:) 	Irus 
del ä"Zråv mymmbelr-tPlr Älvd. 'då mumlade Olov 
något ändå' (när slarvet gick för långt). 

mumma f. mu'Inma Jä. 'ngt mycket gott / sthg 
very tasty'. 

mumsa sv.v.l. ma`mmsa Leks. mu`mmsa Nås 
mo`mmsa Mal. 'tugga med sluten mun / munch' 
(SAOB 2); kti' n 1718511171S8 å åt ha'km svLeks. 
'korna äter flitigt halm'. Syn.: moj sa; mu s sa, 
bet. 1. 

mun m. I a mynn Älvd. Våmh. munn övr.OvSi. 
(utom vSoll.) NeSi. Flo. Nås (best. sg. mukt, )Jä. 
mann vSoll. Mal. ÖVd. män (best. sg. ma') 
Mock. man Äpp. 1. 'munhåla; munfull / mouth; 
mouthful' (SAOB mun' 1) allm. gö'd si i mu`n-
nim Soll. 'få ngt gott att äta (eg. goda sig i 
munnen)'; kran fekk en mu' nn da'mm å' Leks. 
'barnen fingo en munfull (brännvin) de också'. 
2. 'den av läpparna omslutna munöppningen / 
mouth' (SAOB mun" 2) allm. .pn ///2/ 8 ,p2 i my'n- 
njm 	'han slog honom på munnen'; på 
ma`nnam Li. 'på munnen'. Jfr lill-, ö v er-. 3. 
(om munnen som organ för intagande av föda / 
mouth as organ for eating; SAOB mun' 3:) allm. 
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däm å int nå sätt a mu'nnim Sol!. 'de ha intet att 
äta (eg. att sätta åt munnen)'; du skä då å 
ns'nntiyy ti mu'nn Jä. 'du skall (då) ha någon-
ting att äta'. Syn.: gana, bet. 2. 4.a. (om 
munnen som organ för tal etc. / mouth as speech-
organ; SAOB mun' 4:) allm. Ir&I i ma'nnim 
vSoll. Uff,' i ma`nnam Tra. 'elak i sitt tal'; håll-
aitt miennem Ve. 'hålla munn(en)'; «n. i fät i 
mtennim Ors. 'han är skämtsam'; brti`k mu' nnan 
Leks. 'prata'; o M't da å brä'k ma`nn Li. 'hon 
sitter där och grälar'; står i mu'nnan Leks. stör e 
ma' nnam Äpp. 'skrytsam, viktig'; mu'tz gå' r sim 
e la`mmru'mmpa Jä. 'munnen går (så fort) som 
en lammrumpa'. Jfr gana, bet. 2. Syn.: se 
gadd", bet. 2, m.fl. b. (bildl.:) 'skryt / boast-
ing' Våmh. (Bon.) Mal. ä i bara my'nn Våmh. 
(Bon.) 'det är bara tomt skryt (vad han säger)'. 
5. 'munöppning hos djur / mouth of animal' 
(SAOB mun' 5) allm. setj-i mu'nn Ors. 'betsla 
hästen (eg. sätta i mun)'; ta-Pr mtennem Ors. 
'avbetsla'. Jfr betsla, bet. 1. 6. 'mynning av 
bäck el. å / mouth of rivulet or river' (SAOB 
mun' 6a) allm. i wa'llmynnim Älvd. 'i åmyn-
ningen'; å"nsmunn Sol!. 'åmynning'; ä'Irvmunn 
Leks. 'älvmynning'; i bä'kkmånam Äpp. 'i bäc-
kens utlopp'. Syn.: inlopp; os', bet. 1. 7. 
(senare ssgsled:) 'gatas utgång mot (större) far-
väg / point at which road opens out into another 
(larger) road' Mal.; se g at-. 

mun-bett n. II mu'nnbitt Ore 'bett på betsel / bit of 
bridle'. Syn.: se betan. 

mun-bitas st. v. mu`nnbitas Rättv. 'munhuggas / 
wrangle, bicker'; däm ri'vås å mu'nnHtås 
Rättv. (Bo.) 'de slogos och munhöggos'. Syn.: 
munhuggas. 

mundering f. I b mund&'lliy Mal. 'omgång kläder / 
outfit (of clothes)'. 

munderings-kista f. IV a mundriystji'ssta öMor. 
'kista, vari rotebonden förvarade soldatens 
utrustning / chest for soldier's equipment' (se 

mun-för adj. I mu`nnOr Leks. 'talför / talkative'. 
mun-giga f. V mtenndjigu Ve. mu"nnftgu Sol!. 
'blåsinstrument med vibrerande ståltunga som 
gav en grundton / jew's-harp' (jfr SAOB 1). 
Syn.: munharpa. 

mun-gipa f. IV a mu`nnjipu Bju. 'munvinkel / 
corner of the mouth'. Syn.: munsvr å. 

mun-gott n. I a—adj. In. mu' n(n)gått Rättv. 
mu' nngstt Leks. Ål (koll.:) 'något som smakade 
gott, godsaker / something that tasted good, 
sweets'. 

mun-gärma f. IV a my'nngerrma Älvd. 'grälaktig, 
motsägelselysten kvinna el. flicka / quarrelsome, 
contradictory woman or gir!'. 

mun-harpa f. IV a my`nnarrp Älvd. mu`nnharrpa 
Mock. ma`nnha'rrpa Li. = mungiga (se ill.). 

mun-huggas st. v. pass. my`nno'ggas Älvd. 
Våmh. mu`nnåggas öMor. mù nnaggas Ors. 
mu`nn(h)uggas Rättv. svLeks. mù nnhaggäs 
Flo. ms`nnhaggs Mal. 'tvista och träta / quarrel 
and bicker' (SAOB); die my`nnjägges Älvd. 'de 
munhöggos'; #m-pt wP mu`nne'ddjis Ors. 'visst 
hava vi trätat (eg. havom inte vi munhuggits!)'; 
däm mtennhåggås Rättv. (Bo.) 'de gnabbades, 
trätte'. Syn.: munbitas. 

mun-jude m. I a—III a mu"nnjiid(—mu"nnjät) Sol!. 
mu`nnjåd Ors. mu'n(n)jada Rättv. 'talför (grov-
kornig) person; pratmakare / talkative person'. 
Jfr munjutare. Syn.: språk-jude, -jöns, 
bet. 1, -mästare, bet. 1. 

mun-jutare m. III mu'nnjätar Rättv. 'person, som 
skryter och ljuger / person who boasts and lies'. 
Jfr munjude. 

munk m. Ib myyyk Älvd. Våmh. muyyk Mal. 
moyyk ÖVd. 1. 'klosterbroder etc. / monk' 
(SAOB 1) allm. 2. 'ett slags bakverk / kind of 
cake' (SAOB 2) Tra. Jfr blod-, j or dp är(o n)-. 
3. (en kägellek; jfr SAOB 2 g:) Våmh. (Bon.) //å 
el. kåk my'yyk 'spela med (slagträ och) käglor / 
play with skittles' (jfr Björklund, Indor, s. 210). 
Jfr munkall; munk-kula. 

munkal  sv . v . 1 . my'yyka Älvd. mu'yyk- Sol!.; 
obef. Mor. 'grumsa, svara emot / grumble, 
answer back' (jfr ordb. mun n a v.; ? Kluge 
munkeln). — Särsk. förb. (mot) mu"yyk-möt 
Sol!. 'dets.'. 

munkall  sv.v.l. mu' yyka Ga. mo' yyka ÖVd. (jfr? 
Torp munk) 'spela med kulor el. små stenar / 
play with marbles or small stones'. Jfr munk, 
bet. 3; munk-kula. Syn.: se mynda; 
pjäckla, bet. 3. 

munkalll  sv . v . 1 . mu'yyka Ors. Leks. mu`y(y)ka 
Rättv. Bju. Dju. Ga. Mock. Jä. Äpp. mo'yyk- Li. 
(jfr mån sbst., måna v.; V11, Danell munk a). 
1. 'flytta helt obetydligt, maka, jämka / move 
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slightly' Rättv. Leks. Bju. Dju. Ga. Jä. ä 
mu`y(y)k8r å gå'r lita Rättv. (Bo.) 'det knallar 
och går sakta framåt'; u går tä mu'u(y)k an lita 
Rättv. 'det går att flytta litet på den (stenen)'; jä 
kann innt mu'yyk-km a'ssint Leks. 'jag kan inte 
flytta den alls'; mu'yyk på stö'kg Ga. 'flytta på 
stolen!'. 2. 'lida (på tiden) / get late' Rättv. ä 
b8r mu'yyk a ti'dtz nå' det börjar lida på tiden 
nu'. 3. 'röra sig långsamt, söla, dröja / move 
slowly, delay' Äpp. ho mu'yykär 8 mu'yykär 8 
i'nnt hä vår n8 'hon går och sölar och kommer 
ingen vart i sitt arbete'. — 	mu'yyk di litä 
Ors. mu'yyk dä lita Rättv. (Bo.) mu'yyk dä 
Ga. 'flytta dig en smula!'; mu'yyk-sä Leks. 
Mock. 'maka sig'; muyyk dä u`nna Dju. 'flytta 
på dig!'. — Särsk. förb. (fram:) muyyk-fra' mm 
Leks. 'maka fram'; (i h o p:) muyyk-ihö'p Leks. 
'maka ihop'; (tillbaks:) muyyk-täbå'ks Leks. 
'flytta tillbaka'; (uppunder:) mo'yyk-po'nnd , gri ta Li. maka veden el. glöden in under gry- 
tan'. — Av!.: muyyk m. Ib Dju. 'hårsmån, obe-
tydlig förflyttning / hair's-breadth, very slight 
move'. 

munkar(s)-blomma m. Ill a mu'yykäasblråma Mal. 
(V. Fors) mu' yyktia bkåma Mal. (Ö. Fors). 1. 
'stormhatt, Aconitum napellus / aconite' (jfr R. 
Nordhagen, Lushatt og tyrihjelm (Norveg. I), s. 
96) Mal. (V. Fors). Syn.: se du v al, bet, 4; 
flugdöd(e), bet. 3;. 2. 'älggräs, Filipendula 
ulmaria / meadow-sweet' Mal. (Ö. Fors). Syn.: 
se b y t tgrä s m.fl. 3. 'midsommarblomster, 
Geranium silvaticum / wood cranesbill' Mal. 
(V.Fors). Syn.: se bergtoppa; olsmäss-
blomma m.fl. 

munk-kula f. IV a mo'yykkäka ÖVd. 'spelkula / 
marble' (jfr munk, bet. 3; munkall  v.). 

mun-krammel n. I d mu`nnkrammbäk Soll. 'red-
skap, anv. för att hålla hästens mun öppen / 
implement used to keep horse's mouth open' (se 
ill.). Syn.: se gape, bet. 2; häst-gape, -ka-
pe; munstege m.fl. 

munk-toppa f. IV a mu'yyktuppa Dju. 'akleja, 
Aquilegia vulgaris / columbine'. Syn.: se 
gumse, bet. 5; muntoppa m.fl. 

mun-lag n. II—m. I a mu'nnlag m. Dju. nw`nnlåg 
n. Mal. Li. 1. 'sätt att tala / way of speaking' 
(SAOB 2) Dju. Li. mu`nnlåj8n kann fä, å nä`v-
rätta skå jä brä`ka, sa le`kksanskarn Dju. 'talet 

kan jag, och nävrätten skall jag bruka, sade lek-
sandskarlen' (skämt. härm); je kä'sst-att må'lre 
dett utå ms`nnliija Li. 'jag kände igen din röst på 
ditt sätt att tala'. 2. 'hästens sätt att lyda töm-
men / horse's way of obeying rein' Mal. 

mun-lås n. l a ms'nnlås Mal.'sjukdom, som orsa-
kade att hästen ej kunde öppna munnen / disease 
preventing horse from opening mouth'. 

mun-läder n. Id mn'nnl& Mal. 'talförmåga / fa-
culty of speech' (SAOB). Jfr mål', bet. 1; 
munskinn. 

munna sv .v .1. m4enn- Våmh. mu`nna Ve. mu'nna 
Bju. Ga. Jä. 1. 'röra på munnen el. läpparna / 
move mouth or lips' (jfr SAOB 1) Bju. Ga. Jä. Jfr 
mu s s a, bet. 2. 2. 'mumsa / munch' Jä. Syn.: 
se mojsa; mumsa; mussa, bet. 1. 3. 'säga, 
(om)nämna / say, mention' Ve. i mu'nnet a an 
um ä 'jag nämnde det för honom'; i ska 8jt å 
mu`nn-a-do'nnda nogär ö'rd 'jag skall gå ut och 
säga några ord åt den där (:bråkmakaren)'. — 
Pass.: mennäs Våmh. 'svara emot, vara uppkäf-
tig / contradict, be cheeky'. 

munnig adj. I my`nnug nÄlvd. my`nnyn Våmh. 
mu'nnug öMor. mù nnån Soll. mu`nnun Ors. 
m8'nn8 ÖVd. 1. 'ovettig, uppkäftig, giftig / abu-
sive, cheeky, venomous' (SAOB) Älvd. Våmh. 
öMor. Tra. 2. 'språksam, talför; munvig / talka-
tive; glib' Soll. Ors. Li. ö' e ful so mu'nnån så 
Soll. 'hon är väl så talför så (J: har ordet i sin 
makt)'; dem fä gammbke vä'rrmg8bban a sakt 
vär brå n8kk m8'nn8 Li. 'de här gamla värm-
landsgubbarna ha allt varit ganska munviga'. Jfr 
stor-. Syn.: mun-, tut-vig. 

mun-oxe m. Illa my'nnukks Älvd. 'storordig, 
skrytsam person / boastful person, braggart'. 

munsjör m. l a monfå'r Mal. Li. (SAOB) 'översit-
tare, kaxe / bully, big-wig'. 

mun-skinn n. l a mtennfinn Ga. 'röst, talförmåga / 
voice, faculty of speech'; ja hö'r mu'nnfinnä 
på-n, men ja vi•it-int va-fl å"jag hör hans röst, 
men jag vet inte var han är'. Jfr munläder. 

mun-skona f. IV a mu'nnskåla Leks. munnskålla 
Nås 'utslag på läpparna / sore on lip' (jfr SAOB). 

mun-slug adj.I mu"n(n)sljtig Soll. 'klok, förstån-
dig i sitt tal; slagfärdig / sensible, wise in one's 
speech; quick-witted'. Jfr mu nslö g. 

mun-slög adj. I mu'n(n)slåg Rättv. (Bo.) 'stark i 
övertalning, rask i svar, munvig / persuasive, 
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ready-witted, glib'. Jfr mun slug. Syn.: mun-, 
tu t-v i g. 

mun-stege m. IV mu`nnsti'kå Ve. = munkram-
m el (SAOB). 

mun-stel adj. I my' nnstierö Älvd. ms' nnstgr Mal. 
ÖVd. 'okänslig för betslet, svårstyrd / insensitive 
to bridle, bard to manage' (om häst). Jfr mu n-
v e k. 

mun-stor adj. I ms`nnstö° Mal. 'skrytsam / boast-
ful'. Syn.: se bredmynt, bet. 3. 

muns-veck n. II my'nnswik—my`nnswik Våmh. 
'mungipa / corner of mouth' (SAOB m u n-
v e c k); e'sstti i sär i ml' nnswikym 'hästen har 
ont (eg. är sår) i mungiporna'. Syn.: muns-vik, 
-vrå, -ände. 

mun-sved n. l a ms`nnsv ÖVd. 'blemmor el. sår-
nader kring munnen, munsår / small pimples or 
sores on the lips'. Syn.: maskfar. 

muns-vik f. I b nni'nnswajk Älvd.=munsveck 
(SAOB munvik). 

muns-vrå f. VII a my`nnsrä Älvd. Våmh. 
mdnnsrä vMor. Ve. Ors. Ore mu'nnsrä' öMor. 
mu' nnsrån Soll. mdrinsbrä Leks. =muns-
veck (V11); ini my'nnsräom Våmh. (Bon.) 'i 
mungiporna'; tjy're a särt i mdnnsräne vMor. 
'kon har ont i mungipan'; atti mu' nnsrän vOrs. 'i 
mungipan'. 

muns-ände m. III a mdnnsä'nnda Jä. mdnns-
änndä Äpp. ms' nnsennd(a) Mal. ms' nnsännde 
ÖVd.; best. mu'nnsäty Nås = munsveck; 

ms'nnsännda däg Äpp. 'gör mungiporna 
rena på dig!'; du a må' t i ms' nnsänndsm Li. 'du 
har mat i mungiporna'. 

mun-toppa f. IV a mu'nntuppa Mock. 'akleja, 
Aquilegia vulgaris / columbine'. Syn.: se 
gumse, bet. 5; munktoppa m.fl. 

muntra sv.v .1. munntär- Äpp. 'uppmuntra, pigga 
upp / stimulate, cheer up' (SAOB). — Särsk. 
förb. (till:) en brä'nnmenskagg tä munntär-tä'-
-ssä mä am mii(r)na Äpp. 'en brännvinskagge att 
pigga upp sig med om mornarna' (under myrslåt-
tern). 

mun-varg m. I b my` nnwarrg Våmh. (Bon.) 
ms'nnvarrg Mal. Li. (Ross munnvarg, Jac.-
Matras FOroysk-Donsk Oröab. mun n v argur). 
1. 'fyndig och ordhittig person / witty, inventive 
person' Mal. Li. äjn ste`ggläjlen kä'r, äjn 
ms`nnvarrg rug`ran Li. 'en mycket rolig karl, nå- 

got av en ordkonstnär'. 2. 'pratmakare, sladder-
tacka / gossip' Våmh. (Bon.). 

mun-vek adj. I nw'nnwiek Våmh. (Bon.) mu'nn- 
wk 	mu'nnva Dju. ms`nntWc Mal. 'känslig 
i mungiporna för betslet och därmed äv. för styr-
ning / sensitive to bridle' (SAOB); um hässtti e 
sä''n i ms`nnsenndsm Sa e an ms`nnvHc, s får ä 
vårs lä'nnji Sa viik an ms'nnstIr Mal. 'om hästen 
är sårig i mungiporna så är han känslig för bets-
let, och rar det vara länge, så blir han munstyv'. 
Jfr munstel. 

mun-vig adj. I my`nnwajg Älvd. mdnnvig Ål Flo. 
ms`nnvig Mal. 'slagfärdig; rapp, uddig i repliken 
/ witty, quick at repartee' (SAOB). Syn.: 
munslög; tutvig. 

mur m. I a mOr Älvd. Våmh. mör övr.OvSi. mär 
NeSi. Vd. 1. 'vägg av upplagda stenar (förena-
de av murbruk o. d.); hägnad etc. / wall made of 
stones; enclosure etc.' (SAOB mur'1) allm. 
b.4"kmer Våmh. (Bon.) ba"kmör Ve. bä'kmtiä  
Mal. 'stenfyllning bakom mur i brunn'; tjö'rrtj-
ga(r)smö'r Soll. 'kyrkogårdsmur'; tä`rnmör Ors. 
'tornmur'. Jfr brunns-, kall-, kyrk-, sten-. 
2. 'eldstads-, bakugnsmur / wall of fireplace or 
oven' (SAOB mur' 2; ÖDB III 174) allm. uppå 
mö` rim Ve. 'baktill på spismuren'; (bildl.:) mö' rn 
a ramira-ni 'd Ve. Ore nuTi`q a rdmmbe4.-«' Li. 
'ett barn har blivit fött (eg. muren har ramlat 
ned)'. Jfr bakugns-, fähus-, koj-, ljus-, 
spis-. 3. (senare ssgsled:) 'vapenhus / church 
porch'; se torn-. 

mura sv.v.l. mrra Älvd. Våmh. mö'ra 
övr.OvSi. ma'ra Leks. m12`ra Bju. Vd. 1. 'byg-
ga mur(vägg) / build wall' (SAOB 1) allm. 2. 
'inmura, med lera o. d. fastmura / wall up' 
(SAOB 2) allm. — Särsk. förb. (för:) mer-Y r 
Iritä sti'e Våmh. 'mura upp litet sten som skydd' 
(invid en kokstad i det fria); (u n d e r:) mer-
y'nnder Älvd. mer-dnndä Våmh. mör-d nndä 
Mor. mör-dnndär Soll. 'kila in stenar under ned-
re väggstocken vid husbygge'; (uppåt e r;) an a 

mri`r-spp-at nä Li. (jfr mur, bet. 2) 'han 
har hållit på att mura upp igen nu' (när barnafö-
derskan i gården börjat gå uppe). 

murare m. le m4' 8rer Älvd. mö'rär Mor. Ve. Ore 
mil'rsr Rättv. narär Leks. (Silj.) söLeks. Ål 
mi2rar övr. Leks. Bju. 'person, som sysslar med 
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murningsarbete / bricklayer; mason' (SAOB 1; 
ÖDB III 166). Jfr murmästare. 

mur-band n.Ia ma'rbannd Jä. 'första vägg-
stocken, lagd på grundstenarna till ett hus vid 
gaveln / first sill, placed upon the foundation-
stones at the gable-end of a log-house' (jfr 
SAOB; ÖDB III 117). Jfr röt s y Il. 

mur-brik n. I b ma'rbrik Äpp. 'avsats i murkåpans 
nedre kant / ledge at lower edge of fireplace-
hood' . Syn.: se b r i k. 

mur-bruk n. Ib mö'rbriik Mor. tu:Vi-bräk Bju. Tra. 
'smidigt arbetad lera o. d., varmed stenar i mur 
sammanfogades / mortar' (jfr SAOB; ÖDB III 
165). Jfr lerbruk. Syn.: bruk, bet. 4; 
mänga, bet. 2. 

murbruks-ler n. la mii`rbrukskr Rättv. (Bo.) 
'lera, anv. vid tillverkning av murbruk / cby 
used to make mortar' (ÖDB III 166). Jfr tegel-
ler. Syn.: bruksler; murlera. 

mur-kalk m. Ib mrerkakk Jä. 'kalk, varav bruk 
(bet. 4) blandades / lime used to make mortar' 
(jfr SAOB; ÖDB III 165). 

murken adj. I må'rrtjin Mor. Ve. Soll. mu'rrtjin 
Ore Bju. mät a Mal. 'angripen av röta, rutten / 
rotten, decayed' (SAOB); te' nnär wa må'rrkna 
Ve. 'tänderna voro angripna av röta'. 

murkna sv.v .1. mu'rrkgn Älvd. må'rrken Mor. 
Ve. må"rrkän Soll. murrkng öOrs. må`r(r)kna 
Rättv. (Bo.) mu'r(r)kna Rättv. må`tua Mal. 'an-
gripas av röta, ruttna / rot, decay' (SAOB); ita 
j'å'n a må'rrknaö vMor. 'detta har ruttnat'. — 
Särsk. förb. (sönder:) a murknar-sa'n(n)d 
Rättv. 'det murknar sönder, faller sönder av 
röta'. Syn.: multna. 

mur-ler(a) n. I a (—f. IV a) mö'rl&r Ve. (jfr ler' n., 
lera! f.) mä'rlira Ål mirle Mal. 'lera, anv. vid 
tillverkning av murbruk / day used when making 
mortar' (ÖDB III 166). Jfr tegel-ler. Syn.: 
bruks-, murbruks-ler. 

mur-mästare m. III c mrrmiester Älvd. mö'r-
mässtär Ore 'murar(mästar)e / (master) brick-
layer (mason)' (SAOB). Jfr murare. 

mur-pipa f.IVa mä`rpipa Tra. 'skorstenspipa / 
chimney-flue'. Syn.: skorstenspipa. 

murs-grund m. l a mö'rsgrunnd Soll. 'underlag el. 
grund av okluven sten under eldstad / stone-base 
under fireplace'. Syn.: spi sgrun d. 

mur-slev f. II mö'r.11v vMor. mer)11k) Rättv. 

ma'rsIgy Leks. (Silj.) Bju. '(spadformigt) red-
skap att breda el. stryka murbruk med på el. 
mellan stenar vid murning / trowel for spreading 
mortar on or between stones during bricklaying' 
(SAOB). Syn.: mur-spada, -spade. 

mur-spada f. V mr4spadu Mal. (Y.) = föreg. 
mur-spade m. IV mä'rspäda Leks. ma'(r)spää 

Flo.= föreg. (SAOB). 
murvel m. Id -murrvil Mor. mu"rvel—mu'rrvel Ve. 

mu"rrvill Soll. mu'rrvil Rättv. Jä. Mal. -murrvel 
Äpp. mö'rrvil(1) ÖVd. (jfr Rietz; SAOB). 1. 
'halvvuxen (arbetsam och livlig) pojke, små-
pojke / adolescent (diligent, lively) boy' Ve. Soll. 
pö'jkmurrviln Mor. Syn.: se barrbock, bet. 2; 
halv v äx ting m.fl. 2. 'småväxt individ; gos-
se, som är liten för sin ålder, parvel, pyssling / 
small person; boy who is small for his age' Ve. 
Rättv. ÖVd. Jfr ox-. 3. 'smutsig, ovårdad per-
son / dirty, untidy person' Jä.fä'ggmurrvel Äpp. 
'starkt skäggig man'. 

mus m. I a mås Mal.; (jfr mus f.) 'musgrå häst / 
mouse-grey horse' (jfr Ross musa f.); an va i 
hfi'skög mä mii'sam 'han var ute med den mus-
grå hästen för att köra hem hö från skogen'; 
Psakmasp 'den musgrå hästen i Isakgården'. 
Syn.: muse m. 

mus f. VI mes Älvd. (i bet. 2 mås) Våmh. måjs 
—möjs Mor. måjs Ve. må"s—måjs Soll. majs 
—mgjs Ors. majs Ore mås—mis Rättv. (Bo. Bi.) 
mås övr.Rättv.—Tra.; böjn. se  LD 11 191. 1.a. 
'(liten) råtta / mouse' (SAOB I) allm. 11å-Peir 
ma'usi, iv'et i Våmh. 'slå ihjäl råttan, vet jag!'; 
fu'llt i ml 	Rättv. 'fullt med möss'; ä djå'-,sett 

sa måsä, då o pe'ss ti hå've Tra. 'det gör sitt 
till, sade musen, då hon pissade i havet' 
(ordspr.); skoksmöjs Mora 'skogsmus'; hu`pp-
måjs Ve. 'större el. mindre skogsmus (jfr h o p p-
råtta); ä'rrbäsmajs Ors. 'större mus, som höll 
till i härbret'; ljö'tmajs Ors. 'stor råtta'; stä`r-
majs Ors. stä`rmis Rättv. (Bi.) 'stor (hus)råtta'. 
Jfr fjäll-, kek-, krus-, mjöl-, näbb-, skär-. 
Syn.: mus-man, -näbb, -skäre; skäre. b. 
(bildl. i förb. med binda:) brnnd må'jsär Älvd. 
'ha många sysslor att sköta / have many tasks to 
perform'; ä tö'k far i'nna an a bu`nndä å'll mej-
sär Ve. 'det dröjer nog, innan han (som är så sen 
av sig) har hunnit utföra det han skall! (eg. har 
bundit alla möss)'; jfr gälla', bet. 2. c. (pl.:) 
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'sista resten av gräs, som skulle slås el. av säd, 
som skulle skäras / last lot of grass or grain to be 
cut' Tra. nä få da ta me'ssan, du 'nu får du ta 
sista strängen (eg. ta mössen), du'. d. 'fiktivt 
väsen / fictitious creature' Våmh. (Bon.) är-', 
ä"vunsmaus 'hör, en avundsmus!' (som spådde 
om någons avund; när man hörde ett knastrande 
el. knaprande). 2. 'kvinnligt könsorgan / female 
sexual organ' (SAOB 2e) allm. Syn.: se bussa 
f., bet. 5; mjödbo, bet. 2; mocka" m.fl. 3. 
(senare ssgsled:) 'blomma av sälg / sallow-
flower'; se sälk-. 4. (senare ssgsled:) 'skinn-
skräddarredskap / furrier's implement'; se 
skall-. — Avi.: mieså (pl. mä"sur) f. V Älvd. (i 
barnspråk:) 'liten råtta / little mouse'. 

musa f. V, se mossa f. 
musa sv.v.1., se mossa" v. 
mus-arv m.Ia må`sarry Li. 'arv efter hustru el. 
hustrus föräldrar; eg. hustruarv / inheritance 
from wife or wife's parents' (jfr mus, bet. 2); jö' 

ä-ty ma'sarrvin Li. 'jo, det är ju hans hustrus 
arv från föräldrarhemmet'. Syn.: hustru-, 
käring-arv. 

mus-black adj. I mdasb(råkk Våmh. mr`sblråkk 
Soll. majsblakk vOrs. mdisblakk öOrs. 
bkakkRättv. (Bo.) Dju. Äpp. Li. 'blekgrå, mus-
grå (om häst) / pale-grey, mousy (about horse)' 
(SAOB). Syn.: musgrå; mu sig', bet. 2. 

mus-blomma m. Illa ma`usblrjelmm Älvd. ma's-
blry'mma Våmh. målisb4jåmme nvMor.; pl. 
möjsbkommär svMor. möjsbljömär öMor. 'kä-
ringtand, Lotus corniculatus / babies' slipper'. 
Syn.: se björnblomma, bet. 2; musgräs, 
bet. 1, m.fl. 

mus-bo n. V —f. I a ma`usbii n. Älvd. mesbri 
Mor. må'usbåd Soll. majsbil Ors. mii'sbit n. 
Leks. Mock; f. Nås Mal. mresba—nui`sbö f. Jä. 
'råttbo, musbo / mouse flest'. Syn.: musl ya. 

mus-bränd adj.I tnå`sbrän(n)d Rättv. (Bo.) 'som 
haft otur med en flicka och ej vågar fria till andra 
(om ung pojke) / who has been unlucky with a 
girl and does not dare to court any others (about 
young boy)'. 

muse m. III best. mri'sn, Tra. '(den) musgrå 
häst(en)' (jfr Aasen mu s e; Torp mu s e, under 
mus f.). Syn.: mu s m. 

mus-falla f. IV a ma'usfoll Älvd. mdusfolla Våmh. 
mesfålla Mor. Ve. må's--mesfåll Soll. 

majsfalla Ors. ma'sfalla Jä. 'råttfälla / mouse-
trap' (ÖDB I 32). Syn.: musfälla; rått-
falla, -fälla. 

mus-fläck m. I b mesflrekk Ve. nuTsfiräkk Dju. 
Nås 'födelsemärke / birth mark'. Syn.: f ö d e 1-
s e-, vådelds-fläck. 

mus-fälla f. IV a möjsfäll vMor. må`sfälla Leks. 
(Silj.) ma'sfälla Tra. 'råttfälla' (SAOB; ÖDB I 
32). Syn.: se musfalla. 

mus-giller n. Id möjsdjilldär vMor. må"s-
-mes-djillder Soll. 'giller, varmed råttor fånga-
des / mousetrap' (ÖDB III 339). 

mus-grå adj. I mdasgrtir Älvd. ma'sgrå Mal. Tra. 
'grå som en råtta / mousy, mouse-coloured' 
(SAOB). Syn.: se musblack. 

mus-gräs n. II möjsgrås vMor. må'us--mesgrås 
Soll. 1. 'Lotusart' Mor. Syn.: se b j ör n-
blomma, bet. 2; musblomma m.fl. 2. 'Vi-
cia cracca' Soll. 

mus-gällare m. III c mö'jsgelldär vMor. måjsgell-
där Ve. majsgelldör Ors. mresgällää  Mal. 
1. (skämt.:) 'kniv, varmed svin kastrerades / 
knife used to castrate pigs' Mor. Ve. Jfr häst-
gällare. 2. 'liten, slö och dålig kniv / small, 
blunt knife' Mor. Ve. Ors. Mal. Syn.: k n i v-
kåte; musgälling. 

mus-gälling m. I b majsgelldiyg Ors. mtesjälliu 
Leks. (skämt.:) 'liten dålig kniv'. Syn.: se mus-
gällare, bet. 2. 

mus-hylla f. III mii's(h)ills (p1.-(h)illsr) Rättv. 
(Bo.) mit'shilla Nås 'halva av kluven stock, lig-
gande på (och förenande två av) härbresstolpar-
nas ändar samt med sin konkava sida hindrande 
möss och råttor att komma in i den ovanför 
befintliga visthusboden / half of split log resting 
on posts under store-house, with its concave 
side preventing mice and rats from getting into 
the food-store above' (se ill.). Syn.: se dälp-
syll m.fl. 

musigl  adj. majsun Älvd. mCesu Mal.; (vanl. n.:) 
mrsut Rättv. (Bo.) ma'sut Leks. Flo. Jä. 1. 
'fullt med råttor el. möss / full of rats or mice'; ä 
mått hal å bi mPsut ti ha'r(r)bri Rättv. (Bo.) 'det 
måtte hålla på och komma möss in i härbret'; ä 
Sa mä'sut janii vass ss Leks. 'vi ha så mycket 
möss hos oss'. 2. a. 'musgrå / mouse-gray' Mal. 
an ddd en häisst, sam va ma'su 'han hade en 
häst, som var musgrå'. Jfr mus m. Syn.: se 
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mu s blac k. b. 'blek och mager i ansiktet/with 
a pale, thin face' Älvd. 

musig" adj. I, se mossig. 
musik m.Ib, se mossik. 
musk m. Ib mussk Ors. Ore massk ÖVd. 'tystlå-
ten, smygande person / quiet, furtive person' 
(SAOB mu sk'); ka'rrmussk Ore kä`rmassk Tra. 
'dets.'. Jfr mullpus, bet. 1; musklas-
se" m.fl. Syn.: muske; mysk m.; myssel. 
—Ssg: miessklass m. III öOrs. 'tystlåten, surmu-
len person / taciturn, sullen person'. Jfr Lars 
(—Lasse), bet. 5; mullpus m., bet. 1, m.fl. 

musk n. Ib—m. Ib måssk n.—m. Ve. massk n. 
Ors. Ore (jfr Rietz mås k 451 a; Burträsk mosk; 
Torp mu sk) 'avfall av murket trä, spånor el. hö 
och halm, boss; barr och mossa / waste consist-
ing of rotted wood, chips or hay and straw; pine- 
needles and moss'; e"massk Ors. 'höboss'. Jfr 
spän; byssje, bet. 1; fosk; mork; sammel 
m.fl. — Av!.: ä ta te ma'sskes-iipp Li. 'det bör-
jar murkna'; s'ppmasskin Li. 'murken'. 

muska sv.v.l. mu'sska Äpp.; pass. mu'sskas 
Älvd. (jfr musk m.) 'tiga på grund av dåligt 
humör / keep silent on account of bad temper' 
Äpp. — Pass.: 'vara surmulen och trumpen' 
Älvd. Jfr mossa" v., bet. 2. 

muske m. Ill a mu`sskä Ors. 'tystlåten, inbunden 
person, om vars tankar man är oviss / quiet, 
reserved person whose thoughts one cannot 
guess'. Syn.: se mu sk m. 

musk-härv f. III ma'sskhärrve Ore (jfr mu sk 
n.—m.) 'räfsa, varmed barr och mossa samlades 
i skogen till strö i fähuset / rake with which 
needles and moss were collected in forest to 
strew in the cowshed'. 

muskig adj.I mu`sskug Älvd. Ore mu`sskugen 
Äpp. (jfr mu sk m.). 1. 'misslynt, sur, surmu- 
len; dyster / annoyed, sour, sullen; morose' allm. 
an e ss mu'sskug å tu'ygsam Ore 'han är så 
dyster och tungsam'. 2. 'inte fullt frisk, krasslig 
/ not quite weil, poorly'; ?n i llajk ifite miesskug 
Älvd. 'han är (liksom) litet krasslig'. 3. 'sluskig 
och otrevlig / shabby and unpleasant' Äpp. 

musk-lasse m. Illa mu`sskkassä Våmh. mu`ssklass 
(ack. mu' ssklassa) Ors. (jfr musk m., ssg; 
mus k n.) 'släde med konkavt flak på halvcirkel-
formiga träbågar, anv. vid transport av gödsel el. 
dytorv / sled with a concave top on a curved 

wooden frame, used in transporting manure or 
peat' (jfr ÖDB I 357f.). Syn.: se dy ngdrög; 
musksläde m.fl. 

musk-släde m. IV mu`sskilidi Ors. (jfr mu sk 
n.—m.) 'släde med oskodda medar, anv. vid 
transport av gödsel el. dytorv / sled with unshod 
runners, used in transporting manure or peat' (se 
ill.; ÖDB I 357f.). Syn.: se musklass e. 

muskusi  sbst. oböjl. mù sskus Li. 'mysk / musk' 
(jfr SAOB under my sk"). 

muskus" m. ma'sskus Mal. 'person, som skräpar 
ned med smulor o. d. / person who makes a mess 
with crumbs etc.'; hakken ma'sskus te gu'bba te 
smiPirs mä to'bbatjam 'en sådan snasker till gub-
be till att smula och skräpa ned med tobaken'. 

mus-kåte m. IV må`jskuti Ve. 'liten, slö och dålig 
kniv / small, blunt knife'. Syn.: se kniv k åte; 
musgällare m.fl. 

mus-käring f. I b (Rietz 449a, sannol. missuppfat-
tat), se mus-skäre m.—f. 

musköt m.Ia ma"stjytt Älvd. 	Li. 1. 
'flintlåsgevär / flint-lock musket' (SAOB) Li. 
Syn.: flintlåsbössa. 2. 'skinnpung, i vilken 
hagel förvarades / leather-pouch for shot' Älvd. 
Jfr kulpung. Syn.: hagelpung. 

mus-lort m. la meslot vVe. ma'slorrt Leks. 
'exkrementer efter råttor och möss / excrement 
of rats and mice' (SAOB); jä har nu mii`slorrtar 
dan jä skul spä`ra åt a'nna tä-r-o ska få kg'la 
Leks. 'jag har några muslortar där, (som) jag 
skulle spara åt Anna, till dess hon skall få barnet' 
(brukades som medikamenter bl. a. mot aptitlös-
het). 

mus-Iya f. IV a ma'uskåj Älvd. ma'skåja Våmh. 
meslej v Ve. 'råttbo / rat's nest'; du ar ini 
ma`uskåj« res  Älvd.Älvd. 'du har ätit råttbo(et) en 
gång!' (ropade man i kons öra, då hon blivit 
sjuk); ä i bara ma`uskåjk åv o lIugöp  Våmh. 
(Bon.) 'det är bara trasor av alltsammans' (om 
gamla klädesplagg; eg.: 'det är bara muslyan 
av alltihop'). Syn.: mu s b o. 

mus-man m. VI mii`smann (p1.-manner) Li. 'näbb-
mus / shrew'; ni, sam äjn mfi'smann 'näsa 
(spetsig) som (på) en näbbmus'. Syn.: se kek-
mus; musskäre m.fl. 

mus-månad m. II må`jsmånad Ve. 'tid av en må-
nad, innan musen föder ungar / period of a month 
before the mouse gives birth to its young'. 
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mus-näbb m.Ia må`snäbb Li. = musman. 
mus-pigg m. Ib mfespigg Mal. mg'spegg Li. (jfr 
mus, bet. 2) 'clitoris'. Syn.: se fägnskaten; 
muspämp m.fl. 

mus-piting m. I b må`spitiy Leks. 'liten grå fågel, 
som piper som en mus / small grey bird which 
squeaks like a mouse'. 

mus-pämp m.Ia miespämmp Li. (jfr V11 pämp 
m.)=muspigg. 

mus-rumpa f. IV a mii'srammpa Mal. 'märg i träd 
/ pith of tree'. Syn.: se inkärn e. 

muss m.Ia msss Ve. 'hoprullat stycke mjukt 
tunnbröd, lindat omkring sovel / rolled-up piece 
of soft clap-bread with filling' (ÖDB III 452). 
Syn.: se bete, bet. 5. 

mussa f. IV a mu` ss(a) Soll. mu` ssa Ors. (jfr musa 
f. V). 1. 'kvinnligt könsorgan / female sexual 
organ' allm. Jfr märr-. Syn.: se bussa, bet. 5; 
mus, bet. 2; musviken m.fl. 2. (senare 
ssgsled:) 'ring av hopvridet granris omkring sten-
borr / ring of twined fir-twigs round rock-drill' 
Ors.; se borr-. 

mussa sv.v.I. mu`ssa Våmh. öMor. mu'ffa Rättv. 
(Bi.). 1. 'äta (duktigt), mumsa / eat (well), 
munch' (SAOB mussa") allm. n mu'ssä så ä 
stå'r atyr ii`rQpn Våmh. (Bon.) 'han mumsar och 
äter, så att det står ur öronen' (skämt.); ur an 
mu`ssä å j'å't öMor. 'så han mumsar och äter'; 
mul& å ii‘ta Rättv. (Bi.) 'äta glupskt'. Syn.: 
mojsa; mumsa; munna, bet. 2. 2. 'göra 
mumsande rörelser med munnen / make munch-
ing movements with lips' Våmh. mu`ss o pri"-
dikå 'mumsa och predika' (om gammal, slapp 
präst). Jfr munna, bet. 1.— Särsk. förb. (ig an 
mussär-i' si Våmh. 'han mumsar och äter 
glupskt'. — Avi.: n djjer mu`ssur Våmh. 'han 
gör mumsande rörelser (eg. mu s sor) med mun-
nen'. 

mus-sax f. la mö'jssakks vMor. 'sax för fångst av 
råttor / mousetrap' (ÖDB 1 33). Syn.: råttsax. 

mus-skrap n. I a mresskräp Mal. 'med råttexkre-
ment blandade agnar, sädeskorn o. d. / chaff, 
grain etc. mixed with excrement of mice'. 

mus-skäre m. IV—f. V ma`usstjiiri.  m. Älvd. 
mi'sstiåru f. Rättv. 'näbbmus / shrew' (jfr 
skäre m.). Syn.: se kekmus; musman; 
skäre; skärel m.fl. —Avi.: ä e mi'sstjäru't ti 

ha'rrbri Rättv. (Bo.) 'det är gott om näbbmöss i 
härbret'. 

mus-skärel m. J a mölisstjäri'll öMor. =föreg. 
mus-snipa f.IV a ma'ssnajp Älvd. (jfr Rietz, 
Torp snipa) 'beckasin / snipe'. Syn.: se blä k-
bock, bet. 2; myrsnipa m.fl. 

muss-skägg n. I b mu`sskägg Soll. (jfr mussa f.) 
'kvinnas blygdhår / woman's pubic hair'. Syn.: 
se fitthår m.fl. 

must f. la musst Leks. Mal. 'fuktighet (i jorden 
etc.) / moisture (in ground etc.)' (SAOB 5); an 
ska-nt rå'Ira ss myttjy, ss mu'ssta far-g'r om 
Ili'dyjan Leks. 'man skall inte röra så mycket (i 
jorden), att fuktigheten går (eg. far) ur på våren'. 
Jfr mustig. 

musta sv.v. 1 . mus(s)t- Ga. (end. i särsk. förb. med 
upp:) mus(s)t-s'pp 1. 'väta ned, stänka ned 
med vatten / wet, sprinkle with water'. 2. 'upp-
lösa, mjuka upp med vatten o. d. / dissolve, sof-
ten with water'; jö'ka ä ss a`ppmussta nä ss 
'jorden är så uppblött nu så'. 

mus-tada f. V ma`jstada.  Ors. (jfr mus f.) 'kä-
ringtand, Lotus corniculatus / babies' slipper'. 
Syn.: se björnblomma, bet. 2, m.fl. 

mustasch m.Ia mktntä's (pl. mu`nnasur) Älvd. 
muntä's Soll. munsta'ff Leks. (Silj.)mustälövr. 
Leks. muntä'f Bju. Dju. munta'ff Mal. mantä's 
ÖVd.; pl. munasor—mu'nntasu'r Ors. munta'f-
fär Al muntear Flo. muntaffsr Nås 'skägg på 
överläppen / moustache' (SAOB); an add 
ma`nntg ser sam äj stri' rä'yonskår Li. 'han hade 
mustasch(er) som en strid regnskur'; an add 
ms'nnaser presP s Sam äjn brå`söp Tra. 'han 
hade mustascher som sågo ut precis som en 
brödsop (dvs. brödborste)'. 

mustig adj. I mu`sstyn Våmh. mu`sstu Mal. 'som 
har must och näring, bördig (om åkerjord) / 
moist, rich, fertile (about soil)' (jfr SAOB). 

mus-toppa f. IV a mii`stuppa Leks. Al må`stuppa 
Dju. Ga. Nås Jä. Mal. 'mosippa, Anemone ver-
nalis'. Syn.: majblomma, bet. 2; tjäl-blom-
ma, -toppa. 

mus-tät adj.I målistitt vMor. '(så) tät att inte 
möss och råttor kunde komma igenom (ex. om  
husknut) / so impenetrable that mice cannot get 
through (e.g. of wall-logs at corner of house)'. 

mus-uggla f. IV a ma'suge'G• (best. -ugka') Älvd. 
'kattuggla, Strix aluco / tawny owl'. 
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mus-unge m. Ill a tnå`sunn(i)i Mal. 1. 'råttunge / 
young mouse' (SAOB). 2. (pl., brukat i lindrig 
svordom:) jö', fö hu`nndrade må`suyyää  'jo, 
visst (tusan) (eg. jo, för hundrade musungar) / oh 
yes, certainlyr. 

mus-viken f. I b best. ma'svitja Mal. 'kvinnligt 
könsorgan'. Syn.: se bussa f., bet. 5; muss a, 
bet. 1, m.fl. 

mus-ärt(er) f. VI (pl.) ma'serrt Älvd. Våmh. 
mes--mesärrt(är) Mor. mes--må's- 
ärrt(är) Son. malisärrt Ors. mi`sar(r)t(sr) Rättv. 
(Bo.) mresarrt Bju. Dju.—Mock. nuTesätt(ää ) Mal. 
1. 'kråkvicker, Vicia cracca' (SAOB) Älvd. 
Våmh. Mor. Sol!. Ors. Rättv. Bju. Mal. Syn.: se 
fågelblomma. 2. 'käringtand, Lotus corni-
culatus / babies' slipper' vMor. Syn.: se 
björnblomma, bet. 2. 3.a. 'gökärt, Lathyrus 
montanus' öMor. Mock. b. 'gulvial, Lathyrus 
pratensis' Sol!. Syn.: råttärter. 

musärt-ris n. la ma'usertrajs Älvd. ma'jsärtrajs 
Ors. mi'sartris Rättv. (Bo.) mit'sätris Mal. 1. 
'(bestånd av) kråkvicker' Älvd. Mal. 2. 'ranka 
el. reva av kråkvicker' Ors. 

musärt(s)-gräs n. II mdusertgräs Älvd. mes-
är(r)t(s)gräs Mor. ms`jsärtgräs Ore 'kråkvicker, 
Vicia cracca' (jfr SAOB). 	Syn.: se f å- 
gelblomma. 

mus-äten adj. IV ma'sieti'n Älvd. nui`sittti Flo. 
'skadad av råttors gnagande / damaged by gnaw-
ing mice' (SAOB). 

mus-öra n. IV—f. IV a ma'usiira Älvd. Våmh. 
mesiira Mor. (best.) mesår(ä) Ve. mslisära 
Ore truTt'sårä Leks. Dju. mit'såra Jä. 'råttans el. 
musens öra / ear of rat or mouse' (jfr SAOB) 
allm. när å'lde(r)kövii bi trajku ställ treså ma'us- 
årur Våmh. 'när al-lövet blir lika stort som mus-
öron'; i kl?' skull va gå-tä fö'tr-sä ns a'ssplåvä va 
jusssm må`siirsr Leks. 'en ko skulle kunna skaf-
fa sig tillräckligt med foder ute, när asplövet var 
så stort som musöron'. 

mus-örad adj. I ma'asiirö (pl. -.åråer) Älvd. 'som 
har löv så stora som musöron; stor som en råttas 
öra / with leaves as big as mouse-ears'; ö'veö i 
ma'sårt 'lövet är så stort som musöron' (jfr Liv. 
Älvd. 56). 

muta sv.v.l. ma'uta Älvd. Våmh. meta—mOta 
Mor. mäta Ve. Ors. må'uta—meta Sol!. mieta 
Bju. Äpp. Mal. 1. 'besticka, tubba, ge mutor / 

bribe, suborn' (SAOB muta' 1) allm. yn wild 
ma'ut mi min brenndwinf Älvd. 'han ville muta 
mig med brännvin'; dfm ma'ted yn min fnä 
e'rrttynnu Våmh. 'de mutade honom med en 
tunna ärter'; an meted onum Mor. 'han mutade 
honom'; mä't mi-nsgum sä'pe vOrs. 'muta med 
en (eg. någon) sup'; mti't an do`mmen ss får-(l 
rä'tt a stni-Pri an tjä`rra ss gär o Ida-  Mal. 'mutar 
man domaren så får man rätt och smörjer man 
kärran så går den lätt' (jfr Malung. Sockenhist. 
bd  4, s. 185). 2. 'ge korna litet foder för att de 
skulle stå stilla under mjölkningen / give cows 
some fodder to keep them quiet during milking' 
Ve. 

mutig adj. I my'jtun öOrs. (jfr Torp m t an; Hq. 
muttra v.; äv. ordb. muttig) 'tyst och surmu-
len / quiet and morose'; Q bir ss my'jtyn, ds i gv-
a'jt na 'hon (katten) blir så misslynt, då jag lyfter 
ut henne'. 

mutor f. pl. mä'tör Ve. må'utor—metor Soll. 
ma`tur Bju. Äpp. 1. 'gåva, som gavs för att 
påverka el. besticka ngn / bribe' (SAOB mu-
ta!) allm. an  a täj må'tor fö ä Soll. 'han har 
tagit emot mutor för det'. 2. 'löv el. mjöl och 
salt, som gavs korna, när de kommit hem från 
skogsbetet / leaves or flour and salt given to 
cows when they came home from forest-grazing' 
Ve. 

mutta sv.v.3. mu` tta öMor.; pass. mdttas Älvd. 
Våmh. (Torp mutta, VII muttall; Hq. mutt-
ra; ordb. mu t tla) 'tala lågmält, muttra, mumla! 
speak softly, mutter, mumble' (VII bet. 3) öMor. 
Syn.: se mjumla; mossa", bet. 1, m.fl. — 
Pass.: 'vara trumpen' Älvd. Våmh. Qn gör å 
mdttes å tja'res Våmh. 'han går och är trumpen 
och tjurar'. 

muttig adj. I nurtug nÄlvd. mu'ttyn Våmh. mdt-
tun Mor. Ve. (Rietz mutte n; jfr VII mu t t og; 
DO mutlil; Torp möta v.; ordb. mottig; mu-
tig) 'vid dåligt lynne, surmulen, vresig! in a bad 
mood, sour, irritable'; du sir-dut so mu`ttyn så 
Våmh. (Bon.) 'du ser så misslynt ut så'. 

muttia sv.v. 1. mu'Illa Älvd. (jfr Rietz, Torp 
m u tl a, VII mu t tl a). 1. 'tugga sakta och med 
svårighet / chew slowly and with difficulty'; ,p1 
bä' mu'lller 'han tuggar illa (eg. han bara mutt-
lar)'. 2. 'utföra någonting långsamt / do sthg 
slowly'. — Särsk. förb. (av:) muill-å'v 'bege sig 
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långsamt åstad'; (i:) mulii-P si no ja"tå 'under 
mödosam tuggning äta litet mat'; mu,111-1' öig e-
då'r 'mumsa i dig det där!' (till en tandlös). 

muttra sv.v.l. mu`ttra Ors. M8‘ t tr a Äpp. Mal. 
'tala förargat för sig själv, mumla, grumsa / mut-
ter, grumble' (SAOB muttra"); ho gr 
ms`tträr 8 hdirvägst e ju' ssum ba' vo'nnd 8 Äpp. 
'hon går och grumsar och är halvt om halvt ond 
också'. Syn.: se mjumla; mossa", bet. 1, 
m.fl. — Särsk. förb. (ur:) o muttrud-Pr si Ors. 
'hon grumsade något ohörbart'. 

my m. Ja ml Li. (jfr Torp; Fr. rnS/) 'mygga! mos-
quito' (SAOB). Syn.: se krank, bet. 2; my e; 
mygg, bet. 1. 

mya f. IV a ma`ja Ors.; obef. Älvd. Våmh. 'har-
krank! crane-fly' (jfr my m.); tffinnurmaja 'ett 
slags insekt' (jfr kärna v.). Jfr häst-. Syn.: se 
dunder-Erik; harkrank, bet. 1; krank, bet. 
2, m.fl. 

mycken adj. V. obest. sg. m. nom. mhjin (ack. 
mr kagn; f. ack. mr  kkek i bet. 2a) Älvd. (se f. ö. 
Lev. Älvdalsm. s. 54) mrtjin (bet. 1 a)—mi" tjig 
(bet. 8) Ors. my'ttjyn Mal., övr. obef.; best. sg. 
m. nom. my'kkälr (f. my"tje) Ore mo'kkuk- (i 
ortn.) Rättv. må`kksk Leks. ms`kkäk- (i ortn.) 
Nås ms`kkka Jä. ma`kkälr Mal. mekkek- (i ortn.) 
Li.; sg. n.; adv. mi"tji(d) (dat. mrkke4(å)) Älvd. 
mi"tji(d) Våmh. mg"tjy(d) Våmh. (Bon.) my"tjy 
vMor. mitjP öMor. mi"tji—mi"tje Ve. Ors. my"t-
jy—my"tji Soll. my"tje Ore mhji—mt"ki Rättv. 
my'ttjy (självst.; må`klaik fören.) Leks. my'ttjy 
Ål Jä.—Mal.—mrttji Ga. mi'ttji Dju. Mock. Nås 
ÖVd. my'ttjy—my`ttja Äpp. (äv. med plur. bet. i 
Älvd. Ors. Mock. Mal. och ÖVd.); plur. självst.: 
mi`kkker Älvd. mi`kkkä Våmh. my'kkiriir Våmh. 
(Bon.) my"kkär vMor. Soll. mikla' r öMor. mrkk-
kär Ve. mrkkler Ors. må`klark Leks. myttyna 
Bju. må`kkäk Ål Dju. må'kka•—mrttjine Ga. 
må`kkire—må'kkka Nås; plur. fören.: mrkkek 
(ack. m. mrkkek(a), n. mrkkky) Älvd. mrkkkä 
—mrkkäk Våmh. my`kkäkVårnh. (Bon.: ack. m. 
my'kklra) vMor. 	 öMor. mrk(k)iik 
Ve. mrkkler (n. mrkklo) Ors. må'kkeZr Leks. 
(Silj.) Ål—Mock. må`kkalr Leks. ms`kkek Nås 
ms' kklra Jä. ms'kkälr Mal. (jfr Noreen Ordl.; bet. 
'stor' okänd i Älvd.). 1. 'stor, väldig / large, 
huge' (SAOB 1 1 a) Jä. Mal. en ms`kkira höp mä 
fs'k(k)k Jä. Mal. 'en stor (väldig) hop med folk'. 

2. (m. och f.:) 'som är av stor mängd / great 
amount of' (SAOB I Ib) allm. a. (obest. form; 
SAOB I Ib al) 'mycken / much' Älvd. Våmh. 
Ors. Mal. e wa mhjin mirsi e-då'r Älvd. 'det 
var mycken mossa det där'; ig å sakt jemtaö-å'r 
mrkagn stf' yr isym-ja' kö"tim Älvd. 'jag har 
minsann tagit upp (eg. hämtat ur) mycket sten ur 
den här åkern'; i fikk mi`kk4n ä"gra Våmh. 'jag 
fick mycken havre'; mi"tjin snö' Ors. 'mycket 
snö'; an känt mi mrkklum små"lå Ors. 'han kom 
med en stor hop småboskap'. b. (best. form; 
SAOB Il b a I) 'myckna / much, great deal of' 
allm. av nom da my'kkäk u`sstem Ore 'av den 
där myckna osten'; o-då my"tje mju'ktje Ore 
'den där myckna mjölken'; på o-då' my`kkäk 
mjsqrtje Ore 'på den där myckna mjölken'; ns 
damp må'kksir snja'n ka' mm Leks. 'när den där 
myckna snön kom'; tå da'nnda må`klailr mä'try 
Leks. 'av den där stora mängden mat'; en-ja 
ms'kkka snja'n Jä. 'den här myckna snön'; an-da 
mu'kkäk små'Irun Mal. 'den där stora hopen 
småkreatur'. 3. (n.:) a. (självst. form:) 'myc-
ket; mångahanda / a lot, many things' (jfr SAOB 
Il b P-2) allm. e wä kite fe mi"tji åv d7'6  vÄlvd. 
'det var litet för mycket av det'; e-då' då'g a 
mrkkel4å) (dat.) Älvd. 'det där duger till myc-
ket'; ny'ttut a mrkklru (dat.) Våmh. 'nyttigt till 
mångahanda'; är-a my'ttjy Leks. 'är det myc-
ket?'; dan(n)da o'llas-kesstis på'j(j)k ä då en 
aldekrus fur my'ttjy jan-i vä'ira Leks. '(den där) 
011as Kerstins pojke är (då) en (alldeles) för myc-
ket här i världen!'; täj, är ä så my'ttjy kvä'r ti 
flra'sska Leks. 'oj, är det så mycket kvar i flas-
kan'. Jfr ov-. b. (förenad form:) 'mycket (myc-
ken); myckna / much; many' (jfr SAOB Il b a; 
2) allm. mi"tji fö'k Ve. 'mycket folk'; mi"tje 
lla'gg Ve. 'mycken(-t) slagg'; wurt ska du ml 
döda mikkul ö'ne (dat.) vOrs. 'vart skall du med 
det där myckna höt?'; vi fiyuom brå mhji sa'd 
Rättv. (Bo.) 'vi fingo ganska mycket säd'; dädda 
mefkku4- fIrå'tä (ack.) Leks. 'det där myckna flot- 
tet'; my'ttjy 	Ål 'mycket ved'; gä'ki myttjy 
sv' i kvä'll Jä. 'förfärligt mycket knott i kväll'; 
mrttji bö'r Tra. 'mycket bär'. Jfr i-. c. (förenad 
form vid plur. sbst.:) '(mycket) många / many' 
(jfr SAOB I 2) Älvd. Ors. Mock. Mal. Li. mhji 
lr,2`jpy'nnd Älvd. 'många pund lin'; e wa mi"tji 
ku'llur Ors. 'det var många flickor'; mrttji 
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so`kknur Mock. 'många socknar'; dum a vyry 
jå't ss my'ttjy gdyyår Mal. 'de ha varit här på 
besök så många gånger'; mrttji mä'nnistjur Li. 
'många människor'. 4. (pl.:) 'många! many' (jfr 
SAOB I Ib a och 13; 4; Sdw. myki I, bet. 3) 
allm. a. (självst. form:) i bott mrkkker a staffan 
par, ig Älvd. 'jag band många (snaror) åt Staffan 
Per, jag'; mo' e re'kk a så' mr kklrym Älvd. 
'månne det räcker åt så många?'; däm va my"k-
kär frå ve"rum bg' Soll. 'de voro många från 
varje by'; har må`klaik å' r ä Leks. 'hur många är 
det?' dum va my'ttjyna Bju. 'de voro många'; 
må'kkälr ti bå'ttz Ga. 'många i båten'; dedår 
bå'ran va mrttjine Ga. 'de där bären voro 
många'. Jfr bet. 9. b. (förenad form:) för innt 
mrkkly ä'r sg Älvd. 'för några få år sedan (eg. 
för inte många år sedan) / not many years ago'; 
min så' mr kaym bi`rym Älvd. 'med så mycket 
(eg. många) bär'; mrkkkä sä'öä Våmh. mikä'l 
sjä`ä öMor. mr kkler sjä'er Ors. 'många sjöar'; 
my` kklra gryyga (ack.) Våmh. (Bon.) mikä'l 
gå'yuga (ack.) öMor. 'många gånger'; my"kälr 

vMor. 'många fähus'; a mi`kaym skii"8-
parym Våmh. (Bon.) 'till många par skor'; 
må'kksk su'rrtar Leks. 'många slag (eg. sorter)'; 
ä bi-nt må`kkuk ba'nndan Leks. 'det blir inte 
många (sädes)band(en)'; dum-da ms' kkäk kä'n 
Mal. 'de där många korna'. Jfr flera, bet. 3; 
marga; många, bet. 1. 5. (i uttr. ha mycket 
av; jfr SAOB 1 2 a I  al:) a mi"tji 'y Ors. 'ha god 
tillgång på! have plenty of, have a large supply 
of'. Jfr mycket-av adv. 6. (i uttr. så my c-
k e t:) 'så pass att! so much that' (jfr SAOB 1 2 c 
y) Mor. vSoll. Ors. ä wa so my"tjy an så'g ä 
brä"gäd vMor. 'det gick så pass fort, att man 
nätt och jämnt (eg. det var så mycket man) såg, 
att det rörde sig'; ä wa so mi"tji ä krä'set i 
wå'tne vSoll. 'det var så pass (stark vind), att det 
blev litet krusning på vattnet'; ä wa Sa mi"tji blå' 
spratt-a'jt Ors. 'det var så pass att blod kom fram 
(eg. spratt ut)'. Jfr mycket-i. 7. (senare 
ssgsled:) 'som har tendens till ngt / with a ten-
dency to sthg'; se behöv-, gist-, tyck-. 8. 
'besvärlig, bråkig! difficult, unruly' Ors. an i do 
fär mi"tjin (—mi"tjig) 'han är (då) alltför bråkig 
(oregerlig)'. 9. (i uttr. mycke t-e n a:) 'många! 
many' Ga. ha ni så' mrttji-e'nä 'ha ni så 
många!'. Jfr bet. 4a (slutet).  

mycken-börg adj. I my"kälrburrg vMor. (jfr my c-
k e n) 'som aldrig får nog, som ständigt vill ha 
mer! always wanting more'. 

myckenhet f. la my'ttjynhåt—ms`kkäkUt Mal. 
'mängd, skara, massa! amount, crowd' (SAOB 
2); hukke mu`kkäkhåt mä fu'lrk 'en sådan massa 
(med) människor'; a hskke my'ttjynhåta (best.) 
mä fi'ssk 'och en sådan mängd med fisk!'. 

mycken-stans adv. må` kkulrstanns Leks. må`k-
käkstan(n)s Ål (jfr mycken) 'mångenstädes / in 
many places'. Syn.: marg-, my ckl o m-
stans. 

mycket adv. mg"tjyd Våmh. (Bon.) mitfi' öMor. 
mi"tji Soll. my'ttjy Leks. Äpp. Mal. mrttji Dju. 
ÖVd. 1. 'ofta / often' (SAOB mycken II 1) 
allm. o a wå" ?test mi mä"tjyd, 0' Våmh. (Bon.) 
'hon har ofta varit (på besök) hos mig'; däm å' 
int däm så mitji' nä öMor. 'de ha inte dem (n: 
fåren) så ofta nu'; my'ttjy såg vi så' Leks. 'ofta 
säga vi så'; my'ttjy var ä då full tö' mt ti å'kran tö 
me'ttjmässa Leks. 'ofta var det tomt på åkrarna 
till Mikaeli'; bå` ffi'r a fä'mm kunn dam å 
my'ttjy, sam a'llä(r) dam bru`kkt Mal. 'de kunde 
ofta ha både fyra och fem (skinn)fällar, som de 
aldrig nyttjade'; ve vå 	la'nnda å k4j4 
te' mmber 	ttji Li. 'vi voro ofta öster ut i landet 
(i Österdalarna el. Hälsingland) och körde tim-
mer'. Syn.: m y ck e t-av, bet. 1. 2. (förstär-
kande:) 'i hög grad, vida! extremely, far' (SAOB 
3, 4) allm. ä du my'ttjy hdyyrug Leks. 'är du 
mycket hungrig?'; int va du där my'ttjy lä' nnji 
int Leks. 'inte var du där så värst länge inte'; 
dum e my'ttjy bi'lligär då Äpp. 'de äro mycket 
billigare där'. Syn.: se ganska; granla; 
mjög, bet. 1. 

mycket-av adv. mi"tjiö-'v Älvd. m9"tjy- rei'v 
—mi"tji-a'v Våmh. (Bon.) my"tjy-Xv—my"tje-
å'v vMor. my"tjy-å'v Soll. mi"tji-åv Ors. my"tje- 
å'v Ore 	Rättv. (Bo.) mi`ttji-,4' Ga. Nås 
ÖVd. my'ttjy-' Jä. Äpp. Mal. (jfr mycken, 
bet. 5). 1. 'ofta! often' Älvd. Soll. Ore Rättv. 
(Bo.) Nås e bjii-t1'' så' mi"tjiö-å'v Älvd. 'det 
brukar bli (eg. bär till) så ofta'; i brä'kum my"tji-
å'v djä"rå så Soll. 'vi bruka ofta göra så'; i 
brä'ker ed mi"tji-'v Ors. 'jag brukar (göra) det 
för det mesta'; an brä'kur mi"tji-å' a brå' hi'sstar 
Rättv. (Bo.) 'han brukar ofta ha bra hästar'. 
Syn.: mycket, bet. 1. 2. 'merendels, vanligen, 
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nästan jämt, tämligen ofta / usually, mostly, 
quite often' Rättv. (Bo.) Äpp. Mal. Li. Tra. u vill 
mt"tji-i' va tjå'kkt å mtelri Rättv. (Bo.) 'det är 
(eg. vill vara) merendels disigt och mulet'; fr i 
vii'(r)n add-dam my'ttjy- rå' sä'kks varrv på kva't-
terä Äpp. 'förr i världen hade man merendels 
(fisknät med) sex varv på kvarteret'; pu`j(jkan 
fullds my'ttjy-ti' (s)å't i .2lö'ä(r) Mal. 'pojkarna 
följdes vanligtvis åt i hopar'; an ga-vi'll 
Li. 'han går merendels vilse'. 

mycket-i adv. mg"tjy-i' Våmh. (Bon.) 'så pass 
(ytterst nära) / so much, (almost, nearly)'; ä wa 
så mg"tjy-P att .ynn brå`gd 'det var så pass (el. 
det var ytterst nära) att han rörde sig'. Jfr myc-
ken, bet. 6. 

myckla (?) sv.v.l. må`kkälr Ga. (jfr Fr. Torp 
mikla) 'syssla med mångahanda / do many dif-
ferent things'. Syn.: maffla. — Avi.: må`kld-u 
adj. Ga. 'som ej blir färdig med sitt arbete, lång-
sam / slow, dilatory'. 

mycklo-handa adj. my'kkItua'nnda Våmh. (Bon.) 
'mångahanda / many kinds of'; up j my'kk-
kuunnda wPs 'på många sätt'. Jfr mycken. 

mycklom-stans adv. mi` kkliwnstas(s) Älvd. my'kk-
kmstas Våmh. (Bon.) miklu'mm-sta'ss öMor. 
'på många ställen / in many places'. Syn.: 
marg-, mycken-stans. 

my-dans m. J a majdanns—mg`jdanns Ors. 
'myggsvärm, flygande upp och ned / swarm of 
mosquitoes, flying up and down' (jfr m y a f.). 
Syn.: myggdans. 

mye m. Illa mi`e (best. mi'n; pl. mi`er, best. 
mi'an) ÖVd. (jfr Torp my n.) 'mygga / mosqui-
to'; dem jä me'kke(r mi`an Tra. 'den här myckna 
myggen (eg. många myggorna)'. Jfr små-. Syn.: 
se my. —Avi.: mrut adj. n. ÖVd. 'fullt av mygg 
/ full of mosquitoes'. 

myffla f. IV b myffla Leks. 'hål i spinnrocksving-
ens spindel, varigenom tråden löper / hole in 
spindle of spinning-wheel through which the 
thread runs'. 

mygg m. I b mugg Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. 
Rättv. (Bi.) mugg vSoll. migg öMor. Ors. Rättv. 
(utom Bi.) Dju. Ga. Nås mygg Ore Bju. Al Flo. 
Jä. Äpp. mygg—migg Leks. mygg—mögg—mugg 
Mal. (jfr Hq. mygg, Torp my n.). 1. 'mygga; 
(vanl. koll.), (små)mygg; knott / mosquito; gnat' 
(jfr SAOB mygga 1) allm. dri"mu'gg Våmh. 

'knott'. Jfr g o rr-, s t o r-. Jfr sved. Syn.: se 
krank, bet. 1; my; mye. 2. 'öknamn på per-
son / nickname for person' Leks. Jä. frö' my'gg 
Jä. 'folk från Floda sn'. — Ssg: mi`ggbel n. Nås 
'myggbett / mosquito-bite'. — Avi.: mu`ggut 
Älvd. Våmh. vMor. mù ggåt Soll. mi`ggut 
Rättv. (Bo.) Leks. my'ggut Jä. mö'ggut Mal. 
adj. n. 'fullt av mygg / full of mosquitoes'. 

mygg-damm n. I a mu`ggdgmmb Älvd. 1. 'eld, 
uppgjord för att fördriva mygg / fire lit to drive 
away mosquitoes' (ÖDB 1 173). Syn.: se m a s k-
dämma. 2. 'eld, som pyr och ej vill brinna bra 
/ smouldering fire'. 

mygg-dans m. Ja mu`ggdgnns Älvd. mu`ggdanns 
Ve. md`ggas Mal. 'i svärm flygande och dan-
sande myggor'. Syn.: my dan s. 

mygg-dämma f. IV a mu`ggdfmmb (best. sg. 
-demmba Älvd. mu'ggdemmba Våmh. (Bon.) 
mu'ggdemmb vMor. mu'ggdämb Soll. '(rök)eld, 
uppgjord för att fördriva mygg'; ålld du j Oir 
mu`ggdgmmbQ ä Våmh. (Bon.) 'håller du på och 
gör upp en rökeld (eg. rökelden) mot mygg?'. 
Syn.: se maskdämma. 

mygg-krok m. Ib mu`ggkrun Våmh. 'med fluga 
betad fiskekrok / fish-hook baited with fly'. 
Syn.: flugkrok(e). 

mygg-mona f. IV a mu'ggm4n(a) Älvd. 'stor 
myggliknande insekt / large mosquito-like in-
sect'. Jfr mykrankmona. 

mygg-röka f. IV a my'ggr5tja Jä. '(rök)eld, upp-
gjord för att förjaga mygg'. Syn.: se mask-
d äm m a. 

my-krank m. I b må'jkrakk Älvd. mi`kraynk ÖVd. 
(jfr my(e), Burträsk mis skr ank). 1. 'har-
krank / crane-fly' Älvd. ÖVd. Syn.: se dun-
der-Erik; harkrank, bet. 1; mykrank-
m o n a, m. fl. 2. 'person med långa ben och liten 
överkropp / person with long legs and small 
body' Tra. 3. 'ett slags fågel, som håller till i 
myrmark / a kind of bird to be found in bog-land' 
vÄlvd. 

mykrank-mona f.IVa mekraknign—mekr4k-
mg'n—mekrekmgn Älvd. (jfr mya f.; mye m.) 
'harkrank' (som troddes vara mona åt myg-
gorna). Jfr myggmona. Syn.: mykrank, 
bet. 1. 

myl m. la milr Rättv. (Bo.) Dju. ml Bju. (Rietz, 
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VII. myt; jfr ordb. m öl). 1. 'boll / ball' (Sdw., 
Dahlgren) allm. Jfr o s t-, s n ö-. Syn.: se b a Il, 
bet. 2; mö I, bet. 1. 2. 'småväxt individ / small 
individual' (ex. om  man, häst) Rättv. (Bo.) 
dända liss mi'kn bjud-tå' han å 'den där lille 
knatten bjuder till han också'. Jfr myla v. avl., 
bet. 3. Syn.: möl, bet. 2. 

myla sv.v.l. 	Rättv. Dju: my'lra Leks. Ål 
Flo. (jfr m öl a11). 1. 'forma till en boll, krama 
ihop, knyckla el. rulla samman / roll into ball, 
crumple, crease' (jfr Rietz 450 a, VII myla') 
Rättv. Leks. Flo. Jfr myla-ihop; mylta, bet. 
1, m.fl. 2. (tr.:) 'rulla ngn i snö / roll s.o. in 
snow' Rättv. Leks. Ål; mi'lra-nn nåd-i snö' nn 
Rättv. (Bo.) 'rullade och knådade honom i snön'; 
ska jä mg‘k dä nä då Leks. 'skall jag rulla dig i 
snön nu då?'. 3. (itr.:) 'krypa el. rulla (sig) i snö 
/ crawl or roll in snow' Leks. 141ran mä`ka il 
snjå'n 'barnen krypa och rulla i snön'. 4. 'gå i 
djup sand, pulsa, vada / walk in deep sand, 
trudge, wade' Ål. — Särsk. förb. (d i t:) mik int dit 
Sa tjå' kkt, far hå ä ss kva'ddut Dju. 'stoppa inte 
in så tjockt med hö, ty det är så fuktigt'; (hop:) 
an mika-hö'p kkii`da Dju. 'han rullade ihop klä-
derna i ett bylte'; (i h op:) milr-ihö'p Rättv. (Bo.) 
Dju. myk-ihö'p Leks. Ål 'veckla el. skrynkla 
ihop'; jä ska mik-ehö'p dä, så du bi som e 
läma Rättv. (Bo.) 'jag skall klämma ihop dig, så 
att du blir som en hög av kospillning' (sagt vid 
slagsmål). Syn.: se mylta, bet. 1. — Av!.: 
mfik m. Leks. 'barn som vältrade sig i snö / child 
rolling in snow'; my'lrug adj. Leks. 'skrynklig, 
ihopskrynklad / crumpled, creased'; mOriy m. 
Leks. 1. 'hopskrynklat föremål / crumpled ob-
ject'; ha'nndutjan li'gg dan, en takkan my'hy 
'handduken ligger där hopskrynklad'. 2. 'indi-
vid, som rullade sig i snö el. som hade fullt med 
snö på kläderna / person who rolled in snow or 
whose clothes were full of snow'. 3. 'parvel, 
liten pojke / little boy'. Jfr my!, bet. 2. 

myling m. Ib, se mörding. 
mylll  m. J a mylld Våmh. vMor. Ore milld öMor. 
Ve. Ors. milld—mylld Soll. mill Rättv. Dju. Ga. 
Mock. my!! Leks. Bju. Ål; obef. Älvd. 'potatis-
årder / potato plough' (se ill.; ÖDB I 388, 407). 
Jfr drag-, hand-, jordpär(ons)-, päron-, 
trä-. Syn.: se bill, bet. 2; mull; myllplog 
m. fl. 

my1111  m. la (senare ssgsled:) 'svinmolla, Cheno-
podium' ; se d r e t-. 

mylla sv.v.1.-3. my'llda Älvd. Våmh. vMor. Ore 
mi'llda öMor. Ors. mi'// Ve. mi'lld(a)Soll. mi'lla 
Rättv. Dju. Ga. Mock. Nås my'lla Leks. Ål 
my'lla Jä. 1. 'bearbeta åkerjorden med årder / 
plough arable land with a primitive wooden 
plough' (SAOB mylla' 3; ÖDB 1 393) Mor. Sol!. 
Ve. Ga. Mock. Jä. mi'lld trå'dä Sol!. 'bearbeta 
trädan med årder'. 2. 'kupa (potatis) / earth up 
(potatoes)' (SAOB mylla! 4c; ÖDB I 406) allm. 
my'lld på'rur Älvd. my'lld pä"råni vMor. mi'lld 
pä"roni öMor. vOrs. mi'lld pä"ror öOrs. my'!! 
jö'kpiiron Ål 'kupa potatis(en)'; vi ha my'lla 
(—my'llt) 8 jort-fri' 8S Jä. 'vi ha kupat (färdigt) 
och gjort från oss (: slutat arbetet)'; vi ha my!! 
0'1mi Jä. 'vi ha kupat färdigt'. Syn.: kupa; 
mulla', bet. 2. 3. 'böka (i jorden), skjuta ihop 
tiltan (om plog) / root, grub (in soil)' (ÖDB I 382) 
Våmh. (Bon.); pka'z'n my'lldä 'plogen bökar och 
skjuter ihop tiltan'. Jfr böka!, bet. 1. — Pass.: 
på'rur sku my'lldas Ore jö'kpäruna ska mi'llas 
Dju. 'potatisen skall kupas'. — Särsk. förb. 
(n e d:) myld-ni 'd dy`nndjo Ore 'arbeta ned göd-
sel(n) i jorden med hjälp av årder'; 
jö`bpäron Ål 'plöja ned potatisen' (vid själva 
sättningen); (n e d e-i:) mi'lld ni"di dy'nndjo Sol!. 
'arbeta ned gödsel(n) i jorden med hjälp av 
årder'; (å:) myld-ee på'rur Älvd. 'kupa potati-
sen'. — Av!.: my'lldnkg Våmh. (Bon.) mi'llnig 
Ga. 'potatiskupning / earthing up potatoes'. 

mylle m. III a my'llde Älvd. (jfr m u Ile och 
malla; Hq. molla) 'svinmolla, Chenopodium 
album'. Syn.: se dretgräs m.fl. 

myll-får f. la mi'lldför öMor. mi'llfår Ga. (jfr 
mylla v., bet. 1-2) 'tom fåra mellan två besådda 
fåror (vid potatissättning) / empty furrow left 
between two sown furrows (potatoes)' (ÖDB I 
405). Jfr medelfår, bet. 2. 

myll-krok m. I b mi'llkrök Ga. 'dragkrok av järn i 
årdrets främre parti / iron-hook at front of primi-
tive wooden plough'. 

myll-plog m. I c. my'lldpkieg Älvd. mi'lldplåg 
Ors. 	Rättv. my'llp1rög Nås 'redskap, 
anv. då potatis kupades / implement for earthing 
up potatoes' (se ill.; ÖDB I 388, 407). Syn.: se 
bill, bet. 2; my111  m.fl. 

myll-skyffel m. Id mi'lldstjiffil Ors. (jfr mylla v.) 
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'spade, anv. vid kupning av potatis / spade used 
when earthing up potatoes'. 

mylsa sv.v.l. my'llsa Våmh. Mor. Ore Leks. (jfr? 
Torp mylsa f.). 1. 'gå mödosamt i lös (och 
djup) snö el. modd / trudge through loose, deep 
snow or slush' Våmh. Mor. Leks. i my'llsär å 
gö'r men ku'mm då rå' kt ryggan wå'g vMor. 
'jag går i den djupa snön, men kommer (då) alls 
ingenstans'. Syn.: p öla, bet. 1. 2. 'packa ihop 
sig och hejda plogen (om tillbakafallande plog-
tilta) / be packed together and stop progress of 
plough (of ploughed ridge)' Ore; ä my'llsär 
framma pkeem 'tiltan faller ihop framför plo-
gen'. Syn.: skjuta ihop. — Av!.: mylls m. 
vMor. 'person, som vadar i snö el. modd / per-
son wading through snow or slush'; mylls n. 
Leks. 'moddigt, snöfyllt väglag / slushy, snow-
filled road' (jfr under mylta v.); my'llsun 
Våmh. vMor. mö'llsun öMor. my'llsug Leks.; n. 
my'llsut Ore adj. 'uppfylld av snömodd och tung 
att gå (om väg) / full of slushy snow and difficult 
to walk along (of road)'; ed e så my'llsut tä go 
Mor. 'det är så tungt att gå på grund av modd'; ä 
ss my'llsut ät virgan ss Leks. 'det är så moddigt 
längs vägarna och därför tungt att gå'. 

mylta sv. v.1. 	Älvd. (jfr V11; Got!. Ordb. 
mölja). 1. 'krama ihop, skrynkla samman / 
crumple, crease' Älvd. my'llt kka'utg 'röra ihop 
kläderna (el. trasorna)'. 	Syn.: k n oc k 1 a; 
knövla, bet. 1; myla ihop; mölail. 2. 
'länge tugga (ex. segt kött) / chew for a long time 
(e.g. of tough meat)' Älvd. n my'llte tu`gg« 
'han ältar tuggan (och har svårt att svälja)'. — 
Särsk. förb. (ihop:) u åå' myllte-jä'p e du ak 
jå"tå Älvd. 'hur du rör ihop det, som du skall 
äta'. — Av!.: 	m. Dju. 'person, som 
rullat sig i snö / person who had rolled in snow'; 
jfr under mylsa v.; mi'lltun Ve. mi'//tu Dju. adj. 
'svår att gå på grund av lös snö / hard to walk 
along because of loose snow' (om väg); en mi'll-
tugan v'ä' g Dju. 'en snömoddig och tunggådd 
väg'; ä ss mi'lltut tä g rå Dju. 'det är så besvärligt 
att gå (i den lösa snömodden)'. 

mynda f. IV a mö` nnda Mal. (jfr mynda' v., bet. 
3). 1. 'kvinna, som arbetar utan framgång / 
woman who works without success'. 2. 'liten 
flicka / little gir!'. 

mynda' sv.v.I. my'nnda vMor. Leks. mrnnda 

öMor. mi`nnd(a)—my`nnd(a) Soll. mi'nnda Ga. 
ÖVd. mö'nnda Mal. (Rietz, V11, Torp; jfr 0. 
Ahlbäck, Mynda och hopa, i Sv.Lm. 1983, s. 
3f.). 1. 'ro baklänges / row backwards' (jfr 
SAOB mynna"; ÖDB I 79, 119) Soll. Leks. Li. 
mr/2nd min je`nä rå rp å rå' min o"dron Soll. 'föra 
ena åran baklänges och den andra framåt (då 
båten vändes)'. Jfr eda', bet. 2. Syn.: skar-
ra", bet. 1; äran. 2. 'ro med en åra, paddla / 
row with one oar, paddle' ÖVd. 3. 'syssla tafatt 
med, arbeta utan framgång / do something awk-
wardly, work without success' Mal. — Refl.: ä 
va ss myttjy fs'Zrk ss rrkktit ve fikk mö'nnd ss 
fra' mm Mal. 'det var så mycketfolk, så vi fingo 
riktigt tränga oss fram / there were so many 
people that we really had to push our way for-
ward'. — Särsk. förb. (åter:) mrnnd bi' å'ter 
Zdte Soll. 'ro båten litet bakåt!'. 

mynda" sv. v. 1 . my` nna—mr nna Jä. 'spela med 
stenkulor / play with stone-marbles'. Syn.: se 
munkall; pjäckla, bet. 3; pilalv. 

mynd-båt m. Ja mi`nnbilt Ga. 'lätt och smal båt, 
anv. vid fiske med nät / light, narrow boat, used 
when fishing with net' (ÖDB 1 125). 

myndig adj. I my'rindug nÄlvd. mrnndun Ors. 
mi'nndig Nås my'nndy Mal. 1. 'uppträdande 
med makt och myndighet; viktig / acting with 
great authority; important' (SAOB 3) Älvd. 2. 
'som uppnått lagstadgad myndighetsålder / of 
age' (SAOB 4) allm. an  a wurti mi`nndun Is'yygu 
Ors. 'han har blivit myndig för länge sedan'. 

mynd-åra f. IV a mi`ndra Ga. (jfr mynda v.) 
'kort åra, anv. till myndbåt/ short oar used for 
myndbåt' (ÖDB 1 125). 

mynja f. IV a my'nnja Leks. mrnnja Dju. 'lipsill / 
cry-baby'. 

myckja sv.v.3-1. my' nnja (pret. my'yyds 
—my`nnja; sup. myyyt) Leks. 'smågråta ihål-
lande, grina, lipa / whine, cry, whimper'; ann 
jekk å bara my`nnja Leks. 'han gick och halvgrät 
hela tiden'. —Avl.: my`nnjug adj. Leks. 'grinig, 
gråtsjuk / fretful, whimpering'. 

mynt n. la mönnt Mal. minnt Li. 'penning, slant / 
coin' (äv. koll.); mr nnta djä'll full ä' nn, så-il bå'-
ris-pår Li. 'mynten gälla väl än, sade Beris Per'. 

mynta f. IV a my`mmpta Älvd. my'nnta vMor. Ål 
mi`nnt(a)—my'rint(a) Soll. mrnnta Ors. mrnnta 
Rättv. (Bo.) Nås ÖVd. my'nnta Bju. Äpp. 
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mö'nnta Mal. '(åker)mynta, Mentha (arvensis el 
gentilis)' (SAOB; ÖDB III 499); ä lalfta 
mi`nnta Rättv. (Bo.) 'det luktar mynta'. Jf 
häst-, rost-, strå-, vil(d)-. — Ssg: mö'nnt 
Mima Mal. 'dets.'. 

mynt-hus n. Ia 	nntha's Li. '(skämt.) smedja 
(joking) smithy'. 

myr(a) f. III—I--IV målire III Älvd. mår—må' 
1—III Våmh. må`r(ä) III vMor.—mg'rä öMor 
må`r(a) IV Ve. mår—må'r III vSoll. må're Soll 
~`rä öOrs. mr (best. nom. trz'ri, dat. tn`rtoz 
vOrs. må're—må're (best. dat. må`rtz) Ore mi`r 
Rättv. mg`re Leks. (Silj.) mfi'ra IV—mg'rä II 
Leks. mg`ra IV Bju. Flo. Jä. Äpp. mg'ra Å 
mi`ra Dju. Ga. Mock. Nås mg`r—mg' (best 
dat. ml') III Mal. mPre ÖVd. (ang. vok. 9: ö, 
etc. se  LD 1 198, 308f.). 1. 'torvmark, mosse 
peat bog, marsh' (SAOB 1) allm. sud i mi`rtz 
Våmh. (Bon.) '(i) södra delen av Bonäs vid 
myren'; åjti må'rte söMor. 'ute i myren'; nid 
må`ra Ve. 'ned i myren'; lek nå'd sä ti naga 
mfi`ra sLeks. 'gick ned sig i någon myr'; drå 
mg' Mal. 'draga upp ko, som sjunkit ned i sank 
myr'; 	vå°  gi'ttää  sprayy ti mg‘ra Mal 
(ramsa:) 'alla våra getter sprungo ut i myren'; 
mPrer Li. 'slå gräs på myrarna'; blrö'tmåjr 
Älvd. 'starkt vattenhaltig mosse';ffimskegmer 
Älvd. 'mosse bevuxen med finnskägg' 
sp,rygmår Våmh. (Bon.) 'myr, överbryggad 
med spång'; vå'rkälmirs Rättv. (Bo.) 'myr, i vil-
ken tjäl-lossningsvatten trängde fram'; kä'llgays-
mg Mal. 'myr full av källdragsgångar'; sPrzu-
gräsmire Li. 'myr, bevuxen med Eriophorum 
(sengräs)'. Jfr dike m., bet. 1; fly n.; flyt f.; 
flöt";  köl, bet. 3. Jfr död-, fly-, gorr-, 
gräs-, järn-, löt-, malm-, slog-, slått(er)-, 
svädje-, trädes-. Syn.: mosse, bet. I. 2. 
'torv, dytorv, anv. till strö / peat, peat litter' 
(SAOB 2; ÖDB I 363, III 235) allm. å'k må'ri 
Våmh. 'köra (hem) torvströ'; gn åk må'r Våmh. 
(Bon.) 'han kör torv'; stå å muk-ehö'p må're Ore 
'åstad och skotta samman torvströt'; te gii‘kas 
ili't Mg‘(r) Mal. 'till (det fattiga) Gärdos och äta 
torv (dvs, fria)'; grä'vmår Våmh. (Bon.) 'övre, 
mera lättorkad torv'; små"mår Våmh. (Bon.) 
'nedre, mera multnat torvlager'; ttrr-, wrå`tmär 
Våmh. (Bon.) 'torkad resp. otorkad torv'. Jfr 
piss-. Syn.: se dy; mossa, bet. 2. — Ssgr:  

merelriklä's n. Älvd. (jfr helig') 'mareld på 
myr / phosphorescence on marsh'; mirrkallär m. 
pl. Våmh. (Bon.) 'invånare i södra delen av 
Bonäs / inhabitants of southern part of Bonäs'. 
—Av!.: merug nÄlvd. mPru Rättv. (Bo.) adj. 
'myraktig; dyig / marshy'; e wa må'jrut då niö i 
jen grå'y Älvd. 'det var sankt och myraktigt där i 
en grop'; an e mi`ru om skö'när Rättv. (Bo.) 'han 
är dyig om skorna'. 

myra (möra) f. III—IV a--V ng're III Älvd. mera 
IV Våmh. mirra IV Mor. Ve. Soll. vOrs. Leks. 
(Silj.) m‘i'ra IV öOrs. ng.'rä III sOrs. må'ra IV 
Ore mii`rs III Rättv. må'rä III—mii`ru V nLeks. 
må`ra IV sLeks. Ål må`ra Dju.—Jä. (jfr Hq. 
myra; Torp m au r; om g, å ur fdal. Oy se LD I 
210f.; jfr m ö r(e) m.). 1. 'insekt av familjen 
Formicidx / ant' (SAOB myran  1) allm. ä såt 
jeno stä'r må'ra på nå`som a ml' Ore 'det satt en 
stor myra på min näsa (eg. på näsan åt mig)'; o 
ligg-vii' som e mii'm Rättv. (Bo.) 'hon ligger i 
och arbetar som en myra'; full i må'rar Rättv. 
'full av myror'. Jfr etter-, flyg-, häst-, 
kamp-, piss-, stack, svart-, tack-, ving-. 
Syn.: mör(e), bet. 1. 2. 'stickande känsla (i 
domnad kroppsdel) / pricking sensation (in part 
of body)' sLeks. jä har mi`rar ti fö'tan 'jag har 
stickningar i fötterna'. Syn.: mör(e), bet. 2. — 
Av!.: m'e'rut Älvd. mii`rut Rättv. (Bo.) nLeks. 
adj. n. 'fullt av myror / full of ants'. 

myraktigt adj. I n. må'jraktut Älvd. ~`raktut Ors. 
'myrlänt / marshy' (jfr SAOB). 

myr-bad n. la må'rbåd Ve. 'bad i varmt vatten, 
vari myrstack kokats / bath in hot water, into 
which anthill had been boiled'. Syn.: mörbad. 

myr-björn' m. la mi`rbjänn Li. (jfr myr(a) f.) 'li-
ten ofarlig björn, som höll till på myrarna (och åt 
bär); ungbjörn / small, harmless bear found on 
bogland (eating berries); young bear'. Syn.: se 
björn-tafs', -tass, bet. 2; myr-tafs', -tass". 

myr-björn" m. la må'rbjönn Ve. mi'rbjär sLeks. 
(jfr myra (möra) f.) 'mindre björn, som åt 
myror / small bear which ate ants' (SAOB). 
Syn.: myr-tafs", -tass"; mör-björn, -tass. 

myr-bo n. V m -e'bri Älvd. 'myrsamling (t. ex. un-
der en sten) / group of ants (under a stone)'. Jfr 
m ör bo. 

myr-bock m. Ib må'rbukk Ore mi`rbokk Rättv. 
Mock. mg'rbokk Leks. Bju. Ål (jfr myr(a); 

1 

e 

• 
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Aasen Ross m yrb u k k) 'enkelbeckasin, Galli-
nago gallinago / jacksnipe'. Syn.: se bl ä k-
bock, bet. 2; myrsnipa m.fl. 

myr-bod f.Ia mirrbiid Ore mg`rba Äpp. Mal. 
ÖVd. (jfr my r(a) f.) 'ett slags slåtterbod; 

gapbod / kind of timbered shed on fenland' 
(SAOB; ÖDB I 218; II 27; III 54); da i mrrbim 
Li. 'i slåtterboden'. Syn.: se gapbod. — Ssgr: 
mg'öbågåp Mal. mrrbiigäp Li. 'mot stockelden 
vettande öppning av slåtterbod / opening of 
myrbod facing log-fire'; mg' äbiitäk Mal. mPr-
butåk Li. 'sluttande tak på myrbod, vars bakre 
sida vilade på marken / sloping roof of my r-
b o d, the back part of which rested on the 
ground'. 

myr-bricka f. IVa mi`rbrekka ÖVd. 'från större 
myr utgående mindre, sluttande myr / small slop-
ing bog off larger bog'; små' mrrbrekkar utrvi 
da ve ha'nn kke`ttp Li. 'små sluttande myrar 
utför vid den bergbranten'. 

myr-brännvin n. II merbreidwin Älvd. gr myra 
f.) 'brännvin, i vilket myror lagts / distilled liquor 
containing ants' (medicin; SAOB). 

myr-bröd n. Ia mi`rbrå Li. (jfr m y r(a) f.) 'bröd, 
tillrett för färden till myrslåtter / bread baked for 
bogland haymaking trip'. 

myr-butt m. I a mg' äb8'tt Mal. (jfr m y r(a) f.) 'vid 
myrslåtter medfört stort laggat kärl för förvaring 
av långmjölk / big cask for keeping fermented 
viscous milk in during bogland haymaking'. Jfr 
blitt', bet. Id. 

myr-bär n. II meHr Älvd. mb`rber Vå'mh. 
må'rUr Mor. Soll. må'rbår Ve. Ore mg,̀ rUT 
Ors. mg`rbEir Jä. Äpp. mg‘äHr Mal. mrrbår 
ÖVd. (jfr m y r(a) f.; Rietz 430a; Aasen m y r e-
b er) 'hjortron, Rubus chamxmorus / cloud-
berry' (SAOB). Syn.: se j ord bä r. 

myrbärs-blommor f. IV a pl. m1'rbi4bIrömmer 
Tra. 'växten hjortron, Rubus chamzemorus / 
cloudberry plant'. Syn.: myrbärsris. 

myrbärs-ris n. l a må`rbesrejs svMor. = föreg. 
myr-dike m. Illa in'rdajkä Ors. mb`rdäjkä Ore 

(jfr m y r(a) f.) 'liten myr / small bog'. 
myr-drag' n. II medräg Älvd. mg`rdräg Al (jfr 
myr(a) f.) 'lång, smal, sluttande myr / long, 
narrow, sloping bog with slowly trickling water' 
(SAOB); då'r upte medräe Älvd. 'där uppåt 
(eg. upp efter) myrsträckningen'. Jfr my rh als. 

myr-drag" n. II mli'rdräg vSoll. (jfr myra 
(möra) f.) 'hälsofarlig plats nära myrstack / strip 
of land dangerous to health, near ant-hill'. Jfr 
myrälvor. 

myr-dragen adj. IV medrg'in nÄlvd. (jfr my r(a) 
f.) 'myraktig och full av hastigt tillväxande mos-
sa / marshy and covered with fast-growing 
moss'. 

myr-dun n. Ja mg`rdrin Al mrrdrin Ga. (jfr 
myr(a) f.; Aasen 517 b) 'hårförsedda frön av 
ängs- och tuvull, Eriophorum / hairy seeds in ear 
of Eriophorum' (SAOB); vi stupp mrrdan ti 
ku'ddan Ga. 'vi stoppa ängsull i kuddarna'. 
Syn.: se hövde; misse, bet. 4; myrmissar 
m.fl. 

myr-dya f. IV a mgirdyja Leks. mPrdia Ga. (jfr 
my r(a). bet. 2) 'torv, dytorv, torkad och anv. till 
strö / peat, dried and used as litter'. Syn.: se dy. 

myr-dye m. Illa me(r)då (best. sg. dat. -cl4m) 
Älvd. må`rdej Ve. mb'rdöj Soll. må`rdöjä Ore 
mg'rcipä Flo. mi`rdie Li. = föreg. (ÖDB I 363f.). 

myr-dynga f. IV a mä`rdy'nndja vÄlvd. Våmh. 
mb'rdinndja Mor. må`rdinndj Ve. mi'`rdinndja 
Ors. mg`rgyua Flo. mrrdinnja Nås mg`rdynja- 
-dma Jä. mg'ädynn(ja Mal. mrcjinndja Li. (jfr 
myr(a) f.) 'finfördelad torv el. myrdy, avs. till 
strö el. fyllning i ex. fähuset / peat-litter used in 
cowshed' (ÖDB I 284, 363; III 235). Syn.: se 
dy. — Av!.: mg‘rdynjut adj. n. Jä. 'som hade 
färg och smak av myrdy (om vatten) / with same 
colour and taste as peat (about water)'. 

myrdyng-grav f. II mrrdiugräv Nås 'ställe där dy-
torv togs upp (till strö i fähuset) / place where 
peat was cut'. Syn.: se dytag; myrdyng(s)-
grop; myrdysgrop m.fl. 

myrdyng-harka f. IV a mg`rdyuharrka Jä. 'räfsa, 
anv. vid beredning av myrdy till strö / rake used 
for preparing peat-litter'. 

myrdyng-kara f. IVa mg`rdyykära Jä. 'redskap, 
anv. att föra samman utbredd och torkad myrdy / 
implement used to bring together peat litter 
which had been spread out and dried'. Jfr snö-
kara. 

myrdyng(s)-grop f. VI—I m5'rdindjgröp Ve. mJ.`r-
diusgröp Ors. mg'rdyugröp Flo. Jä. mrrdiugröp 
Nås = myrdynggrav. 

myrdyng-tag n. II mb`rdindjtåg Ve. vSoll. mi'rdiy- 
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tåg Nås mg'rdyytåg Jä. my'dynn(jitåg Mal. 
=myrdynggrav. 

myrdys-grop f. VI ml rdisgrö'p Rättv. (jfr m yr-
dya, -dye)=myrdynggrav. 

myr-folk n. I b mg`784-k Mal. (jfr m y r(a) f.) 'folk 
som sysslade med myrslåtter / people mowing 
hay on bogland'. Jfr k ö 1-k a r 1, -lag. 

myr-gata f. V mf.'rgata Våmh. (Bon.) mii`rgatu 
Ve. Soll. (jfr myra (möra) f.) 'av myror uppe-
hållen smal stig genom skogen, myrväg / ant-
track'; e kre'll leso trWrgatg Våmh. (Bon.) 'det 
vimlar som på en myrväg'; såm ä må'rgatu åv 
fö'rbönndär Ve. 'liksom en myrväg av forkör-
ande bönder'. Syn.: myrväg, bet. 1; mörväg. 

myr-golv n. I a mg'gslry Mal. mi`rgsirv Li. (jfr 
my r(a) f.) 'hässja med hö från myrmark / hurdle 
with hay from bogland'. Jfr kölhässja. Syn.: 
se golv, bet. 7; myrhässja m.fl. 

myr-grop f. VI mi`rgröp Rättv. (Bo.) Tra. (jfr 
myr(a) f., bet. 2)=myrdynggrav. Jfr myr-
hål, bet. 2. 

myr-gräs n. II mb`rgrås vMor. mi'rgrös Rättv. 
mi`rgrEis Mock. Nås mg`rgrlis Jä. mg`ägrås Mal. 
(jfr myr(a) f.; Aasen myrgras) 'gräs, växande 
på myrar och mossar (Juncus- och Carexarter) / 
grass growing on bogs and marshes' (SAOB). Jfr 
finnskägg, bet. 2; myrhära. 

myr-hale m. IV m`rali Ors. (jfr myr(a) f.) 'torr 
gran ute på myr / dry fir-tree on marsh'; dem a 
fe'nndji bara mi.'rålå 'de ha bara fått torrgranar 
ute på myrarna'. 

myr-hals m. Ja merits Älvd. 
mi`röirs Rättv. tni`rhös Dju. mg`rhålty Flo. 
—mg`rhäts Jä. mehå,s Mal. (jfr Gotl. Ordb.; 
Aasen hals, bet. 3, myrhals) 'smal och lång-
sträckt myr, vanl. förbindande ett par större 
myrar / narrow, long piece of bogland usually 
connecting two larger bogs' (SAOB). Jfr my r-
drag'. Syn.: myrstrupe. — Avi.: merlisut 
adj. n. Älvd. 'fullt av smala myrsträckningar / 
with many narrow, long pieces of bogland'. 

myr-hus n. I a In'rafs Ors. 	rhås Rättv. (Bo.) 
Li. 'förvaringsbod för torv(strö) / store-shed for 
peat-litter'. 

myr-hål n. II truri'rhåk Ore mi'rhå4-  Tra. 1. 'liten 
vattensamling i myr / small marshy lake' Tra. 
Syn.: myr-loka, -lök, -plutt. 2. 'liten sänka 

med vattenhaltig torvmull / small hollow with 
watery peat-mould' Ore. 

myr-hära f. IV a mtrhåra Dju. (jfr här af.) 'borst-
gräs på myrar, Nardus stricta / mat-grass grow-
ing on bogs'. Jfr myrgräs. 

myr-hässja f. IV a mii`rhitsja Ore mi`rhäsja Rättv. 
(Bo.) mfi'lliifa Mal. ml' 	 Li. (jfr 
m y r(a) f.). 1. 'hässja med hö från myrmark' 
allm. Syn.: se golv, bet. 7; myrgolv m.fl. 
2. 'hässja med dytorv, upplagd till tork / hurdle 
with peat put up to dry' Ore. 

myr-hö n. V mer Älvd. mb'råd Mor. vSoll. 
tnå`rhå Ve. Ore Int`rh5 Ga. mg'rlt5 Flo. Jä. 
mfi' aitg Mal. mi`rhöj ÖVd. (jfr m y r(a) f.; Aasen 
my rhO y) 'hö som bärgats från myrslogar / hay 
from bogland' (SAOB). Syn.: kölhö. 

myr-hög m. I c mPrhsug Li. (jfr myr(a), bet. 2) 
'hög av torv invid ladan, på vilken slaskvatten 
och skräp tömdes / pile of peat next to barn on 
which slops and rubbish were emptied'. Syn.: 
se bossdynga; mork-dunge, -hög. 

myrhös-golv n. Ja mii`rösgöv söMor. 'hässja med 
hö, bärgat från myrmark / hurdle with hay from 
bogland'. Syn.: se golv, bet. 7; myrgolv 
m.fl. 

myrhö(s)-hässja f. IV a mb`rhöshive Ve. mis'rhös-
hitsja Ore mg`rhöhäffa Jä. mg`ähyhåfa Mal. 
=föreg. (se ill.; ÖDB I 232). 

myrhö-stack m. I b my'rhgstakk Äpp. =föreg. 
(ÖDB I 232). 

myrja f. IV a, se mörja. 
myr-jord f. Ja må'rgörd Våmh. miikörd vSoll. 
mikök Rättv. (Bo.) Tra. mrajök Mal. 'dy- el. 
torvjord / peaty soil' (SAOB; Aasen). 

myr-järn n. I a mlfrjenn Ve. 'järn, framställt av 
myrmalm / bog-iron' (SAOB; ÖDB II 74; jfr 
Björklund, i SvLm. 1981, s. 86f.). Syn.: mal m-
järn. 

myr-klubba f. IV a mb'rkkubba Våmh. (Bon.) 
'klubba, varmed torvkokor krossades / club for 
crushing clods of peat' (ÖDB I 389). Syn.: se 
knacka m.fl. 

myr-knipe m. Illa tru5' rkniijpä Ore '(ett slags) 
dykand / (a kind of) wild duck'. Jfr knipe, 
bet. 1. 

myr-konung m. Ib ng' kyny'yyg—meflqing'ygg 
Älvd. m&rk9ny'yyg Våmh. må'rkunuyg Mor. 
(best. -kunu'nndjen) Ors. (jfr myra (möra) f.) 

=, mo rhass Ore 
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'stackmyra med vingar / flying ant'; ng ar du fj 
sj' 	kunu'nndjin Älvd. 'nu skall du få se myr- 
konungen!' (skämts. i det ngn knuffade en annan 
i en myrstack el. hastigt sprätte myror och barr 
från en stack i den nyfiknes ansikte); ku'mm få 
du sjå' må'rkunu'rmdjen Ors. 'kom får du se (på) 
myrkonungen!' (jfr Got!. Ordb.; OLau myr-
kung). Syn.: mörkonung. 

myr-kåda f. IV a trCe'rkwåöa Våmh. (Bon.) (jfr 
myra f.) 'rinnande kåda / running resin'; sdirva 
djgörd åv merkwIlöyn og jkii'tym 'sårsalva, 
gjord av rinnkåda och (fet) grädde'. Jfr kåd-
plåster. Syn.: se gorr, bet. 5; myrpiss, 
bet. 2. 

myr-köl m. Ja metjgölr Älvd. 'vidsträckt myr-
mark, anv. vid slåtter och betesgång / large area 
of bogland, used for haymaking and pasture'. Jfr 
köl, bet. 2 och 4. 

myr-lagg f. Ib mPrlagg Dju. mg'älagg Mal. (jfr 
lagg"  f.) kant på myr, utgörande gräns mot fast 
mark / edge of marsh or bog bordering on solid 
ground'. 

myr-lie m. III—V b mellia Mal. mi`rjli ÖVd. 'lång 
lie, anv. vid slåtter på myrmark / long scythe, 
used for bogland haymaking' (ÖDB I 222; Li.-
'fra. 1, s. 335 med foto). 

myr-linda f. IV a mekinnd Älvd. miPrlinnda 
söMor. må'rkinnd Soll. ~`rlinnda sOrs. mi`r-
linnda Rättv. mg' älinnda Mal. 'odlad myrmark / 
cultivated bogland' (för foder el. säd; jfr Liv. 
Älvd., s. 7; ÖDB I 357 ff.). Jfr myrstycke. 
Syn.: myr-lott, -träde. 

myr-ling n. I b mii`rlinndj Ve. mJ'rkiyg vSoll. (jfr 
my r(a) f.) 'rosling, Andromeda polifolia'; tra"-
nuHr wökksär i lä'g minn må'rlrinndjä Ve. 'tran-
bär växer tillsammans med rosling'. 

myr-loka f. IV a mg 'rlöka Bju. 'liten vattensam-
ling (el. tjärn) ute i myr / small pool in bog'. Jfr 
lintjärne. Syn.: myr-hål, -lök, -plutt. 

myr-lott m. II mi''rlät Ors. mPrIgt Rättv. (Bo.) 
'odlad myrmark, myråker, omgiven av diken / 
cultivated bogland, surrounded by ditches'. 
Syn.: myr-linda, -träde. 

myr-lök m. I b mi"rliik Ors. = myrloka. Jfr 
lök" m. 

myr-malm m. I a memeim Älvd. tnå`rmakm Ve. 
vSoll. Ore (jfr Aasen) 'järnhaltig myrjord / bog- 

ore' (SAOB; ÖDB II 43; Björklund, i SvLm. 
1981, s. 87). Syn.: se malm, bet. 1; yrke m.fl. 

myr-missar m. pl. mä'rmissär vMor. 'hårförsedda 
frön av ängs- och tuvull, Eriophorum / hairy 
seeds in ear of Eriophorum'. Jfr v ithövd e. 
Syn.: se hövde; misse, bet. 4; myrdun m.fl. 

myr-mossa m. IV mir rmuså vSoll. ing'rtnäsa Bju. 
mPrmtisa Ga. mg'rmåsä Flo. mg'rmiiss Äpp. 
my'måss Mal. mi'rmussi Li. (jfr myr(a) f.; 
Aasen my rmose). 1. 'vitmossa, Sphagnum 
palustre m.fl. arter / bog moss' (SAOB; jfr ÖDB 
I 199f.) allm. di'vi rng'amilsa Mal. 'fuktig vit-
mossa'. Jfr buttmossa. Syn.: gorr-, käll-, 
rå-, vattu-, vit-, våt-mossa. 2. 'torv / peat' 
Ga. 	Syn.: se dy; m y r(a), bet. 2, m.fl. 

myr-myst f. Ja memysst Älvd. mä`rmysst 
Våmh. Mor. Soll. mi`rmktsst Nås rny'rmasst Jä. 
(jfr myst f.) 'liten, fuktig myr med god gräs-
växt / small damp bog with plenty of grass on it'. 
Jfr myrmystje; rann n. —f. 

myr-mystje n. III mg'rmasstjä Äpp. 'liten, smal 
och lång myr / small, narrow, long bog'. Jfr 
föreg. 

myr-piss n. la mb'(r)piss Älvd. mf''rpiss Våmh. 
miPrpiss Soll. Rättv. (Bo.). (jfr myra f.). 1. 
'myreter / formic acid' allm. Syn.: mörpiss. 
2. 'sämre, mjuk (otuggbar) kåda / inferior, soft 
(unchewable) resin' Våmh. Syn.: se gorr, bet. 
5; myrkåda m.fl. 

myr-plutt m. la må'rplrutt Ore 'liten vattensam-
ling i en myr / small pool in bog'. Syn.: m y r-
hål, -loka, -lök. 

myr-putt m. la mivrpått vMor. 'liten myr / small 
bog'. 

myr-slipsten m. la mg'slipstin Mal. 'slipsten, 
brukad vid myrslåtter / grindstone used in bog-
land haymaking'; ve add mii kiss en mg'aslipst, 
en 11'41 ka' S8111 Vä sam en mi'ssmöäss'sst 'vi 
hade med oss en myrslipsten, en liten tingest (eg. 
kart), som var (så liten) som en messmörsost'. 

myr-slog(e) m. I c—m. Illa målillieg vÄlvd. 
må'rilög Mor. Ore mö''rilög Ve. trz`rilög 
—merilög Ors. mg`rslöga Leks. mg'illöga Jä. 
Äpp. mg`ällöga Mal. ml' rilöga ÖVd. (jfr Rietz 
430a). 1. 'slåttermark, belägen på myr(marks-
område) / hayfield on bogland (area)' (jfr SAOB; 
ÖDB I 219) allm. åjt-å må'rilögam Ve. 'ute på 
slåttermyren'. Jfr backsloge. Syn.: köl- 
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slått, bet. 1; myrslått. 2. 'slåtterarbete på 
myrmark / bogland haymaking' Äpp. vi hall p rå 
mä mg`rilögam no 'vi hålla på med att slå gräset 
på myrarna nu'. Syn.: kölslått, bet. 2. 

myr-slått m. la mg`r//ått Äpp. mg`ä//ått Mal. 
mP(r)llått Tra. = föreg., bet. 1 (SAOB 2); dam 
da mg`rilåtta va ö`trgylrigä Äpp. 'de där slåtter-
myrarna voro otrevliga (att vada på)'. 

myr-slägd f. la mPriläggd Rättv. (jfr Rietz 629 b; 
Torp slegd f.) 'lågt liggande (mindre) myr / low-
lying (small) bog'. Jfr lägd, bet. 1; släg d. 

myr-snipa f. IV a målisnajp (jfr mussnip a) Älvd. 
mirrsnajpa Våmh. nvMor. mä`rsnäjp(a) Ve. 
mä`rsnejpa vSoll. rn'rsnajpa Ors. mii`rsnäjpa 
Ore mg`rsnipa Bju. Jä. mg"snipa Mal. mPtsrapa 
ÖVd. (jfr Rietz 430a; Fr. rnrsniipa; Aasen 
myrsnipa) 'enkelbeckasin, Gallinago gallina-
go / jacksnipe' (SAOB; Bylin, Dal. Fåglar, s. 
157). Syn.: se bläkbock, bet. 2; myrbock 
m, fl. 

myr-spade m. IV må'rspådå" öMor. 'spade att grä-
va upp myrjord, dy o. d. med / spade for digging 
peat'. 

myr-spel n. II mj`spik vÄlvd. (jfr myra (m ö r a) 
f.) 'vedstycke, genomborrat av myror / piece of 
wood bored through by ants'. Syn.: myrved; 
mör-bo, -spel. 

myr-stack' m. I b mestakk-4`stakk Älvd. må`r-
stakk Mor. Ve. Soll. Ors. Rättv. mli`rstakk Ål 
Mock. Nås må',stakk Flo. må'stakk Jä. (jfr myra 
(möra) f.) 'av barr o.d. bestående hög, vari 
myror vistas / ant-hill' (SAOB; ÖDB 118). Syn.: 
mör-dunge, -stack. 

myr-stack" m.Ib må'jstakk Älvd. mPrstakk 
Rättv. (Bo.) 'hög av myrjord el. torv / pile of 
peat'. 

myr-starr f. la mestår nÄlvd. (jfr my r(a) f. III) 
'fin Carexart, växande på myr / fine type of 
Carex plant, growing on bog' (jfr Aasen my r-
storr). Jfr blå-, get-, ox-starr. 

myr-strupe m. Illa mi`rstrgpa Nås mPrstnipe 
Tra. 'smal, mellan två åsar el. dyl. inklämd myr / 
narrow strip of bogland between two ridges' (jfr 
Ross myrstrype). Jfr myrsund. Syn.: myr-
hals. 

myr-sträte n. III mrstriit Mal. mPrsträt(e) Li. 
(jfr sträte; Torp strxte n.) 'lång, smal sträck-
ning av myrmark / long, narrow stretch of bog- 

land'; brä`ga yvy e mg`östrilt Mal. 'lägga bro 
över en smal myrsträckning'. Jfr bäck sträte; 
sträte. 

myr-stycke n.III mestyttj Älvd. 'odlad del av 
myr (utan diken) / cultivated part of bog (without 
ditches)'. Jfr m y r-1 i n d a, -1 o t t. 

myr-sund n. la mii`rsunnd Ve. ml' rsonnd—mP-
,sonnd ÖVd. 'smal myr, vanligen förenande ett 
par större myrar'. Jfr myrstrupe. Syn.: m y r-
hals. 

myr-svad f. l a må`rswåå Våmh. mi t̀svå ÖVd. (jfr 
Rietz sva8 701b) 'sankt, gräsbevuxet stycke 
myr / swampy bog covered with grass'. 

myr-svank n.—f. myrsvåyyk Al 'sänka i myr / 
depression in bog'. Syn.: my rs v ank e. 

myr-svanke m. Illa mPrsvåyyka Rättv. my'r-
svåyyka Leks. 'liten myr; vik av större myr in i 
fastmark / small bog; piece of marshland project-
ing into firm ground'; jä fekk-tP nnbärär på en 
mPrsvåyuka Rättv. 'jag fann lingonen på en liten 
myr'. 

myr-tada f. V met`jtååå.  Älvd. 'hö från odlad myr / 
hay from cultivated bogland' (jfr ÖDB I 253). 

myr-tafs' m. Ja metapps Älvd. må`rtaffs Våmh. 
(Bon.) mptaffs Jä. (jfr m y r(a) f.) 'liten, ofarlig 
björn, som höll till på myrar; ungbjörn / small, 
harmless bear found on bogland; young bear' (jfr 
SAOB). Syn.: se björn-tafs, -tass, bet. 2; 
myr-björn', -tass'. 

myr-tafs" In. J a mii`rtaffs Våmh. (Bon.) vSoll. (jfr 
myra f.) 'ungbjörn, som rörde med tassen i 
myrstackar och sedan slickade i sig myror / 
young bear which put paw into ant-hill and ate 
ants' (jfr SAOB). Syn.: my r-bjö r n", -t a s s"; 
mör-björn, -tass. 

myr-tag n. II mb`rtåg Våmh. mPrtåg Rättv. mg'-
Mal. mPtåg ÖVd. 'ställe (i myr), 

där torv el. dy togs upp / place in bog where peat 
was cut'. Syn.: se myrdynggrav. 

myr-tall m.Ia metall Älvd. 	Ga. Nås 
Jä. (jfr Rietz 430a). 1. 'tall, växande på 

myr / pine growing on bog' (SAOB) allm. 2. 
'martall / stunted pine' Ga. Syn.: martall. 

myr-tass' m. I a målitass Älvd. mii`rtass Mor. 
mg`rtass Äpp. mg' atass Mal. mPrtass—miyass 
ÖVd. = myr t af sl  (jfr SAOB). 

myr-tass" m. la mä`rtass Mor. (jfr Rietz 451a; 
Aasen m au r t a s s) = m y r t a f sll  (jfr SAOB). 
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myrten m.Ia mö'lln, Mal. me`ittj Li. 'prydnads-
växt, brukad till brudkronor, Myrtus communis / 
decorative plant used for bridal crowns, myrtle' 
(SAOB 1). 

myrten-krona f. IV a mö'actkröna Mal. 'brudkrona 
av myrten / myrtle wreath' (SAOB). 

myr-tryga f. IV a ml`rtrbga Ga. 'träplatta under 
hästens hov och sko, fastgjord vid körning på 
sank mark / wooden disc fastened under horse's 
hoof and shoe, when driving on marshy ground' 
(jfr ÖDB I 273f.). 

myr-träde n. III metriiö Älvd. 'odlad och utdikad 
myr'. Syn.: myr-linda, -lott. 

myr-undantag n. I c mfi' äonnatåg Mal. 'vid skifte 
av jord undantagen allmänning, avs. för dytorvs-
upptagning / common bogland, intended for peat-
digging'. Syn.: dyundantag. 

myr-vecka f. V mg`rvikku Äpp. mvikku Mal. 
mi`rvikku ÖVd. 'vecka under vilken myrslåtter 
bedrevs / week when haymaking took place on 
bogland' (jfr ÖDB I 219); i ä`r mi`rvikkun Li. 'i 
andra myrslåtter-veckan'; fe'sst mi`rvikko Tra. 
'första myrslåtter-veckan'. Jfr girig-ve ck an. 

myr-ved m. II inf'rwid Våmh. (Bon.) 'ihåligt, av 
myror sönderborrat träd / hollow, ant-eaten 
tree'. Syn.: se myrspel m.fl. 

myrvel m. Id my'rrvel vÄlvd. my'rrvälr Våmh. 
'liten pojke / small boy' (jfr Rietz 448 b; SAOB 
murvel 1). 

myr-vrå f. Vila mg'vrå Mal. mi`rril Li. 'avläg-
sen, trång del av myr / distant, narrow part of 
bog'; skj.n-ä' sä ns hg'stra ini nar° mg'avrii Mal. 
'skära åt sig något höstrå med lien inne i någon 
trång del av myren'; nölr i mi`rrlianz nö'ira 
fdmmtbåri Li. 'i de avlägsna delarna av myrarna 
norr om Femtberget'. 

myr-väg m. II mf'(r)w4 Älvd. 	Soll. 
må'rväg Leks. 1. 'av myror gjord smal stig 
genom skogen / ant-track through forest' 
(SAOB) allm. Syn.: se myrgata; mörväg. 
2. 'ett slags smal prydnadssöm, hålsöm / a kind 
of narrow ornamental seam, hemstitch' allm. 

m. Ib Int`rvällicg Tra. (jfr myr(a) f.) 
'på myrslåtter kokad vattuvälling med sur mjölk 
il water-gruel with sour milk in it, made during 
bogland haymaking'. 

myr-välling" m. I b mewellfung Älvd. mer-
welriyug Våmh. (Bon.) mli`rweGlyg vMor. (jfr 

myra (möra) f.) 'välling kokad av surnande 
mjölk / gruel made from souring milk'. 

myr-ägg n. Ib nif`regg Älvd. 1. 'puppa av myra / 
pupa of ant' (SAOB). Syn.: mör ägg. 2. 'soc-
kergryn, som köptes på Mora marknad / sugar 
grains bought at Mora market'. 

myr-älvor f. IV a pl. må'rälvor vSoll. 'hälsofarliga 
fiktiva väsen i myrstaqk / fictitious creatures in 
ant-hill, dangerous to health'. Jfr my rdragn. 

myr-äska f. IV a my'rässtja Mal. 'stor smörask, 
rymmande ett par kilo smör, som medfördes på 
myrslåttern / large butter-box, containing about 
two kilos of butter, taken out to bogland hay-
fields during haymaking period'. 

mysk m.I b myssk Våmh. (Bon.) (jfr my ska v.) 
'tystlåten, inbunden, hemlighetsfull person / 
quiet, introvert, secretive person'; jenn llajk 
my' ssk gor-nt ä te g jyyga ri'edu j 'en sådan 
inbunden person går det inte att komma till tals 
med (eg. att få ingen reda på)'. Syn.: mu s k; 
muske. 

mysk oböjl. n. myssk Älvd. Våmh. 'växtämne, 
varmed löss fördrevos / vegetable substance 
used to drive away lice' (jfr SAOB my skal). 

myska sv.v.l. my' s ska Våmh. (Bon.) mö` s ska Li. 
(jfr mysk m.) 'smyga, syssla hemlighetsfullt 
med, smussla / creep, fiddle with sthg on the 
sly'; gn Pir å my'sskä reken Våmh. (Bon.) 
'han smyger hemligen fram så där'; mö'ssk mä 
nik` ran Li. 'smussla med något'. Syn.: m y s kl a; 
myssjall; smyssla. — Särsk. förb. (åt:) an a 
dfigå myssk-ä' si eda Våmh. (Bon.) 'han har 
lyckats smyga åt sig det där'. 

myskig adj. I my'sskQn Våmh. (Bon.) (jfr mysk 
m.) 'hemlighetsfull! secretive'; an i so my'sskQn 
åt; si 'han är så hemlighetsfull (av sig)'. 

myskla sv. v. 1. my'sskek Älvd. 'syssla hemlighets-
fullt med, smussla; viska'; (jfr mysk m., 
myska v.)--- we'rr 	my'sskkam auti 'vad vi 
viska om?'. Syn.: se myska m.fl. — Pass.: 
my'sskiras 'bete sig hemlighetsfullt, smussla, 
smyga'; gn my'ssidres min nöge'r (—noö) 'han 
smusslar med något'; (särsk. förb. med av:) an 
myssaes-å'v fre, gä'räem 'han smyger sig bort 
från gården' (till grannarna). — Särsk. förb.: (in:) 
mysskek-i' nn sig 'hemligen smyga el. krångla sig 
in'; (åt:) gn a mysskkaö-X sig jen kna'jv 'han har 
smusslat till sig en kniv'; (över:) dä'gdam då filr 
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mysskek-g"vy tä"båk fr  j no'rre 'vi kunde (väl) 
smuggla in tobak från Norge'. —Av!.: my'sskkut 
adj. n., adv. 'hemlighetsfullt / secretive(ly)'; wa 
my'sskkut die  fä''rå 'så hemlighetsfullt de be-
tedde sig'; my' sskek n. Id 'viskande / whisper-
ing'; uka my' sskek o twi' sskek 'vilket tissel och 
tassel!'. 

myssel m.Ia mg"sy'l Älvd. (jfr Rz mussla, Torp 
my sla) 'tyst och trumpen, illmarig person / tad-
turn, sullen, sly person'. Syn.: se musk m. 

myssjai  sv.v.1 .-2. mg'sa Älvd. Våmh. (pret. 
mg'ste—mä'gste, sup. mg'saå—mrest Älvd.) 
mg'sa—my"si vMor. misjä' öMor. mi"se (pret. 
mö'stä, sup. mist—möst) Ve. my"si Soll. mi`sa 
Ors. mg'sja Ore malffa Leks. milffa—mö'ssa 
Dju. må`sa Äpp. Li. målfa Mal. 1. 'täta el. 
täcka med mossa / insulate or cover with moss' 
(SAOB; ÖDB 1 520; III 120) allm. fä'öer a mg'sa 
nå'råeweddjg Älvd. 'far har tätat norra väggen 
med mossa'; mrse we'ggär Ve. 'täta stockväg-
garna med mossa'. Syn.: mossa, bet. 1. 2. 
'stoppa full, täta (med annat material än mossa) / 
fill, insulate' Mor. Mal. mg's min lla'rrvum 'täta 
(glugg) med tygtrasor'. 3. 'stoppa om / tuck up' 
Li. då kå'mm ä bstt-a sii`jn å tå-te må`sa ilik å 
sta`pp-att tä`ttse amkrryg-me Li. 'då kommer 
det (n: spöket) fram till sängen och börjar stoppa 
täcket omkring mig så här'. — Pass.: doda ädd 
sku mg`sas o vMor. 'den där skulle tätas med 
mossa (hon)'. — Särsk. förb. (n e d:) dem skulld 
mys-ni'd ka`bban vMor. 'de skulle lägga ned den 
övre väggstocken mot mossfyllningen på den 
undre' (vid husbygge); (in:) mis-i'nn hå' Ve. 
'stoppa in hö(et)'; han mösst-iinn trä'tto på e'nn 
gå'yy Äpp. 'han stoppade in tretton (småpotati-
sar) på en gång (i munnen)'; (om:) miff-
-mäss-o'mm då Dju. 'stoppa omkring dig 
täcket' (i sängen); (pr: pret.:) o`mmiffa—o‘m-
mössa Dju. 'omstoppad, påpälsad'; (uti:) tå nar 
ri'skvisstär 8 må`s-ti hå'ira å jä'(r)sgåkam Äpp. 
'taga några kvistar och stoppa i hålen i gärdes-
gården'; må` s-ti Li. 'stoppa in mossa i'; (åt e r:) i 
mgsä-a'tt isä få' spri`kkur min mä""sQm Våmh. 
'jag tätar de här sprickorna med mossa'; mås-
-a'tt Äpp. 'täta med mossa'; i ska mg's-att um di 
Mor. 'jag skall gömma dig (i halmen)'. — Av!.: 
mgs m. Våmh. 'tapp av trasor, varmed vägg-
öppning i torkstuga tillslöts / small bundle of rags 

used to shut wall-opening of grain-drying hut'. 
Jfr glugg-, ljur-tapp. 

myssjan  sv.v. 1 . mg'sa Älvd. mg'sa (pres. mg'sä, 
pret. mg'säd) Våmh. mg'sa Mor. my"si Soll. 
mg'sja Ore må`s- Tra. (jfr moss 	v.; V11 
my s sj all; We. my s sj al; Torp my sj al) 'syss-
la hemlighetsfullt (med ngt), smussla'; n st o 
mg "säd o Zrä'' Älvd. 'han satt och log hemlig-
hetsfullt och smått förargligt'; mg'sa å gf.'ma 
Våmh. mg'sa å O'ma Mor. 'hemligen gömma'; 
wgn fa du o mg'sär ati Våmh. (Bon.) 'vad sysslar 
du så hemlighetsfullt med?'; i skuld mgs a salidu 
i'tta Våmh. (Bon.) 'jag skulle hemligen smussla 
undan detta'; my"si-(my"si-)vå'tt Soll (lek:) 
'gömma vante'; ta å må's ä-då' ne i sdujin å't 
am Tra. 'smussla oförmärkt ned det där i säcken 
åt honom'. Syn.: se myska m.fl. — Särsk. 
förb. (av:) diem mysäd-å" v Våmh. 'de smögo sig 
i väg'; (till:) mgs-te Älvd. 'i hemlighet förmå 
(ngn att göra ngt)'; (u n d a n:) mgs-y` nndj nob 
Älvd. 'hemligen taga undan ngt'; (åt:) mgs-ä'å 
Älvd. 'i hemlighet överlämna'; wid mgsädym-å' 
ånym ien prniyug Våmh. 'vi gåvo honom hem-
ligen en slant'. 

myssj-hus n. I a maffhäs Leks. (jfr my s sj al  v.) 
'hus, vari väggfogarna äro tätade med mossa / 
house in which moss has been used as an insulat-
ing material'; ä ska fall maffas, om ii i ma'ffhäs 
'det skall väl tätas med mossa, om det är (fråga 
om) ett mossdrivet hus'. 

myssla f. IV a my'ssla Mor. mrilla vSoll. 
Soll. my'ssla Leks. Ål my'ssla Bju. Jä. 
Mock. mrssla—mrsilla Nås. 1. 'märla fastsit-
tande i framslån på kälke el. drög för fästande av 
skaklarna / staple in front cross-bar of sled in 
which shafts were fastened' vSoll. Nås. Jfr 
bladdra." Syn.: släd-tåga, -vidja. 2. 
'kläppfäste i ko- el. hästskälla / fastener for 
tongue of cow- or horse-bell' Bju. 3. 'länk i 
kedja / link in chain' Nås. 4. 'ögla; fnurra (på 
tråd) / bop; hitch' Mor. Leks. Ål fasä'k am du 
kan hak-il' dä-dr my'ssla Ål 'försök om du kan 
häkta i (kroken i) den där öglan'. 5. 'löpknut / 
running noose' Leks. Syn.: snudda f., bet. 3. 
6. 'hylsa till glidlager i ett hjulnav till vagn, hjul-
bössa / nave-box' Soll. Syn.: se bö ss m. 

myst f. I a mysst Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ore 
misst öMor. Ve. Ors. masst Nås Jä. Mal. mösst 
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Äpp. (jfr Rietz 430a och möst 458b; Noreen 
Ord!. myrs t; Hq. under myr; Torp under 
must; Bergfors, s. 48; Hans Jonsson, Nord, ord 
för vattensaml., s. 340) 'myrartad mark, bevuxen 
med tuvor och buskar samt ett el. annat träd / 
moist boggy land with tussocks and bushes and a 
few trees'; n9' finns e må'jU'rg bår i my'sstym 
Älvd. 'nu finns det hjortron bara på mystarna'; 
Ie./tå mi'sstum Ve. 'ute på myrarna'. Jfr 
mystje; myr-. — Avi.: mrsstun öMor. my'ss-
tug Ore adj. 'myrartad, sank, dock ej blöt / 
marshy but not very wet'. 

mystje n. III mö' s stje ma' sstjä Äpp. 'liten, djupt 
liggande myr, belägen invid större myr och omgi-
ven av åsar / small, low-lying bog next to larger 
bog, surrounded by ridges'. Jfr myst; myr-. 

myst-tall m. la my'ssttåll Älvd. mrssttåll Ve. (jfr 
myst f.) 'tall, växande (el. som har växt) på 
myrartad mark / pine-tree growing on marshy 
land'. 

myta sv.v.l. mi`ta ÖVd. (jfr Torp myta 2) 'tjura, 
grina, gnälla / sulk, whine, whimper'; du mi't å 
gr/'ni jä'mmt Li. 'du står och låtsas gråta och 
grina ständigt'; sta' rind rnt ilik å mi`ta Tra. 'stå 
inte så där (avsides) och tjura!'. — Avi.: mPta f. 
Li. 'lipsill / cry-baby'. 

må' hjälpv. m (pres. sg.) Älvd. Våmh. må (pres. 
sg.) Mor.—Soll. Ore NeSi. Vd. mö—m0 Ors.; 
pret. met tt(e) Älvd. meftt- Våmh. må'n- Mor.—
Soll. Ore Rättv. Bju.—Mock. Vd. mo'dd- vOrs. 
~tt- öOrs. Leks. (jfr Lev. Älvdalsm. § 137, 
192; LD I 214: 2). 1. 'vara i stånd, förmå, kun-
na / be able' (SAOB må' 1) Ve. Soll. Ors. Tra. i 
må då-nt wi"tå Ve. 'jag kan då inte veta'; ja, 
m rå' då int vi"tå ä Soll. 'ja, jag vet då sannerligen 
inte'; wi mo'ddum int fo r'`du ö'-num vOrs. 'vi 
kunde inte få reda på honom'; ä få`stz-v spä'in 
fe'-mme, sa je må'-int få'-tå am Tra. 'det fastnar 
(el. klibbar fast jord) på spaden för mig, så att jag 
nästan inte kan få av det från den'. Jfr duga, 
bet. 2; måvet a, bet. 1. 2. 'ha lov, få tillåtelse, 
gå för sig / be allowed' Älvd. Rättv. 	äu se int 
söi Älvd. 'nog får du det (eg. må du sedan inte 
så)'; ja du må då f811jå"r hä Rättv. (Bo.) 'ja, du 
får då väl göra det'. Jfr må', bet. 12. 3. (som 
uttr. för tänkbarhet, tvekan, ovisshet, undran; i 
direkta frågesatser:) 'månne, månntro / maybe' 
(SAOB må' 4; jfr må adv.) allm. mö' int e-då' 

wå"rå jet 	kry""tyr Älvd. 'är inte det där 
(apan) ett fult djur?'; mi diem sg' ö  noå Våmh. 
'månne de se något?'; må-nt få'jtn ku"må jån i 
dåg o ä Soll. 'månne inte kronofogden kommer 
hit i dag också?'; må e side, tro Ore 'månne jag 
skall göra det (eg. må jag skola), tro?'; må 
prii'sstp vår kå'mm-att no te idelrin Li. 'månne 
vår präst kommer tillbaka (eg. må prästen vår 
komma åter nu till helgen)?'. Jfr m å-s ä g a, -tro 
adv. Syn.: månde, bet. 2. 4. (som uttr. för 
erkännande, bekräftande o. d.:) 'kunna ske, få 
el. må ske / maybe, may happen' (jfr SAOB må' 
6) Älvd. Våmh. Ore Rättv. mö' e s? int Älvd. 'jo, 
visst är det el. får det gå så (eg. må det sedan 
inte)'; ja, mö' då 'd Våmh. (Bon.) må' då å' då 
Ore må"-då då' Rättv. 'jo vars, för all del; må så 
vara el. hända'. Jfr bet. 12. 5. (som uttr. för 
önskan el. farhåga:) 'måtte / I hope' (SAOB må' 
10) allm. meiktm (—mei`mm) dei fik i'nnt stel-a'ut 
u«ss i no ildjk wi"såld Älvd. 'vi måtte då väl 
inte försätta oss i ett sådant elände!'; tnefi äj fik 
i'nnt få", fä feld å"vi fajå-j' tå'tjeå Älvd. 'ni 
måtte (eg. I måtten) (då) väl inte ge er av (eg. 
fara), innan ni ha (eg. I haven) fått taket pålagt!'; 
an mo'dd do a'Ildri gii-frö' mi vOrs. 'han måtte 
då visst aldrig ge sig i väg (eg. gå från mig), låta 
mig vara i fred'; ja, 8 må'tt fall så' Rättv. (Bo.) 
'ja, det måtte väl det!'; ä mått hal- å bi mPsut ti 
ha'r(r)bri Rättv. (Bo.) 'det måtte hålla på att 
komma möss in i härbret'; an må då ha fort opp 

inna an jek-ii' t då Leks. 'om han ändå hade 
gjort upp eld, innan han gick ut!' ni må då-nt tå' 
ijä'nn Leks. 'måtte ni inte börja igen (eg. ni må 
då inte till igen)!'; ä må' då 1811 ska ha räyyna 
nö'g nä Leks. 'det skall väl ha regnat nog nu (eg. 
det må då väl skola ha regnat nog nu)!'. 6. (som 
uttr. för önskan, vädjan el. befallning:) 'skola, 
böra / should, must' (SAOB må' 11) NeSi. Vd. 
int må du trå hå' int Leks. 'inte skall du tro det, 
inte'; du må då gå-ii't å si-ä`tt8 då Leks. 'du 
skall då gå ut och se efter då'; du må då ha gått-
ii't då Leks. 'du borde då ha gått ut då'; män nä' 
må du trä' an va re`kktit på stä'lltam Tra. 'men 
nu må du tro att han var riktigt uppspelt (eg. på 
s t ällt e n)! '. 7. (känslobetonat:) 'kan, bör / 
should' (SAOB må' 12) NeSi. Li. du må fell 
skä'mmas Rättv. (Bo.) 'skäms du inte!'; an må' 
då fall ska begr-rp hå Leks. 'han måtte väl (sko- 
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la) begripa det!'; du må'tt ho'nnd stjä'mmes Li. 
'du borde skämmas (som en hund)!'. 8. 'vara 
tvungen, nödgas, måste / be obliged, have to' 
(SAOB mål  13) allm. jäi, må då å'd, då i vå`snis 
sö'n öMor. 'ja, (han) måste väl (göra) det, då ni 
väsnas så där' ;je må'tt ful få tå dä i a' nnd Rättv. 
'jag måste väl få ta dig i hand (hälsa med hand-
tryckning)!'; jä ms' tt ska kö'k grb'tp nä Leks. 
'(jag tror att) jag är tvungen (eg. måtte skola) 
koka gröten nu' (jfr bet. 9); ja måtta vår he'mma 
i dåtg Bju. 'jag har nödgats vara hemma i dag';ja 
måtta jå'r ä Åt 'jag måste (var tvungen) att göra 
det'; an lå' ä  då full tå a hå' må' Mal. 'han måtte 
väl göra det (eg. han lär då väl till och det må)'. 
9. (för att uttrycka att ngt möjligen är el. kan 
vara fallet etc. / to express the fact that sthg is 
probably the case:) 'tycks, lär, kan möjligen, 
torde / should be, could or may be' (SAOB må' 
15) allm. e met' öj fik 	wå"rå so Älvd. 'nog 
torde det förhålla sig så (eg. det må då väl det 
vara så)'; du mj`tt d'g fik f rg' e ng' öj Älvd. 'du 
måtte då väl få det (som du vill) nu då'; mj`ttym 
dj fik int 14' dågå fy-j' ildjk w -e` a Älvd. 'vi lära 
då väl inte vi kunna följa med på sådant (eg. slika 
vägar)'; må 'tti was" so rdjker p so Älvd. 'det ser 
ut som om ni vore (el. I voren) så rika ni (eg. I) 
så'; någ må'tt i kännas-vi' i'ssu öMor. 'nog lär 
jag känna till den där (kvinnan)'; i mått fell fikk 
wål-ådrittjen å' nu Ve. 'jag torde ha fått dval-
dryck (eg. v al-d ryck e n) jag också nu'; må' nu 
full du"vå å', vet i Soll. '(man) må nu väl skola 
kunna det, vet jag'; dem mdttitt dje"rå dssint 
öOrs. 'de lära inte utföra någonting'; we må't-
tom fall g j84pas-å' Ore 'det ser ut, som om vi 
behövde hjälpas åt'; då må-n då a få'tt sä'nn 
viks fra' mm Rättv. (Bo.) 'då lär han (då) ha fått 
sin vilja igenom'; o må fall va strä'r nö'g, da'ssa 
då Leks. 'den här lär väl vara stor nog'; nog 
mutt-tj ha hart !Vicka får Leks. 'nog lär man ha 
hört sådant förr'; jä mu' tta bär-a't trg`jor Leks. 
'jag tror att jag bar ut (el. jag kan möjligen el. 
tycks ha burit ut) tröjorna'; nu mdtt ä full ska tå 
å bi snjii'vädur Leks. 'nu tycks det bli snöfall 
(eg. nu måtte det väl skola till och bli snöväder)'; 
ä va ku`nnstug vå'd "'tia. — ja, mdtt ä så' 
Leks. 'det var underlig ved det här. — Ja, det 
tycks så'; (h)ä mått fall bi rä'yyänvår i må`ro 
Ga. 'det lär el. tycks bli regnväder i morgon'; ä 
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mått full skä vå` så (Or Ga. 'det lär väl skola 
vara så där'; hä va ö`sskket hur ga`mmult hä då 
må'tt ska vå`rs Äpp. 'det var förfärligt vad det 
där måtte vara gammalt'; ä mått a svitt 'så IPtä 
på ö`sstää  fs' ss i na'tt Mal. 'det (3: frost) lär ha 
svett potatisblasten litet i Östra Fors i natt'; an 
må' då full vå bu`nnlsus an-då tjä'nn Tra. 'den 
torde då väl vara bottenlös, den där tjärnen'. Jfr 
månde, bet. 3. 10. (i uttr. för undrande fråga; 
jfr SAOB mål  14a:) må-då-sälija Rättv. (Bo.) 
'det kan jag just undra /I was just wondering'; 
må-då-säVia har a kann ko'm-tä att int få'r vånn 
a kömi-a'tt Rättv. (Bo.) 'jag kan just undra, hur 
det förhåller sig att (vår) far inte har kommit 
tillbaka'. Jfr måsäga adv. 11. (i uttr. av häp-
nad och förskräckelse / in expression of aston-
ishment and fright; jfr SAOB mål  14b:) e mj'tt 
full ng' Älvd. 'jo, det var just vackert el. trevligt 
(eg. det måtte väl nu)!'. 12. (i stående uttr. för 
bekräftande, tillstående el. erkänsla:) 'ha el. få 
lov, ha rättighet att / be allowed to, be permitted 
to, have the right to' Soll. Ors. Leks. Dju. Mal. 
må då full å', vet-i Soll. 'för all del, jo visst (eg. 
må då väl det, vet jag)'; mdtt fell å'd Ors. 'det 
kan du väl få (lov till)'; näj, må då-nt hå' Leks. 
'nej, kanske inte det (eg. nej, må då inte det)'; 
mdtt fall hå' Leks. må'tt fall hå' Dju. 'å prat!'; 
må' int hå' tro Mal. 'jo, det går nog an (eg. må 
inte det, tro)'; 	säja Mal. 'ja, säg det (eg. 
må det säga)'. Jfr må', bet. 2; måtro adv., 
bet. 1. 

mån  sv.v.3. m Älvd. Våmh. må övr. (pret. 
mj`dde, sup. mo'eö Älvd.; sup. mått Mor. må`i 
Ve. Mal. mått Ors. Leks.) 'befinna sig / feel' 
(SAOB må"); u 	åu Älvd. ur mj då' di 
Våmh. 'hur står det till?'; i skulld bara titt-i' nn å 
sg'ö  ur i mj"did Våmh. (Bon.) 'jag skulle bara 
titta in och se hur ni (I) mådde(n)'; å ditig, du 
må'r öMor. 'och du, du mår bra?'; wi må'ddum 
riktit brå' Ors. 'vi mådde riktigt bra'; demm få' 
sagt må Pila Li. 'de få nog må illa (x ha det 
otrevligt)'. 

må adv. met Älvd. må övr. (frågepartikel:) 
'månne, månntro / I wonder' (SAOB); mee e wa 
sa' nnt Älvd. 'månne det yar sant?'; må' an wa 
i'nna vMor. 'månne han var inne el. var han 
månne inne?'; må' däm bäll a vän-stå' Rättv. 
(Bo.) 'månne de kunna ha varit åstad'; 
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skull kunn å' Rättv. (Bo.) 'har hon månne (det)? 
(eg. må hon skulle kunna ha?)'; må-ra-då 8 a-
någå tä tå-p'-sä mår än an kan stjå'ta häll 
Rättv. (Bo.) 'månne det är nyttigt att åtaga sig 
mer än man kan sköta om heller (eg. må det då 
det är åt något (dugligt) att taga på sig)?'; må int 
du ska gå 	Leks. 'månne du inte skall gå 
hem?'; må-rä-rä'ss å Leks. 'månne det rasar 
också?' (om kornen ur övermogen råg); må du 
ska fre'sst tvdtt dä Äpp. 'månne du skall försö-
ka att tvätta dig?'; må hä vör får snä't te få 
mä`rviiir trä Äpp. 'månne det vore för tidigt att få 
frukost (morgonvard) nu?'; må'-nt ä-då' vår 
litä fnu`ttut Mal. 'månne inte det där var litet 
futtigt?' Jfr må', bet. 3; månde, bet. 2. Syn.: 
må-säga, -tro. 

måd n. II, se modd. 
må-det adv. må-'d Mor. må-å' Soll. må-ha' 
Rättv. (Bo.) Leks. Ål Ga. Nås Jä. må-(h)' Flo. 
Mal. 'månntro det, jaså? / indeed, really' (jfr 
SAOB må adv.); du a vård må'gsr. — må hå'? 
Rättv. (Bo.) 'du har blivit mager. — Jaså, verkli-
gen?'; må hå' tro Ga. Nås 'jaså, kanske det'; 
sil'g dum hå', må-(h)' Mal. 'jaså säga de så?'. 

må-få oböjl. sbst. må'-få' Soll. måfå Mal. 1. (i 
uttr. på måfå:) 'på en höft, utan plan / at ran-
dom, aimlessly' (SAOB) Soll. Mal. i djikk bar 
sön upå må'-få' Soll. 'jag gick bara (så där) i 
blindo'; i djå'r ä på måfå Mal. 'jag gör det på 
vinst och förlust'. Syn.: må v ara, bet. 1. 2. (i 
förb. vara i måfå:) 'vara el. gå sysslolös / be 
idle' Mal. i å-nt vyry i måfå nsn gdyy int, må 
du trö' Mal. 'jag har inte varit sysslolös någon 
gång, må du tro'. 

måfå(s)-pinne m. Ill a måfåpinnä Ors. måfås-
pinnä Äpp. mafåpinna Mal. (jfr måfå sbst.). 
1. 'pinne, som sysslolös person täljer på för att 
ha ngt för händer / stick which idle person 
whittles to have sthg to do' Ors. Äpp. Mal. 2. 
'person, som inte kan taga sig något nyttigt före 
el. som går och slår dank / person who goes 
around idly' Mal. Jfr fåfäng adj.; g ärdlö s adj. 
m.fl. Syn.: se dagtjuv; dank"; latbinde; 
slas', bet. 2, m.fl. 

måg m. I c meig Älvd. Våmh. måg övr.OvSi. (und. 
Ors.) NeSi. Vd. mög vOrs. mg  öOrs. (best. sg. 
nom. mjigez nÄlvd. mhin nvÄlvd. meiki 
övr.Älvd. Våmh. mö'jen Ors. må'jun Rättv. 

—må'jsn Leks. må'gän Bju. må'jän Ål målijän 
Jä. må'in Li.). 1. 'dotters man, svärson; friare / 
son-in-law; suitor' (SAOB måg' 2) allm. ska du 
åjt-a må`jem Ve. 'skall du fara till mågen?'; das 
gn a da'j fik mOjen tä-w' e'tter n öOrs. 'då han 
dog, fick svärsonen taga vid efter honom'; an 
varrt må'jsn ti lo`kkomss Leks. 'han blev svär-
son hos Lokfolket'; an varrt må'jsn janå a`ksr 
Leks. 'han blev gift hit till (eg. vart mågen här 
på) Åkerö'; han ä mä'gän åt-fl Bju. 'han är måg 
åt honom'; `gmag Rättv. 'yngling, som friade 
till någons piga'; blå'småjsn Leks. 'svär-
son(en) åt folket i Björsgården'. Jfr kalv-
skinn s-. 2. 'skämtdocka, föreställande måg 
och gjord åt giftasvuxen flicka / doll representing 
son-in-law and made for marriageable girl' vMor. 

'anordning av trä el. järn för upphängning av 
kittel över öppen eld i ex. eldhus, s t e-
k ar hu s o. d. / wooden or iron device used for 
hanging cauldron over open fire' (SAOB måg" 
3; ÖDB III 182f., 186) Älvd. Ors.; obef. Mor. 
Syn.: se kittelmåg; mågkrok, bet. 1, m.fl. 

'från linet på linfästet nedhängande påbörjad 
tråd, som råkat slitas av på grund av oskicklig 
spinning / thread torn off and hanging down from 
flax on flax-holder, due to careless spinning' Ve. 
Soll. Leks. (Silj.). å spi'nn bår må'gär Ve. 'hon 
spinner bara mågar'. Syn.: friare, bet. 2; änk-
ling, bet. 2. 

mågas sv.v. pass. met`gas Älvd. må'gäs Ve. Flo. 
Äpp. mO'gas öOrs. mà gas Rättv. Leks. mirges 
Mal. '(försöka) bli måg; gå och fria / (try to) 
become a son-in-law; go courting' (jfr SAOB); 
mj'gas-noge'r Älvd. 'vilja bli måg någonstans'; 

mj`ges dajt i ti"gäbPtjem nÄlvd. 'han går 
och friar i Ugloken (el. Lillåsen)'; gn gär 
mO`ges öOrs. an  går å må'gss Rättv. 'han går 
och vill bli måg'; ä du äts å ma`gas Leks. 'är du 
ute på friarstråt?'; du e stå' 8 ska må'gäs Äpp. 
'du är på besök (i den gården) och skall göra dig 
till måg'; hål int ha'nn på må`ges dä' nö Mal. 
'håller inte han på att bli måg där nu?'; 
(oegentl.:) ka`tton hal å rna' gas Leks. 'katterna 
hålla på och para sig'. Jfr måg s e. 

måg-fälla f. IV a må'gfälla Rättv. (Bo.) Flo. (jfr 
SAOB). 1. 'stort, nybyggt boningshus, där gif-
tasvuxen dotter finns / large, newly-built house 
where marriageable daughter lives' Flo. 2. 
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'sängplats i foderhuset för gårdens dotter! sleep-
ing accommodation in fodder-house for daughter 
of farm' Rättv. (Bo.). 

måg-hässja f. IV a må'gäsjå öMor. må`ghäffa 
Rättv. (Bo.) må`ghäffa Leks. 'lång hässja med 
tunt upphängt hö för att det skulle se mycket ut / 
long hurdle with thin layer of hay on it to make it 
look more than it was'. Syn.: skinnfäll, bet. 
2; skryt-, tunn-hässja; varg. 

måg-krok m. Ib mO'gkrök öOrs. 1. 'självvuxen 
träkrok, utgörande nedre del av kittelhängare i 
eldhus och kölbod / natural wooden hook form-
ing lower part of device from which cauldron 
was suspended' Ors. Syn.: se måg, bet. 3, m. fl. 
2. 'utskuren krok på slevskaftets baksida, med 
vars hjälp man drog kittelhängaren till sig från 
elden / hook cut out of back of ladle-handle, used 
to pull cauldron-hanger towards one, away from 
fire' (se fil.) Ors. 

mågse 	må'g(g)se—må'k(k)se Ve. (jfr måg 
m.; måg a s v.; se äv. B. Lindén om bildningar 
på -e och -se etc. i SvLm 1969, s. 87f.) 'snäll el. 
smeksam individ (t. ex. barn, katt, kalv el. get, 
som tigger el. friar efter ngt) / kind, affectionate 
individual (e.g. child, cat, calf or goat, begging 
for sthg)'; uku må'ggse 'vilken smeksam, friande 
get!'; i will int hå'r, må'k(k)se 'jag vill inte höra 
på (dig), smickrare el. ditt beröm!'; måkse, 
dffi'tä mäj 'Mågse, geten min!'; du e så 
ska' mmper sås må`kkse 'du är lika snäll som 
Mågse!' (till kalv, som begärligt dricker mjölk). 
(Om Mågsan, blästa i Älvdalen, se Björklund i 
SvLm 1980, s. 133f.). 

måg-skrämma f. IV a ma`gskrämma Jä. 'gosse, 
som föddes i en gård, där redan en el. flera 
döttrar funnos / boy bom on a farm where there 
were already one or more daughters'. 

måg-stång f. Ib m(y`gstuppg (best.-stanndji) öOrs. 
(jfr måg, bet. 3) 'stång i eldhus el. d., vari 
kittelhängare fastgjorts med sin övre ände / pole 
in eld hus to which upper end of cauldron-hang-
er was fastened'. 

måg-ställe n. III må'gställä öMor. Leks. må'g-
ställe Li. 'ort el. gård, där man kunde bli måg / 
place or farm where one could become a son-in-
law'; si ä'tts, var å' nu brå må'gställä Leks. 'se 
efter var det är något bra ställe att bli måg i' 

(:räkna snesstörar under ladan och se på dyng-
stackarnas storlek). 

mål' n. la meg- Älvd. Våmh. målr vMor. Ve. Soll. 
Ore NeSi. Vd. mål öMor. m0/ öOrs. mö/ vOrs. 
1. 'talförmåga / faculty of speech' (SAOB mål' 
2) Flo. Mal. Jfr munläder. Syn.: mål-
före, bet. 1. 2. 'sätt att tala; målföre; röst! way 
of speaking; voice' (SAOB mål' 3) allm. .gn i so 
ki'n j m -Peö Älvd. 'han är så len på rösten'; i 
kennes-wPå gn j mO'lre Älvd. 'jag känner igen 
honom på rösten'; grå'v i met'Zri Våmh. 'grov i 
rösten'; snitt i mj‘k Våmh. (Bon.) 'tillknäppt, 
korthuggen i sitt tal (eg. kort i målet)'; le'jk i 
må'Zrä Ve. 'lika på rösten'; bkäjd i m rd(ri 
(—rö' sstp) Soll. 'mild i rösten'; väll i må'fri Soll. 
bjä'rrt—wä'll i mil`ke Ore 'gäll, högljudd'; grö'ft 
mö'l Ors. grö'vt mit'Zr Leks. 'mörk el. låg röst'; 
gra'nnt må'' Leks. 'högt röstläge'; ss gru'n(n)-
deli e må'k te lo`kka Rättv. 'ett så klangfullt (eg. 
grundligt) målföre att locka (kreaturen med)'; 
jä'// i må'h Leks. 'gäll i rösten, talet'; tjänns du 
vå' må'lrä å-p Leks. 'känner du igen hans röst el. 
läte?'; hadd ta ts'kks må'k Leks. 'hade geten 
ett sådant läte?'; ns fu'ggZrar rna gra'nna mål-ar 
Leks. 'några fåglar med fina röster el. ljud'; 
kvi'nnfskkmåk Leks. 'kvinnoröst'; han va Sa lå'g 
e må'ka han då prä'sstr,z Äpp. 'han var så låg-
mäld den där prästen'; ä gröfft må'- i a hå't 
Mal. 'den grövsta röst jag har hört'; an va gva'ss 
på mål- Li. 'han hade en gäll röst'. Jfr karl-, 
vin-. Syn.: målföre, bet. 2. 3. 'språk, dia-
lekt / language, dialect' (SAOB mål' 4) allm. bar 
j'smeareö remmbker n vÄlvd. 'bara åsenmål(et) 
talar han'; å'vkall-, o`ss-mj"k Älvd. 'älvdals-, 
orsamål' ; e'js-, we'njas-mår Ve. 'öjes-, venjans-
mål'; mö`rmåk, sö`ldmåk Soll. 'mora-, sollerö-
mål'; grt bröl t Q mO'l öOrs. 'han bröt på (annat) 
mål'; fi'nnmOl öOrs. 'orsamål, talat i finn-
byarna'; an tå`kär ö'rmair Ore 'han talar oremår; 
bru'kksmåk Ore 'dialekt, talad vid bruket i 
Furudal'; sli'm(m)smålr Rättv. (Bo.) '(dålig) 
svenska' (i mots. t. 'gott sockenmål'); le`kksans-
måk Leks. 'dialekten i Leks.';fdkumb Ål 'falu-
dialekt'; 12`taätä,s-, å`vätäj-malr Flo. 'dialekten i 
socknarna söder resp. norr om Floda'; fall ä 
o`nndle, då i`nnt ve ska å sa‘mmu må`ke Li. 
'nog är det underligt att vi inte skola ha samma 
dialekt!'; vä 'rrmmak Li. 'värmländska'. Jfr s o 11- 
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-bygga, -engelska. Jfr borta-, by-, dal-, 
krus-, mora-, skinnar-, socken-. 4. 
'klangfärg / tone quality' Älvd. die,- ad wö' se'tt 
mefk 'de (a: skällorna) hade var och en sin särsk. 
klang'. 

mål" n. la meik Älvd. måk vMor. Soll. Ore NeSi. 
Vd. mål öMor. mö/—m0/ Ors. 1. 'rättegångs-
sak / case (in court)' (SAOB mål" 1) allm. 
O'nymes met'G• kymb-fry'mm i mo'rrgy vÄlvd. 
'hans mål påropas i morgon'; nu kumb e'da 
mål-ä fra'mm vMor. 'nu kommer det målet upp 
på tinget'. 2. (senare ssgsled:) 'kvistig belägen-
het, tvekan / situation, predicament, hesitation' 
Älvd.; se tv ek s-. 

mo." al 	n. I a me& Älvd. Våmh. målr Rättv. (Bo.) 
Bju. Mal. 1. 'mått; rymdmått / measure' (SAOB 
mål"  
fiyyom il' tsnnår kö'r, fu'llt 	Rättv. (Bo.) 'vi 
fingo tio tunnor korn, fullt mått'; (överf.:) an a 
djott drin må'ir ikri'yy o Mal. 'han har gjort 
annat mått omkr. henne (dvs, gjort henne havan-
de)'. Jfr ö g n-. Syn.: mått, bet. 1. 2. (senare 
ssgsled:) 'avstånd i rum el. tid / distance in space 
or time' Älvd. Våmh. i si be' tter 4 kr ygmedreå , 
Ig Älvd. 'jag ser bättre på långt håll, jag'; ä blri 
fäl kitä tip4 kg'"ygmearä Våmh. 'det blir väl litet i 
längden (el. med tiden)'. Jfr lång-. 3. (senare 
ssgsled:) 'allmänning, tillhörig byn / common-
land belonging to village' Ga.; se b ya-. 

mål" n. Ja mede Älvd. Våmh. mb Mor. Soll. 
Rättv. Leks. Bju. Dju. Flo. Nås Jä. Mal. ÖVd. 
mö/—m0/ Ors. 1. 'mål mat; måltid / meal' (jfr 
SAOB mår 1) allm. bajå et mj'Irs Älvd. baljd 
etä mei'ks Våmh. bä'jd ät m rå'ks Soll. 'reda sig 
utan mat mellan måltiderna' (jfr bida v., bet. 3); 
du få be'jd te mils Ve. 'du får vänta på målti-
den'; du ä'Ir d4 filr jå"tå, so åu da'g baj 14'1r 

Älvd. 'du skall (då) väl äta, så du orkar 
vänta från det ena målet till det andra' (jfr mel-
lan prep., bet. 2a; målmellan); dj,§' mi jet 
mO'l ntg't öOrs. 'giv mig ett mål mat!'; jä a fått 

må'Irsr i d,å'g Rättv. (Bo.) 'jag har ätit fyra 
mål mat i dag'; jä bi Sa Stå' UU jii Sa, nsr ä bi låyt 
tä må'Irs Leks. 'jag blir så hungrig (jag så), när 
det blir långt mellan måltiderna'; fåll va ds`tta tä 
bi'd tä må'lrs Leks. 'nog var detta att vara länge 
utan mat (eg. att bida till måls)'; du vCar då fal  å't-
n ns mä'Irar ma-p ä fa'ssk Leks. 'du må (då) väl 

äta den några mål medan den är färsk'; dum å't 
en bu'lla i mli% Leks. 'de äta en bulle till varje 
mål (eg. i målen)'; ä valt lå'yyt mulla må'lra Dju. 
'det blev långt mellan måltiderna'; du få' fal stå' 
ställ då tö' ä re'kktigt mäik no Tra. 'du rar väl gå 
och laga dig ett riktigt (kraftigt) mål mat nu'; 
lii`kasmåk Jä. 'kraftigt mål mat'. Jfr f e g-, f ä r d-, 
kvälls-, mat-, morgon(s)-, moss-, trång-. 
Syn.: matmål, bet. 1-2; måltid. 2. 'mjölk-
ningstillfälle; den därvid erhållna mjölkmängden 
/ milking; amount of milk from one milking' 
(SAOB mål"' 3) Älvd. Soll. Leks. 4 mjök jen 
ky'nn i mo'lreå Älvd. 'hon (3: kon) mjölkar en 
kanna i målet'; däm fikk 	li' tär i ma'Ir Ve. 'de 
fingo nio liter mjölk vid varje mjölkning (av 
kon)'; o mjs'irka fämm li' tär i ma'kä Leks. 'hon 
(n: kon) mjölkade fem liter i målet'; sätt tjå'kk-
mjslrk utå se'nnst mä'kä Leks. 'bereda tjock-
mjölk av sista mjölkmålet för dagen'; nw'rrgo-, 
kvä'llsmålr Leks. 'mjölkmängd, som erhölls om 
morgonen, resp. om  kvällen'. Syn.: mjöl k-
mål. 3. 'tidpunkt, tillfälle / time, occasion' (jfr 
SAOB mål"' 4; Aasen maal, bet. 6) Älvd. 
Våmh. Ve. Mal. Li. gr: sagd-ii'v, mes e wa ny'd i 
mj'Ireå Älvd. 'han talade om (det), då det var 
nyligen hänt'; ä i besst djäv-a'tt ä, mes ä i ny'tt i 
mo'GT Våmh. (Bon.) 'det är bäst att ge tillbaka 
det, medan det är i färskt minne'; du ska djä"rå ä 
mä må'k e ni'tt Ve. 'du skall göra det, medan det 
har nyss hänt'. Jfr mål", bet. 3; hand-, lös-, 
lösnings-, nöt-, åten-. 

mål" n. Ja mål• Älvd. mö/ Ors. mlik Leks. (Silj.). 
'träffpunkt, riktpunkt; landmärke / objective; 

landmark' (SAOB mål" 2); stjirt et mj'ks 
Älvd. stjöt tä mö'/s Ors. 'skjuta till måls'. Jfr 
hamn-, lösnings-, ögn-. Syn.: fläck, bet. 5. 

'plats, där (två) bäckar el. åar flyta samman, 
bäck- el. å-möte / place where (two) brooks or 
rivers join' Älvd. Jfr bäck-, å-. 3. 'ändpunkt, 
mållinje, gräns / end, finishing line, limit' (jfr 
SAOB mål" 3; 7) Leks (Silj.) Mal. nu nie u`nni 
må' lre Leks. (Silj.) 'nu har jag hunnit målet (dvs. 
gjort färdigt)'. Jfr mår, bet. 3. 

måla f. IV a må`la öMor. må'Ira Leks. (jfr måla' 
v., bet. 1). 1. 'målning / painting' öMor. Leks. o 
för ad må`lo öMor. 'hon kom i el. råkade stöta 
till målningen'; sparrk innt å' må'Ira Leks. 
'sparka inte på målningen!'. 2. 'målarfärg / 

1) allm. fu'llt mj'Ir vÄlvd. 'fullt mått'; vi 



måla' 	 1635 	 mål-före 

paint' öMor. (i) sjöv mä`lu '(i) själva målarfär-
gen'. Syn.: m ål(n)i ng, bet. 2. 

måla' sv.v.l. ma Älvd. Våmh. m rer&-a vMor. 
Ve. Soll. Ore Leks. Ål ma'la öMor. mö'la vOrs. 
mO'la öOrs. mra Rättv. Bju. Dju. Vd. 1. 'be-
stryka med färg / paint' (SAOB måla" 1) allm. 
wen old du j' mj`kä Våmh. 'vad håller du på och 
målar?'; mä 	tå' tje Äpp. 'måla taket'. 2. 
'smeta, smörja, kladda! smear, daub' Soll, an ad 
ma'Ira si yvyr 	sg'ni 'han hade smetat ned sig 
över hela ansiktet'. — Pass.: am ä Clä' må'lres-
a'pp-at gdmmålt, Sa UJ& ä ste'ggfinnt Li. 'om 
det där (skåpet) målas om igen efter gammalt 
manér, så blir det väldigt vackert (eg. stygg-
fint)'. — Särsk. förb. (ut:) 'rita av, teckna'; dier 
åvå mjkaå-an't sj.`tr-pär up j skåNra'usf Älvd. 
'de ha ritat av (skolläraren) Säl Per på avträdet': 
(å:) medrea-j' Älvd. 'smetade på, strök ut (lös 
massa)'. 

måla" sv.v.l. mä'ka Äpp. 'mäta (med ögonmått, 
uppskatta) / measure (by eye, estimate)' (jfr 
SAOB måla"); du får låt, tä minra må å'gam 
Äpp. 'du får lov att uppskattningsvis mäta med 
ögonen'. Syn.: mäla, bet. 1; mäta, bet. 1. — 
Särsk. förb. (till:) pällstj skull vår så' tå' måka, Sa 
brå'mä skull sy`nns nå'av ra' ttjen Äpp. 'pälsen 
skulle vara så tillmätt, att brämet skulle synas 
nedanför rocken'; (upp:) vi få målr-dpp o Äpp. 
'vi få mäta upp den (n: stugan)'. 

målad-blomma m. Illa mrabkijmm Älvd. 'mål-
ning med blomsterfigur, t. ex. på möbel / painted 
flower, e.g. on piece of furniture'. Jfr m åla d-
karl. Syn.: rosmålning. 

målad-bulle m.III a må`kabull Son. mel'irabulla 
Leks. (Silj.) 'julbröd, som under gräddningen 
beströks med vört el. vassla / thick rye-bread 
covered with brewer's wort or whey, eaten at 
Christmas' (ÖDB III 434). Syn.: se klarbröd. 

målad-karl m. Ja me `kakall Älvd. 'ritad el. målad 
figur el. bild / drawn or painted figure or picture'. 
Jfr måladblomma. Syn.: mål(n)ing, bet. 3. 

målad-skrinda f. IV a Inj‘tradskrynnda Våmh. 
mj"kadskrynnda Våmh. (Bon.) 'färgrikt målad 
kyrksläde med fasta medar / gaily-painted sledge 
with fixed runners, used for going to church'. 
Syn.: se grannskrinda m.fl. 

målar-butt m. J a mPrebutt vÄlvd. 'färgpyts, färg-
burk / paint-pot'. Syn.: målarpyts a. 

målare m. III c Iner Älvd. Våmh. må' kär Soll. 
mer öOrs. må'Zrar Rättv. (Bo.) ma`kar Leks. 
Mal. ÖVd. 1. 'person, som utför målningsar-
bete / painter' (jfr SAOB målaren  1 och 3) 
allm. Jfr tavel-, trähäst-. 2. (best.:) 'men-
struation' Rättv. (Bo.) Leks.; jä fåk må'Irarn mitt 
öpi bdkudåjäm Rättv. (Bo.) 'jag fick menstrua-
tion(en) just den dag vi skulle baka bröd (dvs. 
olämpligt)'. Syn.: se d e n-d är-d är n a, bet. 2; 
månads-klenhet, -sjuka; månta m.fl. 

målar-häll(a) f. 	a m råVäriill öMor. må`kar- 
hälla Rättv. (Bo.) må 'lräähälla—må'lraähälla 
Mal. 'sandstenshäll, på vilken färg revs (med 
tillhjälp av en stenskodd konisk trä-löpare) / 
sandstone slab on which paint was prepared 
(with the help of a conical wooden löpare)' (se 
ill.; SAOB). 

målar-pytsa f. IV a mj`lepyttjg best. Älvd. 'färg-
pyts'. Syn.: målarbutt. 

mål-bunden adj. III ma'kbonnd Mal. ÖVd. 'som 
har svårt att uttrycka sig el. är rädd att säga sin 
mening, som har tunghäfta / tongue-tied' (jfr 
Aasen maalbunden); då' va å' sam Print va 
m rdZrbonnd Mal. 'där var en (o: kvinna), som inte 
led av tunghäfta'; näj, an få'-int vå m rdirbonnd, 
då an e ti't lli' k Li. 'nej, man får inte vara blyg 
och försagd, när man är ute på det där viset (i 
främmande bygder)'. Jfr m ål-1 ö s. 

måle m.III a må'Zra (best. mil'irry) Ga. 'lön in na-
tura / wages in kind' (till klockare; SAOB mål& 
1). 

mål-före n. III (I) mo'kfgör Älvd. må"qör vSoll. 
måNfår Soll. mö'lfårä vOrs. må'bfår(ä) Ore 
Leks. Flo. mii`Zefiire Nås må'bfårä Äpp. mifirfåä  
Mal. må'Ziåre Li. 1. 'förmåga att tala / faculty 
of speech' (SAOB 1) Ors. Ore; an a mrsstad 

Ors. 'han har förlorat talförmågan'. Jfr 
munskinn. Syn.: mål', bet. 1. 2. 'sätt att 
tala, röst / way of speaking, voice' (SAOB 2-3) 
allm. gn år iet mjnä  fö slig, •y'nn Älvd. 'han 
har en accent för sig, han'; i käns-wi 'd an å 
må"kföri vSoll. 'jag känner igen honom på rös-
ten'; ann fikk ana må"Irfär Soll. 'han ändrade 
rösten'; sicka mä'llfår an hå'r Leks. 'vilken röst 
han har'; hä vå' ett få'le rå' tzt-e-må'bfårä handå' 
a`ddä Äpp. 'det var en fasligt mjuk röst den där 
hade'. Syn.: mål', bet. 2. 3. (i smst. med 
bry t a:) brjäBt  meekfgöreb Älvd. 'vara i mål- 
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brottet / be at the age when one's voice is break-
ing'. 

målig adj.I må'ku Dju. Flo. 'rosig, blommig / 
roseate, flowery'; sätt på dä tnirku hä‘tta Dju. 
'sätt på dig den blommiga hättan!'; Sa du va 
m rd'ku Flo. 'så blommig du var! (klädd i blommig 
tröja)'. Syn.: rosig, bet. 1. 

måling m. —f. , se m ål(n)i ng. 
mål-koppe m. Illa m'-kupp Älvd. (jfr mål"n.) 

'matsäckspåse, tillverkad av helflått skinn av för 
tidigt född kalv / food-bag made of whole skin of 
premature calf'. Jfr bälgsäck; kalvskinn-
kuse m.fl. Syn.: strup-bälg, -matsäck, 
-säck; strypsäck. 

mål-kärl n. I a tnet'Kråld Älvd. (jfr. mål" n.) 
'måttkärl (t. ex. fjärding, kappe etc.) / measuring-
-vessel' (SAOB). Jfr måls tö p. 

målla f. IV a ('Chenopodium'), se malla!' f. 
mål-lös adj.I mO'llgis öOrs. m rå'irlås Nås må'kår 
Leks. Mal. 'utan talförmåga el. röst; förstum-
mad / dumb; dumbfounded' (jfr SAOB 2, 3). Jfr 
målbunden. 

mål-mellan adv. mj`Zrmi//4 Älvd. 	Rättv. 
Leks. Äpp. Mal. 'från den ena måltiden till den 
andra / from one meal to the next'; hä vår låyyt 

Äpp. 'det blir långt mellan målti-
derna'. Jfr mellan prep., bet. 2a; mållv, 
bet. 1. 

mål(n)ing f. Ib—m. I b mei`Zrtijyyg m. Älvd. 
mo'kjyyg m. Våmh. 	svMor. ma'irriiyg f. 
Soll. må`kniy f.—må`kiy m. Rättv. (Bo.) Leks. 
mä`lriy m. Rättv. Bju. må'kriiy (bet. 2)—må'lriy 
Flo. (bet. 3) Nås nuP4(n)iy f. Jä. må"Zeriiy Mal. 
1. '(dal)måleri; målarkonst / painting, art' (jfr 
SAOB målning' ib) Rättv. Jfr dal-, ros-. 2. 
'färg, målarfärg / paint' (SAOB målning' 1c) 
allm. m'lrninja e tå' nykkt Jä. 'målningen är av-
nött'. Syn.: måla, bet. 2. 3. 'bild, illustration, 
van!, färglagd / picture, illustration, usually col-
ourful' Älvd. Våmh. Soll. Ore Rättv. Leks. Bju. 
Dju. Flo. Mal. syö  meatyga Våmh. 'se på 
bilder i bok el. tidning'; ä ä nå må'Irriiyer i dii"da 
bö'tjen, ä Soll. 'finns det några bilder i den där 
boken?'; sku vi si på målduar Rättv. (Bo.) 'skola 
vi se på bilder?'; ä va en fln m rci`kiy Leks. 'det 
var en vacker bild'; ska vi ka'sstbit må'lrivär 
Dju. 'skola vi hastigt och osett byta bokmär-
ken?'. Syn.: måladkarl. 4. (senare ssgsled:) 

'individ, figur, uppenbarelse / individual, figure, 
creature' Jä., se sot-. — Ssgr: mifkiybök f., 
-bibal m. Leks. 'illustrerad bok resp. bibel / illus-
trated book, bible'; midfirigbök f. Flo. 'bilderbok 
/ picture-book'. 

mål-ro f. I a rd`krö Bju. (Magnevill; jfr mår, 
bet. 1) 'angenämt samtal / pleasant conversation' 
(jfr SAOB, under mål"', ssgr). 

mål-stuga f. V må'kstuggu Flo. 'rum med dalmå-
len på väggarna / room with Dalecarlian wall-
paintings'. 

mål-stöp n. I a må'4-stsup ÖVd. (jfr mål" n.) 
'stop (anv. att mäta våta varor med) / measuring 
stoup (for liquid)' (jfr stöp n.). Jfr målkärl. 

mål-tid f. l a må'itid öMor. må'Zrtid Ve. må`kti 
Mal. ÖVd. (jfr mål") 'tid för att äta mat / meal' 
(SAOB 1); ä va v.Vnli 	öMor. 'det var den 
vanliga tiden för att intaga föda'; pa‘ss må'Zrtidär 
Ve. 'passa tiderna för mat' (jfr ÖDB III 439, 
441). Syn.: matmål, bet. 1-2; mållv, bet. 1. 

måltid-butt m. Ja må'itibott —må'iti/bott Li. 'min-
dre laggkärl, rymmande ca 1 liter, vari mjölk 
medfördes på långfärd (el. av barnen till skolan) / 
small tub containing about 1 liter, in which milk 
was carried on journey (or by children to 
school)' (se ill.). 

mål-tyst adj. I miPlaisst Rättv. (Bo.) (jfr mål',  
bet. 2) 'tystlåten; lågmäld / quiet; softly spoken'. 
Syn.: tyd-, tyst-låtig. 

mån m. II--f. mgn m. Älvd. Våmh. män m. Mor. 
Ve. Ore —mån f. Soll. män m. Rättv. Leks. Dju. 
män m.—f. Flo.—Äpp. mön—män m.—f. Mal. 
män m.—f. ÖVd. 1. 'avsikt, omtanke; iver, flit / 
intention, thought; eagerness, diligence' (SAOB 
mån' A). a. (i Uttr. vara mån för:) 'vara till 
nytta, gagn / be of use' (SAOB mån' A 3) Jä. 
hann skull hå' vär må'n far 'vad skulle det vara 
bra för?'. b. 'råd, utsikt till hjälp / way out, 
possibility of help' Mal. ä e e'nn män, am an 
MV( 	Ni& 'det är (alltid) någon råd, om man 
träffar sådana människor'. c. (i uttr. på mån:) 
'med avsikt, flit / deliberately' Nås Jä. an får ä 
på mä' n Jä. 'han gör det med avsikt'; la vä'rrs 
dffl(r) på mö'n a a so' nnd ä Mal. 'låt bli att ha 
sönder det med flit! (eg. låt vara göra på mån och 
ha sönder det)'; an djök på rnii'n å ra'kkek å int 
djekk snäke Li. 'han krånglade med avsikt och 
gick inte genast (eg. han gjorde på mån och 
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racklade och inte gick snart till)'. d. (på mån:) 
'på skoj, skämt /for fun' Li. ska ve djier på mä'n 
å skatt-api'vi 'skola vi för skojs skull ta och titta 
dit uppöver (n: gå dit upp)'. 2. 'litet stycke, en 
del, en smula / small piece, part, a little' (SAOB 
mån' B 8) Älvd. Rättv. (Bo.) Leks. flry`tt 
stPnem len  mg'n, lrigg 	be'tter Älvd. 'flytta 
stenen helt litet, så ligger den bättre'; ä gek en 
li'tin må'n Rättv. (Bo.) 'det gick ett litet stycke'; 
du ty'kkt du va en må'n ba'ttar du då Leks. 'du 
tyckte du var en smula bättre, du då'. Jfr hands-, 
hår(s)-, plog-, råd-, råg-. 3. 'ökning, effekt, 
verkan / increase, effect' (SAOB mån' B 11) 
allm. e djå'r int mg'n Älvd. 'det gör ingen ver-
kan'; eå i mg'n-P wafirl'tug nÄlvd. 'det leder till 
resultat att vara flitig'; ed e-nt mien-i' Mor. 'det 
tjänar ingenting till'; nug djär äd 	n öMor. 
'nog gör det verkan'; do'dan mjöl-tjä djod mi-e n 
Ve. 'den där mjölken (du drack) gjorde verkan'; 
ä djii`rd då 	kW mirn (f.!) Soll. 'det gjorde i 
alla fall någon verkan'; ä får iyuan mån hä'r jä 
gnå'g Leks. 'det gör ingen effekt, hur jag kältar'; 
ä va-nt stter mä'nan Leks. 'det var inte stor 
effekt'; mäkt va'a Dju. 'någon mån mera (eg. 
månen värt)'; då jr hä i'yyän mä'n på så'a 
lä'yyär Äpp. 'då (efter Bartolomeus) förbättras 
inte säden längre'; 	mä'när,  jå'r, sa mil' sa a 
pi'ss ti 	Mal. 'alla ökningar gör ngt, sade 
musen och pissade i sjön'; ä djii`r sagt mä'n a 

Tra. 'det (: regnet) verkar åtskilligt på älvens 
(vattenstånd)'. Jfr dag-. 4. (vanl. senare 
ssgsled:) 'överskott, (säkerhets)marginal / ex-
cess, (safety) margin' (SAOB mån' B 11); 
jä'yykniysmön Mal. 'merberäknat material för 
jämknings skull'; sö'mniysmån Dju. 'sömsmån'. 
Jfr band-, lagnings-, prut-, råd-, sänk-
nings-. 

mån adj. I (i förb. med om el. i:) m4'n-kim(m) 
Älvd. Våmh. (Bon.) män-7' vMor. mien-um Ve. 
mien-am vSoll. mä'n-u'mm Soll. mä'n-i Ors. 
mä'n-om Rättv. (Bo.) Leks. mä'n-i Rättv. Jä. 
mä'n-am Bju. Ga. Flo. Nås Äpp. ÖVd. må'n-
o'mm Dju. mö'n-am—i Mal. 1. (i förb. med 
om:) a. 'aktsam, varsam, rädd om ngt / careful, 
concemed' (SAOB 1) Våmh. (Bon.) Rättv. Bju. 
Dju. Ga. 	wa mg' n-ym lee"Irindjf Våmh. 
'mannen var mån om hustrun'; mä'n um e'sstp 
Ors. mä'n om hi'sstp Rättv. (Bo.) 'rädd om häs- 

ten'; mä'n om ri'nnjan Leks. 'rädd om ringen'; 
mä'n-am na Bju. 'rädd om henne'; mä'n-o'mm 
an Dju. 'rädd om den'. b. (med refl. pron. sig; 
SAOB 2:) 	n-u'mm si Mor. Soll. 	n-ur mm 
se Ve. mä'n-zemm si vSoll. mä'n-om sä Rättv. 
(Bo.) mä'n mm sä Ga. mä'n am sä Flo. Nås 
mö'n MM sä Mal. 'ekonomisk, sparsam / 
thrifty'. c. 'angelägen, ivrig / eager, anxious' 
(SAOB 3) Älvd. .pti i mg'n-y'mm 	()listas 
Älvd. 'han är angelägen (noga) att slå (av gräset) 
överallt'; mg'neriemm tjrn penrygg Älvd. 
'(de äro) ivriga att tjäna pengar'; an e mån om 
fårtjä'nnstp Rättv. (Bo.) 'han vill gärna ha för-
tjänst'; an va ss mä'n-am äjn si-ep  Li. 'han var så 
ivrig att få en sup'. 2. (i förb. med i; jfr Rietz 
452a:) a. 'aktsam, rädd om ngt / careful about' 
Ors. Mal. .gn i ss mä'n i didg' öOrs. 'han är så 
rädd om det'; vå'r mö'n-i' Mal. 'vara aktsam 
om'. b. 'sparsam / thrifty' Våmh. (Bon.) gn,14 
lruv å wa mg'n-i' ny, «m yn ska kkä'r si 'man får 
lov att vara sparsam nu, om man skall klara sig'. 
c. 'angelägen, ivrig / eager, anxious' Mor. Ors. 
Rättv. Jä. Äpp. Mal. o wa mä'n-' tä jho di 
vMor. 'hon var ivrig att hjälpa dig'; yn I sa mun-
-i' tä fö' nåd öOrs. 'han är så angelägen att få 
ngt'; o e mån-i tä sä`kj små'r Rättv. (Bo.) 'hon är 
angelägen att sälja smör'; hå`na ä må'n-i kör 
Rättv. (Bi.) 'hönan tycker om korn'; hur kan du 
vå'r Sa mä' n-i Jä. 'hur kan du vara så angelägen 
och fjäskig?'; ho e ss mä'n-I' mä dg' Sa Äpp. 
'hon är så angelägen med det så'; vår 
Mal. 'lägga sig vinn om ngt'. — Avi: dam é Ss 
må`nigä Jä. 'de äro så (fjäskigt) beställsamma / 
they are so fussy'. 

måna sv.v.1-3. menå Älvd. Våmh. mu"nå 
vMor. Ve. Soll. Ors. munå' öMor. mu"no Ore 
mä"nå Rättv. (Bo.) må`na (pret. mä'na—mä'nta) 
Leks. mä'na (=pret.) Bju. Ga. Flo. mä'na (pret. 
mä'na) Ål mä'na (pret. må'nta) Dju. mä'na 
(=pret.) Nås ma`na (pass. mà nas) Mal. 1. 
'medföra ökning el. förflyttning, göra verkan, 
effekt / give an increase, have an effect' (SAOB 
måna! 2) allm. eå a menåå Älvd. 'det har ökat 
litet' (om vatten, växt etc.); na"g m(i"när eå att 
du kg'm Våmh. 'nog gör det verkan att du kom 
(och hjälpte till)'; e mg"nä wenn e k.p'nn Våmh. 
ä mu"när we'nn ä ka' nn Mor. ä mä"nar vje ä 
kainn Rättv. 'det medför på sitt vis en ökning' 
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(sade musen lät sitt vatten i havet; ordspr.); ä 
mu"när 4itä a di Soll. 'det går en smula framåt för 
dig'; må"nud a nå Rättv. (Bo.) 'rubbades det 
något?' (om sten el. stock man försökt förflytta); 
lä får tjä'llta hur jä 	ss må'n ä-nt ns Leks. 
'jag får gnata hur jag vill, så gör det (likväl) ingen 
verkan'; hä 'mått int ns Dju. 'det gjorde ingen 
verkan'. 2. 'göra nytta, gagna, hjälpa; förbätt-
ra(s) / be of use, benefit, help; improve' (jfr 
SAOB måna! 2) allm. e my"nä fö we'nn dä.' g 
Älvd. 'det förbättras för varje dag'; ym e my"-
näd nö'd Våmh. (Bon.) 'om det hjälpte (lindrade) 
något'; ä mu"när Sa l'tä Ors. 'det hjälper så 
litet'; ä må'n int bkb' t dum Leks. 'det hjälper inte 
att blöta upp dem'; int må'na hä dlläri e smdlru 
Bju. 'inte hjälpte det det minsta'; ä må`na allti 
fur e tf' Ål 'det hjälpte alltid för en tid'; ä mån 
a' ssint va-fl ha tf' sä Ga. 'det hjälper inte, vad 
man än tager in (eg. har uti sig)'. 3. 'öka mjölk-
mängden, ge mera mjölk (om ko) / increase yield 
of milk (of cow)' Ve. Soll. däm a mu"nå Ve. 'de 
(a: korna) ha börjat mjölka bättre'; tjy'ri mu"när 
full kitä Soll. 'kon ger väl mera mjölk efter hand'. 
4. 'bli el. vara knappt el. ont om, minska / be a 
shortage of, decrease' Bju. nog vj.t vi dö må'na, 
dllti 'nog minnas vi, att det var knappt (med 
födan) minsann'. 5. 'mana, uppmuntra; påmin-
na, nämna (om) / urge, encourage; remind, men-
tion' (jfr Hq. mana; Torp mana; mun a) 
Våmh. Ve. i ska må'n ä a di Ve. 'jag skall nämna 
det för dig'. — Pass.: ä må'nus Mal. (Öje) 'det 
ökar, växer, förstoras / it increases, grows, en-
larges'. — Särsk. förb. (av:) e mYnär-å'v u`nndj 
Älvd. 'de få småningom försprång (eg. det månar 
av undan)'; (om:) ska du mun-d mm ä a an Ve. 
'skall du påminna honom om det?; (u n d a n:) 
må'n-u`nna Ga. 'i god tid förbereda ett arbete 
med ett litet moment då och då'; (å:) 1. mynå-å' 
Älvd. 'mana på'; du ska mynå-å' n Våmh. 'du 
skall mana på den (x hästen)'. 2. jo, ä måns,-
full å' Rättv. (Bo.) 'jo, det går väl framåt en dag 
om sänder'; (åt e r;) 4 mynär-a'tte Älvd. 'hon (n: 
klockan) går för sakta'; (åt e r-åt:) ä mynär-atä'd 
kitä Våmh. (Bon.) 'det gör en viss verkan'. 

månad m. II tnet nää Älvd. mefnaå—mknaå 
Våmh. må` nad Mor. Ve. Soll. (ack. mena Ve.) 
mdnad Ors. ma'na (best. sg. dat. m rdnadäm) 
Rättv. (Bo.) ma`nad övr.Rättv. m Tei`na Leks. 

—Dju. Mock. Nås—Äpp. mdna Mal. ÖVd. (pl. 
mdnaer Li.; best. sg. ack. mö'näry Tra.). 1. 
'kalendermånad, månads tid / calendar month, 
period of a month' (SAOB 2) allm. i i"sym mj`-
naöim Älvd. 'i denna månad'; e' sstp gö'r e'llov 
mefnadi o ka'ttp ta to'lltgn Älvd. 'hästen går 
dräktig i elva månader och katten tar den tolfte'; 
i må` naåim so ky'mb Våmh. 'i nästa månad (eg. i 
månaden som kommer)'; jen 	må'na Ve. 'en 
hel månad';jenn mdnadfirijö'le Ors. 'en månad 
före jul'; ini ma'ss må`na Rättv. (Bo.) 'in i mars 
månad'; uti chrsti må`nadäm Rättv. (Bo.) 'i den-
na månaden'; nä' ssta ma' na Leks. 'nästa må-
nad'; må' tum Sam 11.5' Leks. 'förra månaden'; 
ka`ttmön Mal. 'kattmånaden (mars)'; hu`nnd-
mön Mal. 'hundmånaden (februari)'. Jfr 
tun gel; göd-, hö-, jul-, mus-, slakt-, smal-, 
tungel-. Syn.: måne, bet. 2. 2. 'måne / 
moon' Våmh. Ors.; obef. Li. Mal. må` nadp 
skg'jn Våmh. (Bon.) 'månen skiner'; e old-j fol-
-å'y mei"nabim Våmh. 'månen är avtagande (eg. 
det håller på och faller av månen)'; e i g'röä 
kriugym meenadr,t Våmh. 'det är en ring omkring 
månen'; mdnadtt gur pp Ors. 'månen stiger 
upp'. Jfr full-, jul-. Syn.: måne, bet. 1; 
tun gel, bet. 1. 

månad-ljust adj. In. mez"nadlrg st Våmh. mö' nad-
ljöst vOrs. 'månljust / moonlight'. 

månads-klenhet f. l a m rdnaskinhet Jä. 'men-
struation'. Syn.: se dendärdär(na); målare, 
bet. 2; månadssjuka m.fl. 

månads-mot n. I a må`nasmöt Leks. Ga. (jfr 
SAOB). 1. 'tidpunkt om en månad / in a 
month's time' Leks. jä ska fdra m rd nasmöt 'jag 
skall resa om en månad'. 2. 'tidpunkt för en 
månad sedan / a month ago' Leks. ä må' nasmöt i 
däg sän an r'.stu 'det är i dag en månad sedan 
han reste'. 3. 'månadsskifte / tum of the month' 
(SAOB) Ga. Syn.: månadsskifte. 

månads-rasande adj. I mdnasräson Mal. mdnas-
rassonde ÖVd. 'som lider av periodisk sinnes-
sjuka (el. epilepsi) / lunatic' (SAOB); li'gg int 
b[f ahuvvun i tu'uyä(rjäsn, fö då kan du vål,- md-
nasräson Mal. 'ligg inte barhuvad i månljuset, 
för då kan du bli månadsrasande'. 

månads-sjuka f. IV a mnadssgöka Våmh. må'-
nassjöka Ore mitnaspika Leks. 'menstruation' 
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(SAOB). Syn.: se de ndärdär(n a); månads- 	blir kalas här och var (eg. bortåt), månne ni skola 
klenhet m.fl. 	 (kunna) stå emot då?'. Jfr må adv. Syn.: mål , 

	

månads-skifte n. III mknasstjiffts Rättv. = må- 	bet. 2. 3. (som uttryck för lämplighet, tillbör- 
nadsmo t, bet. 3 (SAOB). 	 lighet:) 'borde, skulle (kunna) / should, ought to' 

månad-tal n. la (end. i förb. med i:) i mknadtg• (SAOB 7) öMor. Rättv. Ore däm mu'nnd då a 
Ve. 'i flera månader / for several months'; spritt 	dlldi lä' yggär öMor. 'de borde då ha hållit 
ni' 	nö' ttär ska sitt-å'jt i mknadtålr i lle'jkt 	längre'; du mu'nnd då full hs'll ts`jtem å de Ore 
rktwedär (det är fel att) 'spritt nya fiskenotar 	'du borde då hålla munnen på dig'; däm 
skall (på slarv) sitta ute i flera månader i sådant 	mu`n(n)d då vst hti't nå' nn gå'yy Rättv. 'de 
rötväder'. 	 skulle då (kunna) veta hut någon gång'. Jfr mål, 

	

måndag m. II mk ndåg Älvd. mj'nndåg (best. 	bet. 9. 
mj'nndajn) Våmh. 	ndåg Mor. Ve. Soll, måne m. III a mkna Rättv. Dju. Nås Äpp. Mal. 
(best. må'nndan vMor. må'nndajän öMor. Ve.) 	ÖVd. mkna Leks. mknä Flo. 1. 'himlakrop- 
möindåg Ors. mkndåg (best. må` nndän) Ore pen luna / moon' (SAOB månen  1) allm. 
mkndag Rättv. må` nndag—må' nndag, Leks. 	mk rum hall-å mi'yyks nu Leks. 'månen är avta- 
må'nndag Mock. Flo.—mo'nndag Äpp. mknn- gande'; si-du mknsn, sks skrkmtuyyslr, ä föra- 
dåg Nås Jä. mo'nneläg Mal. ÖVd. 'dag efter 	nög ä srrk opo'mm bairrjs Leks. 'ser du månen, 
söndag! Monday'; ä va vi'kku i målnndas Leks. 	ett sådant hemskt tungel, det orkar nätt och 
'det var en vecka (sedan) i måndags'; dssar jämnt uppom berget'; svakmåna Dju. 'månen 
må'nndagon Leks. 'dessa måndagarna'; hål 	strax före nytändning'. Jfr full-. Syn.: månad, 
mo'nndåg Mal. 'undvika att börja arbeta på en 	bet. 2; tungel, bet. 1. 2. 'månad / month' Flo. 
måndag'; fri'mändag öMor. fri'månndag Jä. 	agu'ssti m rå`nä 'augusti månad'; e'nn gåyy i 
'måndag före påsk'; mä'gsrmån(n)dafisn Rättv. 	mäkt Flo. 'en gång i månaden'. Syn.: månad, 
Leks. mä'gär-må'nndajän Äpp. 'dets.'; me'kks- 	bet. 1. 
mässmånndajän Dju. 'måndagen efter Mikaeli- mång oböjl. adj.; adv. meyg Älvd.; obef. Våmh. 
dagen'; mg'rmondain Mal. 'första dagen i myr- 	(jfr Sdw. mang er; SAOB under mången) 
slåttern (van!, måndag)'. Jfr blå-, fri-, helgon- 	'mycket! much'; é' wå' N int mryg 'det var 
mäss-. 	 då inte mycket'; i kennd int e my'ayg 'jag kände 

	

månde hjälpv. my`nnd Älvd. mu'nnd Mor.Ve. 	det inte mycket'. Jfr många, bet. 2. 
Sol!. Ore mu'n(n)d Rättv.; obef. Ors. (jfr mål  många adj. pl. mryger Älvd. mrygä Våmh. 
hjälpv.). 1. (som uttryck för sannolikhet:) 'mås- 	mkyygär Mor. mkyygg(r) Ve. mkyuger Sol!. 

M8‘ mer Ors. ms'yy(g)är—må'yygär Ore 
mkyys Rättv. Leks. må'yyä Bju. Ål Mock. Flo. 
Jä. Äpp. må'yue Nås ma'yy Mal. ma'yyg ÖVd. 
(jfr Lev. Älvdalsm. 53, 56; Got!. Ordb.). 1. 
(med pluralt huvudord, betecknande:) 'ett rela-
tivt stort antal! many' (SAOB under mången 
Ib) allm. e wå-pt my'ayg sö'be so kä'm et re'tter 
Älvd. 'det var inte många får som kommo till 
rätta'; e wä-pt mryg fän dar e'lld Älvd. 'det 
var inte många människor (el. mycket folk) där 
heller' (jfr mång adj.); i am djört må'yy detjä 
öMor. 'vi ha gjort (grävt) många diken'; må'yyg 
bkkker Ve. mkyy bå'kkar Rättv. 'många bac-
kar'; dåm wa må'yyg(ä) Ve. 'de voro många'; ur 
må'yyger va jr Soll. 'hur många voro ni?'; ä wa 
ms'yyger tra"nur dedä' öOrs. 'det var många 
tranor det där'; mä mkyygom ö'rd Ore 'med 

te (antagas), måtte / must' (SAOB 1) Soll. ja, nug 
mu`nn(d)-döm full å"ja, nog må(tte) de förmå 
göra det'. 2. (som uttryck för ovisshet, undran 
etc.:) 'kunde (möjligen), torde kunna; månne / 
might, could; maybe' (SAOB 2) Älvd. Mor. Sol!. 
Rättv. die  trzrdd, um e mynnd ed a wrå a'nn 
Älvd. 'de trodde (el. undrade), om det kanske 
möjligen var han el. att det skulle kanske ha varit 
han' (jfr Levander, Älvdalsm. §1187 och 192); 
my'rind diesjk nögy eld Älvd. 'månne de sågo 
några, eller?'; um ka'ss mu'nnd a kem4''mat 
vMor. 'om Lasse möjligen kan el. kunde ha kom-
mit hem'; um an mu'nnd wa i'nna vMor. 'om han 
möjligen kunde vara inne'; mu'nnd an int snäirt 
sku LYX jän, ä Sol!. 'månne han inte snart skall 
(eg. skola) vara här, eller?'; nå ä bi kalä'ssr 

mu'n(n)d-i sku stå bi då Rättv. 'när det 
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många ord'; an a jiiji får mä så må'yy gå'yyar 
Rättv. (Bo.) 'han har ljugit för mig så många 
gånger'; vi em brä' må'yys Rättv. (Bo.) 'vi äro 
ganska många'; må'yy stu'ggur Al 'många bo-
stadshus'; hirlr må'yyä Jä. 'hur många'; i'nnt 
går hä a'nn serjj mItyy ö'ka int Äpp. 'inte går 
det an att säga mycket (eg. många orden) inte'; 
ha ma'yyg ä vä' Li. 'hur många det var?'; hä e 
ma'yyg, hä Tra. 'det är många, det'; ma'yy(g) 
kä'lliyger Tra. 'många gummor'. Syn.: myck-
na. 2. (predikativt, om klockan / predicatively, 
about the time:) e o sö ma'yy Mal. 'är hon (o: 
klockan) så mycket (eg. många minuter, tim-
mar)'; kirs`kka e ma`yug Li. 'klockan är mycket'. 
Jfr mång obölj. adj., adv. 

mång-billa f.IVa ma'yybilla nMal. (jfr billa f.) 
'ostyrigt barn, som far hit och dit och ej kan vara 
stilla / restless child'. Jfr gn e d k arl m. fl. Syn.: 
mång-bäll, -bälla. 

mång-bäll m. J a ma'yybäll— -bel Mal. = föreg. (jfr 
Aasen bell, b xl). 

mång-bälla f. IV a ma'yybälla— ma'yybela sMal. 
=föreg. 

mång-bällig adj. I ma`yubällu— -belu sMal. 1. 
'uppfinningsrik, mångkunnig / inventive, versa-
tile'. 2. 'ostyrig, orolig, som far från det ena till 
det andra (särsk. om  barn) / restless, fidgety 
(especially about child)' (jfr Ross b ellug); an e 
få' a  ma'yybelu te sittsi strila da-i tjå' ätjim 'han 
är för ostyrig för att (kunna) sitta stilla i kyrkan'. 

mången pron. må'yyän Äpp. ma'yyin Mal. 1. (i 
uttr. på mången god dag:) 'på länge / for 
many a day' (SAOB la fl); dg a-nt i fö'tt på 
mayyin gö' (Mig Mal. 'dig har jag inte sett på 
länge'. 2. (endast i uttr.:) må'yyän gö' -ta'kk 
Äpp. 'mycken tack / many thanks!'. 

mången-stad(en) adv. ma'yystän—ma'yysta Mal. 
ma'yysta Tra. (jfr SAOB under mången-
städes) 'till el. på många platser, många orter / 
in many places'; je a virri ma'yysta, je Tra. 'jag 
har besökt el. vistats på många ställen'. Syn.: 
mångenstans. 

mången-stans adv. må'yygum-sta'ssvSoll. må'yy-
gum-sta'ss—må'yyg-sta' ss Soll. må'yystanns 
Nås må'yystass Äpp. ma'yysta(r)ss—ma'yyede-
-sta'ss Mal. ma'yystass ÖVd. (jfr V11 We.; 
SAOB under mångenstäde s)= föreg. dam 
stä'yyd full då'ra ä' må'yysta'ss, Sa i'nnt dam 

skull llipp-rnn Äpp. 'de (o: flickorna) låste väl 
dörrarna också på många ställen (gårdar), så att 
de (a: friarna) inte skulle kunna komma in'; an e 
fall int ss ma'yystass ha' nn häll Li. 'han är väl 
inte på (el. till) så många ställen han heller'. 

mång-fald m. J a må'yyfalld Ga. Nås (best. må' yy-
fallrj Ga. Mock.) må'yyfall Flo. (jfr Falk i MoM 
1929, s. 11) 'bladmage / psalterium, third stom-
ach' (SAOB under m å n gf å 1 1 a). Syn.: se f e m-
tonkoppe; mångfald(s)-koppe, -påse. 

mång-faldig adj.I ma'yyfalldi Mal. 1. 'många 
slag av; omväxlande / many kinds of; diverse, 
varied' (SAOB 2); ä va full int ss ma'yyfalldit må 
ntå't 'det fanns el. var väl inte så många slag av 
mat'. 2. 'tvehågsen, obeslutsam /undecided'; ja 
han Ulv e Sa ma'yyfalldi Sa hå' e-nt gs'tt vä'tts 
'ja, den mannen är så tvehågsen, så det är inte 
gott att veta'. 

mångfald(s)-koppe 	m. Illa måygfå'llskuppä 
—måygfa'llskuppä öMor. ms'yyfslIskuppä Ore 
meryyfalkopps Rättv. (Bo.) må'yyfalskopps 
Rättv. må'yyfall(s)kuppa Leks. må'yyfalskuppa 
Bju. ma'yyfal(s)koppa Mal.; best. ma'yyfslksp-
pin ÖVd. = mångfald. 

mångfalds-påse m. IV må'yyfallspiiss Jä. Äpp. (jfr 
V11) = föreg. 

mångfalds-rot f. VI må'yyfalsröt Dju. Ga. Mock. 
'träjon, Dryopteris filix mas; gavs åt korna, då 
de hade förstoppning / a kind of fern; given to 
cows when they were constipated' (jfr SAOB 
under mångfållrot). 

mångfalds-sjuka f. IV a må'yyfaldssjöka Mor. 
meryyfallsfrika Leks. må'yyfalsfiika Bju. må'yy-
falsfika Dju. Nås må'yyfaldsfika Ga. må'yy-
falsfåka Jä. 'sjukdom i nötkreaturs bladmage, 
förstoppning / constipation in psalterium of 
cattle'. Syn.: mångfald(s)torka. 

mångfald(s)-torka f. IV a ma'yyfältsrrka—ma'yy-
fälstsrrka Mal. = föreg. (jfr SAOB m ångfål-
letorka). 

mång-lede(n)s adv. må'yylns Flo. ma'yyless 
Mal. ma`uu/äjs Li. 'på mångahanda sätt / in 
many different ways' (SAOB mångaledes); ä 

ful bå 	less 8 ma'yyless ffir i vå' än Mal. 'det 
är väl både si och så här i världen'. 

månglerska f. IV a mg`uykeska (pl.-ur) Våmh. 
'kvinna, som idkar mångleri / female hawker' 
(SAOB). 
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mång(om)-stans adv., se mångenstans. 
mångs-lån n. I a må'yyslån Ve. 'lån, som aldrig 
återgäldas / loan which is never repaid'. Jfr 
långlån. 

mång-talig adj. I må'yytäku Äpp. 'mångordig, 
språksam, talträngd / vociferous'; han-dä' va 
få`sle må`yytäku han 'den där var rysligt prat-
sam han!'. Jfr fåtalig. Syn.: språk-börg, 
-redo; språkig; talbörg; talen; talig. 

månka sv. v.1., se munkalll  v. 
månn-tro adv. måntrö' Leks. 'kantänka, förvisso / 
of course, ci-ftainly' (jfr SAOB 1); an a full väni 
fi'n mm gå'yy måntrö"den har väl varit fin 
någon gång, kantänka'. Jfr må', bet. 2; må-
tro, bet. 1; mått adv.; måveta, bet. 1. 

Måns m. måns—måyys Sol!. månns Leks. 
'(skämt. om) katt / (jokingly about) cat' (jfr 
SAOB 2). 

mån-skifte n. III ma`nstjifftä öMor. må'nfifftä 
Leks. 'övergång från nedan till nymåne / tum of 
the moon from the wane to the new moon' 
(SAOB 2). Syn.: tungelbyte. 

mån-skråm m. Ja må`nskråm Dju. (jfr skråm m.) 
'stor fullmåne, just uppstigen över synranden / 
large full moon just above the horizon'; si ukän 
stär ma`nskråm 'se en sådan spökaktigt stor 
måne!'. Syn.: skrymsel-, skråm-tungel. 

mån-snål adj. I mu"nåsnak vMor. (jfr måna v.) 
'snålt sparsam / mean, miserly'; ur mu"nåsn råk 
an ä"så knusslig han är!'. 

månta f. IV a mo`nnta (best. mò nnta) Li. (jfr 
SAOB månatlig, måntelig) 'menstruation'. 
Syn.: se dendärdär(na), bet. 2; målare, bet. 
2, m.fl. 

måra sv .v .1. mu"rå Ors. nu-r'ru Jä. må`ru Mal. 
ma`rå Li. (jfr Rietz mora 444a, mola' 443b; 
VI! We. måra"; Torp möra, måra). 1. 'arbe-
ta smått och långsamt men träget / work slowly 
but assiduously' Mal. Jfr k o rra, bet. 4. 2. 
'brinna svagt, glöda, pyra / glow, smoulder' Ors. 
Jä. Mal. Li. ä låg 8 må`ru 8 gkii'ss da i spi`sam 
Mal. 'det låg och pyrde och glödde i spisen'; ä 
mil`ru 8 bri'nn Mal. ä mli`rå lit Li. 'det brinner 
litet svagt'; ii M å mirrå fatt ä fe`kk-i Li. 
'det låg och pyrde tills det fattade eld'. Jfr leva 
sv.v.4, bet. 5. Syn.: m ö lj al; mörja, bet. 1. 3. 
'värka ihållande / ache persistently' Mal. ä ma`rs 

vä`usi ss 'det mal och värker så'. Syn.: se  

gnöla, bet. 5. — Särsk. förb. (till:) ve 	full 
få't, um int ä mara-t' att Mal. 'vi få väl se efter 
om inte det börjar brinna så smått igen'. — Ssg: 
må`rarrbet(a) sv.v. Mal. 'arbeta långsamt men 
träget / work slowly but assiduously'. 

mård m. Ia märå Älvd. mård Våmh. Mor. Sol!. 
Bju. märd—måd Ve. mård—mäl—med Ors. 
ma(r)d—mak Ore måk Rättv. mjci Ål Mock. inåk 
Leks. Nås—Tra: (best. sg. mäkn Leks. må'uTra.) 
1. 'individ av arten Martes, skogsmård / marten' 
(SAOB m å r 1) allm. jä fek skrit en må'k i gå'r 
Rättv. (Bo.) 'jag fick skjuta en mård i går'. 2. 
(senare ssgsled:) 'katt / cat' Äpp.; se ask-. 3. 
'invånare i Älvdalens finnmark / inhabitant in the 
north-western area of Älvdalen' Älvd. gq`mm-
fiskmärå 'dets.'. 

mård-brydd adj. I mä`rdbrggd vÄlvd. 'oerhört ny-
fiken / extremely inquisitive, awfully curious'. 

mård-fälla f. IV a må`dfälla Ål mä`kfälla Jä. 'red-
skap för fångst av mård / implement for trapping 
marten' (SAOB; ÖDB I 30). 

mård-giller n. Id mä`rdjillder Älvd. må'rdjilldär 
Våmh. 	Rättv. (Bo.) 'gillerredskap för 
fångst av mård / trap for mallen' (se ill.; ÖDB I 
30). Jfr mårdstock. 

mård-skinn n. l a må`kstjinn Mal. 'skinn av mård / 
fur of marten'. 

mård-snara f. V må`ksnåru Rättv. (Bo.) 'snara av 
mässingstråd, varmed mård fångades efter 
utrökning ur ihålig trädstam / snare made of 
brass wire in which marten was caught after 
being smoked out of hollow tree-trunk' (SAOB; 
ÖDB I 30). 

mård-stock m. I a mä'kstskk Mal. Li. 'stockfälla, 
placerad uppe i två furor för fångst av mård / log-
trap placed up in two pine-trees to catch marten' 
(SAOB; jfr Fataburen 1944, s. 97ff.; Malung 2, s. 
223, m. ill.). Jfr mårdgiller, 

mårig adj. I meru Rättv. (Bo.) (jfr Rietz mårug; 
V11 We.; Hq. under murken, Torp mör n., 
SAOB mår) 'moddig / slushy'; ä e så nurrut så 
jä bi tru'tt i bä'nom 'det är så (snö)moddigt, så 
jag blir trött i benen (av att gå)'. Syn.: se 
moddig; mölig, bet. 1, m.fl. 

Mårten m. må'rrty Våmh. må'(r)ty Ve. må'rty 
Soll. må'( ty Äpp. måka ÖVd. 1. 'mansnamn; 
dagen den 11 nov. / name of man; the name given 
to november 11' (SAOB) allm. bö`nd-mårty Sol!. 
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'Bond Mårten'. 2. 'gårdsnamn / name of farm' 
Våmh. Soll. mlfro-anndes Soll. 'Mårten An-
ders'. 

mås sv.v. pass. (endast i förb. med bort el. om; 
jfr SAOB:) m4s-bå'rrt Våmh. mås-bs'rrt Ore 
Bju. mås-bå'rrt Leks. Rättv. Bju. Ga. 'försvin-
na, gå bort; förtvina; glömmas / disappear; lan-
guish; be forgotten' (SAOB); ä sir an't att «n 
mjs-bå'rrt Våmh. 'det ser ut som om han led av 
någon tärande sjukdom'; ä a hyrt n måddas-
-bs'rrt Ore 'det (3: lytet) har börjat växa bort'; s 
måddss-bå'rrt Rättv. 'det gick bort (av sig 
själv)'; ä mås-bå'rrt far mä Leks. (Silj.) 'det 
försvinner ur mitt minne, glöms bort'; snjå'n ha 
måddas-bå'rrt alltvå'Ir nu Leks. 'snön har för-
svunnit helt och hållet nu'; ss skull ä måss-o'mm 
Leks. 'så skulle det (3: onda) gå över så småning-
om'; ä mås full bå'rrt Ga. 'det glöms väl så 
småningom'. 

måsa sv.v.1., se mossa" v. 
mås-björn m., se mossbjörn. 
må-säga adv. met-sa`ija Våmh. (Bon.) må-sej(a) 
Mor. må-sej Ve. Soll. må-sli`ga Ga. må-såljja 
Mal. (uttryck för undran el. tvivel; jfr SAOB 
mål  v. 14:) 'månne, kan undra / mås/be; I 
wonder'; må-sdjj um de'mmda a si'tt nöd 
svMor. 'månne de där ha sett något?'; må-sej 
um dåm a tjöra-fr' si änn Ve. 'månne de ha 
slutat köra än?'; må-sä`jj um ä snjö`ger ete 
Soll. 'månne det snöar ute?'; ja, må-(jusst-) 
seja Soll. 'ja, jag undrar det (el. nej, knap-
past)?'; må-sii`ga var an a bö'ä Ga. 'jag undrar 
var han (3: fågeln) har sitt bo (eg. boet)'; rnå-
seja, hatt an ks' mm häl Mal. 'jag undrar, om 
han kommer eller ej?'. Jfr mål, bet. 3; 12. Syn.: 
må-tro, bet. 2, -veta, bet. 2. 

måtal  sv.v.1.-3. mu"tå Soll. Ors. må'ts (pret. 
ma'tta) Äpp. må'ttå Tra. (jfr Torp möta"; 
Jac.—Matras Fxr. muta; V11 mu tt a) 'röra läp-
parna som om man tuggar el. vill säga ngt; skjuta 
ut munnen, göra grimaser / move one's lips as if 
chewing or wanting to say sthg; pout, make gri-
maces'; an ligg å mu"tär mu`nnim Soll. 'han 
ligger och rör på läpparna'; fa'lla mu"tär 
mu`nnsm mä an rä"kär si Ors. 'far skjuter ut 
munnen, medan han rakar sig'; han tu`ggär 8 
må'tsr i mtennam Äpp. 'han tuggar och rör läp-
parna för att säga ngt men får ej fram det'; 

mii`ttå i msnnam Tra. 'stumt röra läpparna'. Jfr 
masslall, bet. 1; mata, bet. 6. 

måtall  sv.v.l. nug'ts Jä. (jfr Torp möta!) 'gå och 
röra sig långsamt / walk and move slowly'; gå å 
må'ts 'gå och draga benen efter sig, söla'. 

må-tro adv. m°-trät8  Älvd. Våmh. (Bon.) må-trö' 
Ve. Soll. Dju. Jä. Äpp. Mal. 1. (bekräftande el. 
försäkrande:) 'förvisso, kantänka / certainly, in- 
deed' (SAOB 1) allm. neg 4-trCi'" 	Älvd. 
'nog må tro det'; ni m4-trii' 8  n '-nt Irrtä kä"-
rukin Våmh. (Bon.) 'nu minsann är han inte litet 
högfärdig!'; må-trö å' Ve. 'ja, kantänka'; nu må-
trö' å e på tru`ttstffidä Ve. 'nu kantänka hon är 
på dåligt humör (eg. trun t sked et)'; ja, må' no 
allä å'n trä' Mal. 'ja, minsann var det så (eg. ja, 
må nu aldrig annat tro)'. Jfr mål, bet. 2; månn-
tro; mått adv.; måveta, bet. 1. 2. (uttryc-
kande tvivel:) 'månne; möjligen / possibly' 
Våmh. (Bon.) Dju. Äpp. ja, mj-trtr Våmh. 
(Bon.) 'det tror jag inte; månne det?'; må-trä, 
om di-dä'r ska bå'r så Dju. 'månne det där skall 
löna sig?'; må jusst trä', hur hå' kann vå`rs Äpp. 
'(jag) undrar just, hur det förhåller sig med den 
saken?'. Jfr mål, bet. 3. Syn.: må-säga, 
-v e t a, bet. 2. 3. (i uttr. för bestämt nekande:) 
'nej visst inte, aldrig / not at all, never' Jä. näj, 
må-nt (hå') trö"nej, absolut inte'. 

mått n. la mjtt nÄlvd. mfet övr.Älvd. Våmh. 
mått Våmh. (Bon.) Mor. Leks. Bju. Ål Mal. 
mätt Ve. Soll. möt—mOt Ors. måt Ore Rättv. 
Dju. Flo. Nås Äpp. ÖVd. 1. 'redskap el. kärl 
för mätning av rymd el. längd / implement or 
container, used for measuring' (se ill.; SAOB 
mått" 1) allm. rei"gå (strei"tji) mg'Ht Våmh. 
'rågat (struket) mått'; ta"-jä n mä' tt Ve. 'räck mig 
måttskärlet!'; uppi mirtte Ve. 'i måttet'; jä vill a 
tré mä'tsr hä'grs Rättv. (Bo.) 'jag vill ha tre mått 
havre'; o häv-r' full må'ttä Leks. 'hon häller i 
fulla måttet'; ä ska var fu'll mä'tä Dju. 'det skall 
vara fulla måttet'; ska du a °dat) ti mä1  tä Äpp. 
'skall du ha vatten i måttet?'; bIräinijtteö Älvd. 
'det blå bleckmåttet'; a'llstspmötä Ors. ha`kv-
stopmätä Nås 'mått, rymmande ett halvt stop'; 
fjå'Iruys-, li`tärmilt Ore 'mått, rymmande en 
fjärding resp. en liter'; fö'tmät Ore 'måttstav, 
graderad i fot'; säissmåt Ore 'sädesmått'; 
mat Rättv. 'kolmått'; å'gunmät Rättv. 'ögon-
mått'; å'Immått Leks. (Silj.) 'aln(mått)'. Jfr 
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måtte n.; aln-, bryn-, hals-, halvspanns-, 
huvuds-, kapp-, klav-, krut-, rit-, skred-. 
Syn.: mål", bet. 1. 2. 'form, varmed något 
gjutes el. skäres ut (gjutform, kakmått etc.) / 
mould, form' (se ill.; jfr SAOB m åt tiv, 1 c [3 
sÄlvd. (obef. nÄlvd.) Ors. Ore Rättv. Ål. Jfr 
bröd-, bull-, gjut-, hål-, häkt-, kul-, ljus-, 
spänn-, stöp-, tegel-. Syn.: form, bet. 2; 
forma, bet. 2; fo r me. 3. '(uppmätt) storlek 
el. mängd etc. / (measured) size or amount etc.' 
(SAOB mått" 3) allm. an  to må'tt et fö'tem 
Ve. 'han tog mått efter (el. av) foten'. 4. (senare 
ssgsled:) 'kalkugn / lime-kiln' Ore; se k a 1 k-. — 
Ssg: må'ttbrå n. Mal. 'halvtjockt bröd, skuret ur 
degen med mått / half-thick bread, cut out of 
dough with m å t t' ; må` ttbröspädu f. V Mal. 
'brödspade, anv. vid gräddning av måttbröd / 
baker's peel, used when baking måttbröd in 
oven'. 

mått adv. mått Ga. 'förstås; helt säkert, säkerli-
gen / of course; certainly'; hann kåmm full å 
be'ss må'tt 'han kommer förmodligen helt säkert 
och tigger'. Jfr mål, bet. 2; månntro; måtro, 
bet. 1; måveta, bet. 1. 

måtta f. IV a må'tta Ore må'tta Rättv. Bju. Dju. 
Mal.; pl. må'ttar Li.; end. i förb. med prep. 
efter el. till: et-mPter Älvd. etä-meftta 
Våmh. et-må'tta Våmh. (Bon.) et-må'ttur 
vMor. tä-må` ttur—tä-mX tta Ors. tämå` ttar 
Leks. tä-mXttär Flo. te-må'ttar Nås te--tä-
må'tta (--må'tta) Jä. tä-må'ttar Äpp. te-
må` ttaä--må` ttär Mal. (jfr Alfvegren, r-genitiv, 
s. 161f.). 1. (i prep.-förb.:) 'till nytta, till pass, 
till lags, lägligt / of use, handy' (SAOB måttan  
3 a) allm. e kki'mmb sakt et-mPter Älvd. 'det 
kommer nog till pass'; gn ed kynna k'åmå et-
må'tta Våmh. (Bon.) 'den kanske kan el. kunde 
komma till nytta'; nug kan 'd kumå et-må'ttur 
vMor. 'nog kan det komma till pass'; ä Uni då 
tä-må'tta svOrs. 'det kom då till nytta'; int kum 
dedå' tä-mXttur öOrs. 'inte kommer det där till 
användning'; ä-då' kum ti-må'tta Ore 'det där 
kommer till användning'; kåmm tä-må'ttar Leks. 
k8mm tå-må'ttär Flo. kamm te-må'ttar Nås 
'komma lägligt, till pass'; grå'try bruk fal ska 
kåmm tä-må'ttar då Leks. 'gröten brukar väl 
(skola) komma väl till pass då'; pass te-må'ttar 
Nås 'vara mycket välkommet'; hä va-nt ri`kktit 

te-må'tta Jä. 'det var inte riktigt till lags'; ä vålr 
clå a'llär nå'n te-må'ttar åt dåra int Mal. 'ingen-
ting blir då någonsin dig till lags (eg. det varder 
då aldrig något till måtta åt dig inte)'. 2. 'mått-
fullhet, moderation / moderation' (SAOB måt-
tan  7) Ore Rättv. Dju. Li. an ska a må'tta e 
ha'nndom Ore 'man skall vidröra (föremålen) 
med varsamhet (eg. han skall ha måtta i hän-
derna)'; ä e rgyo må'tta må nå' Rättv. (Bo.) 'det 
är ingen moderation med något'; nå`ga må'tta 
ska ä fall vä`ra Dju. 'någon måtta skall det väl 
vara'; am ä Vö'ä  då må'tta på f''  Mal. 'om det 
vore då någon måtta med vad som gjordes el. 
skedde (eg. på färd)'; je va ss så'rfätt ss ä va int 
må'ttar på' Li. 'jag var så ömfotad, så det var 
inte måtta på det'. Jfr hov, bet. 1. 

måtta sv.v.l. må'tta Rättv. Ga. Mock. Mal. 1. 
'sikta, syfta / aim' (SAOB måttan  3) allm. ann 
må'tta a mä ma st'näm Rättv. (Bo.) 'han sik-
tade på mig med stenen'. Jfr mål". Syn.: se 
benan!, bet. 1; sikta", bet. 1, m.fl. 2. 'ut-
skära med mått / cut out with mått' Mock. 
må'tta bu'lltoz 'skära ut brödkakan med kakmåt-
tet'. — Refl.: må 'tt-så Mal. 'ta för sig, förpläga 
sig; sko sig / help oneself; line one's pocket'. Jfr 
pläga v. refl. 

måtte m. Illa må'tta Mal. (jfr måtta f.; Torp 
maate) 'vis, sätt / way' (jfr SAOB måttan  5); 
ä då kan vär brå' å' på e'nn må'tta 'det där kan 
vara bra också på ett sätt'. 

måtte n. III mO't(ä) öOrs. 'mått för kläder / meas-
urement for clothes' (jfr Noreen Ordl.); ta må't 
å'-mi 'tag mått på mig!'. Jfr mått, bet. 1. 

måttig adj. I; se m o t tig adj. 
må-vara oböjl. sbst. måvä`ra Bju. må'våra Ga.; 
(endast i uttr. på m åv ar a;) 1. 'på måfå / at 
random' Bju. Syn.: måfå, bet. 1. 2. 'frågan 
om, ovisst / uncertain, questionable' (jfr SAOB 
under mål  v. 6 b) Ga. å på må'våra 'det är 
osäkert'; e vå på må'vära, am 1,'nä skull gå rå'v 
'det var frågan om att benet skulle gå av'. 

må-veta adv. m°-wi"tå Älvd. mci"tå Våmh. må-
wi"tå vMor. må-vitk—måjtå"—möjtå1  öMor. 
må-vi"tå—mö'ytå Soll. må-vii"tå—må"td--bå"tå 
Rättv. (Bo.) må-vii"tå Rättv. må-v''t Leks. 
(Silj.) må-vdtta Bju. må-vg,'ta Ga. må-vä'tt Flo. 
må-ve'tts Nås Jä. må-vä'tt8 Äpp. Mal. må-ve'ttå 
ÖVd. 1. (svagt bekräftande:) 'kantänka, för- 
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stås, naturligtvis / of course, probably' (SAOB 
under må! v. 11 c) allm. die 4-a`r a ny a fe dajt 
tjg ' 54yz 	mg-wi"tå Älvd. 'de torde ha farit bort 
på kölslåttern nu, kantänka'; n kä fäll kemå a 
kwe'lldgm, må"tå Våmh. (Bon.) 'han lär väl 
komma hem till kvällen, tänker jag'; e kår full 
stikk-uipp någu smu"lru må-wi"tå vMor. 'det lär 
väl sticka upp något litet, förstås'; däm djdkkäs 
möjt rd' öMor. 'de gäckas (retas) förstås'; du e full 
so"llbyddj, må-vi"tå Soll. 'du är väl solleröbo, 
vet jag'; må'-nå full å', mdytå Soll. 'jo, tacka 
för det!'; o vill va du`k(k)tig å dl'-da må"tå 
Rättv. (Bo.) 'hon vill minsann vara duktig, den 
där (flickan) också'; 8 ka' nn bå"tå gå på tö' k få'r 
då Rättv. (Bo.) 'det kan minsann gå på tok för 
dig'; jå'-ja, må-vä'tt8 Äpp. 'ja-ja, kanske det'; 
dem va snPtjin på sa'llt, må-ve'ttå Li. 'de (a: 
getterna) voro begivna på salt förstås'. Jfr mål  
hjälpv., bet. 1; månntro; måtro, bet. 1. 2. 
(tveksam fråga:) 'månne, kan undra / maybe' 
Rättv. Leks. (Silj.) Äpp må-vir"tå, ar a gå'r får 
ddmm-da Rättv. 'jag kan just undra, hur det går 
för det där folket?'; bå"tå 8 bi rä'yyn i då'g 
Rättv. (Bo.) 'månne det blir regn i dag?'; må-v6''t 
om an kå'mm Leks. (Silj.) 'kan undra om han 
kommer'; få, må-vdtta, du, hur hä-då' é' Äpp. 
'ja, jag undrar just, du, hur det där förhåller 
sig?'. Syn.: må-säga, -tro, bet. 2. 

måxe sbst., se måg se m. 
mähä n.—m. tidi'hä n. Ve. Ore Bju. Ål Nås Jä. 
Mal.; m. Äpp. 1. 'osjälvständig person, stac-
kare, fa, våp / sloppy person, milksop' (SAOB) 
Ve. Bju. Nås. 2. 'efterhängsen, nyfiken, när-
gången person / importunate, inquisitive, for-
ward person' (jfr SAOB) Ore Ål Jä. Äpp. Mal. 
Syn.: se bryddspjäte, bet. 2; medligga; 
s v e d(e n)j är n, bet. 2, m. fl. — Av!.: må'hälen 
adj. Jä. 'efterhängsen'; S8 stö'rgaZri må 'hälen du 
é, kulla 'så förskräckligt efterhängsen du är, flic-
ka!'. 

mäkta sv.v .1. 	kkta öMor. Ve. Soll. Leks. 
mdkkta—me`kkta Ors. mdkkta Rättv. Bju. Flo. 
Nås Mal. 'förmå, orka med / be able to (do), 
manage' (SAOB 11); ä mdkktär ingen tä kum 
däjjt Ve. 'ingen är i stånd att komma dit'; i 
mä'kkter då int P djärå eta sjö'v inte Soll. 'det 
här förmår jag inte utföra själv'; i me'kkter int tå 
ga le'yyger öOrs. 'jag orkar inte gå längre'; ja 

mdkktar int, siddu Bju. 'jag förmår inte, ser du'. 
Jfr för-. Syn.: orka. — Särsk. förb. (på:) fä 
mäkkta-nt på' dädda Leks. 'jag förmådde inte 
(dricka) det där'. 

mäktig adj. I mdkktu Mal. 'stor och grov, stark / 
big, strong'. 

mäla' sv.v.3.-1. m?'lra Älvd. Våmh. må' b 
vMor. Soll. (se Noreen) Ore må`la öMor. Ors. 
må'k(a) Ve. ndi'hi Mal. mdlra ÖVd. ; pret. mg`l-
de—mOräd Våmh. mdlld Mal. ma'lld ÖVd.; 
sup. tigit Våmh. må/t Ors. mä//t Mal.; obef. 
NeSi. NeVd. (se mäta). 1. 'mäta, taga mått / 
measure' (SAOB m ä I al) allm. mg'Ir nögä på'rur 
Våmh. 'mäta (upp) litet potatis'; må 'kr å'kriär Ve. 
'mäta (i) alnar'; ms 'de 	'mäta (upp) säd'; 
sPa ma'lld ve o-da sii`tmjamsa Li. 'sedan mätte vi 
upp den där sötmjölken'. Syn.: måla"; mäta, 
bet. 1; märka, bet. 3. 2. 'gå med långa steg / 
walk with long steps' Mal. Jfr m äl al-å 3. (i 
förb. med än d e:) må`k dnnd Ve. 'mäta upp 
garn av lika längd för stickningstävlan / measure 
out yarn of the same length for knitting competi-
tion'. Jfr mälän d e m.fl. 4. (i förb. med ord:) 
mg'`Ir it'rdg Våmh. (Bon.) 'märka ord(en) / 
catch at words, take up a p.'s words'. Syn.: 
märka, bet. 5. 5. (i uttr. mäla sängen:) 'lig-
ga (länge) och dra sig / lie lolling' Ve. i ligg å 
mli'lrär se' nndjä bära 'jag ligger bara och drar 
mig (på sängen)'. — Särsk. förb. (av:) mr-'u 
mig ienbPt åv isjä'r Älvd. 'mät av en bit av det 
här (3: tygstycket) åt mig!'; mälr-å'v jen bPt då 
Ve. 'mät utav en bit då!'; ve fekk mdir-å fs'Yv Li. 
'vi fingo mäta till själva'; (i:) m-l' noger i isan-
j' ku'ppgn Älvd. 'mät i några (3: potatisar) i den 
här säcken!'; ja mglt-P pårur a dl' Våmh. (Bon.) 
'jag har mätt i potatis åt dig'; (i h op:) mr-jii'vp 
tPkinnde a rdt.pm Älvd. 'inmäta tiondet till ro-
ten'; mäk-ihö'p ä Tra. 'mäta samman det (3: 
mjölk från olika ägare i fäbodlaget till gemensam 
ystning)'; (sönder:) sg melräd drm 	nnd 

Våmh. 'sedan fördelade de medelst mät-
ning (den gemensamma svedjefalls)rågen'; 
surnnd vMor. 'dela gemensamt fångad fisk i lika 
portioner med måttkärl'; (u p p;) mglr-u'pp rn 
148nntynn (rn tjå'g etc.) Älvd. 'mäta upp en 
tunna korn (en åkerlott etc.)'; mf.Ird-u'pp Våmh. 
'mätte upp'; målr-tepp Ve. mål-u'pp Ors. mälr-
81 pp Mal. mdlr-app Li. 'mäta upp'; måk-u'pp 
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wä'ddje Ore 'mäta upp väggen'; (ut:) d8m a'dd e 
sta'yy mä ma' rrk på s 	t Mal. 'de hade en 
med märken graderad stång och mätte till med'; 
(å:) m0-0' Älvd. 'sätta av raskt på skidor med 
långa steg'. Jfr m ä I al, bet. 2. 

mäla" sv .v.3. mä'lra ÖVd. (endast refl. i förb. 
med fri:) 'säga sig vara oskyldig / declare one-
self innocent' (jfr SAOB mäla' v.); an ma'lld 
se frr-dt Li. 'han förklarade sig vara oskyldig till 
det'. Jfr fri-. 

mälare m. III c mb'Irär Våmh. (Bon.) (jfr m ä 1 al). 
1. 'måttskärl för våta varor, mätare / measure 
(cup)'. 2. 'trästicka, med vilken olika gårdars 
mjölkmängd mättes i långfäbodarna, innan man 
slog samman den erhållna mjölkmängden / wood-
en stick used to measure amount of milk from 
different farms at shielings, before all the milk 
was put together'. Syn.: mälsticka, bet. 2. 

mäld f. l a måld—måZrd (best. sg. må'Idä—ma'Irde) 
Ve. (jfr Hq. mäld) 'spannmål, som skall malas 
el. som har förmalts / grain which is to be ground 
or has been ground' (SAOB mäld' 2). Syn.: se 
malderl, bet. 2, mälder, bet. 1, m.fl. 

mälde n. III mä 'Ile ÖVd. (jfr Torp m e ld e n.) 
'ogräsfrö i (tröskad och kastad) säd; agnblandad 
säd / seeds of weeds in (threshed and winnowed) 
grain; grain mixed with husks'. Jfr mälder, 
bet. 3. 

mälder m. Id mä'Ildär (best. mä'lldärn) Ve. 
mä'llsr Rättv. mä'Ildär—mjä'Ildär Flo. mj.5' när 
Jä. mä'llär—mjä'llär Äpp. mä'llää  (best. mä' !-
leen) Mal. mä'ller Li. 1. = mäld (jfr SAOB 
under mäld') Flo. Jä. Äpp. Mal. Li. hä e S8 
myttjy mä'llär, S8 dsm tjå'rär hs(r)n då'g bå di't 
s då'o Äpp. 'det är så mycket mäld, så de köra 
varje dag både till och från kvarnen (eg. dit och 
dädan)'; kwe'nnmälldär Ve. 'dets.'. Jfr r å g-. 
Syn.: se m al d e bet. 2, m.fl. 2. 'säd, som vid 
kastningen föll längst bort från kastaren, fullkär-
nig säd / grain which fell farthest away from the 
person winnowing' Mal. hä va mä'llään, lä'tt-
mällään 8 llå`kkinnä 'det var (tre kvalitéer säd i 
den kastade högen) mäldern, lättmäldern och 
slökornet (d. v. s. god, mindre god och dålig 
säd)'. Jfr lätt-. 3. 'säd, som vid kastningen föll 
närmast kastaren, agnblandad säd / grain which 
fell nearest the person winnowing, grain mixed 

with husks' Ve. Rättv. Mal. Jfr mälde n. 
Syn.: se lättkorn. 

mälder-bröd n. Ia mti'llääbrå Mal. (jfr mälder, 
bet. 2) 'bröd, bakat av mjöl av fullkornig säd / 
bread baked from flour from grain of the best 
quality'. 

mälder-lass n. I a mjä'Ildärlass Flo. 'kvarnfora / 
bad of grain to be ground'. Syn.: se mal d e r-
la s s. 

mäle m. Illa må'Ire Li. (jfr Torp m el"; ordb. 
mjälg m. och f.; om mjäla f., mjälg m. etc. se  
Rostvik, Har och harg (1967), s. 153f.) 'brant 
sandstrand vid älv, nipa / steep sandy bank of 
river'. Jfr sand-. Syn.: mj älg m.; mälg m. 

mälg m. I c mälrg Ga. = föreg. 
mäling m. Ib mii`kiy Jä. 'liten, klen varelse, svag 
stackare / small, delicate individual, weakling'. 
Jfr ask-, blek-fis; mjölmus; stackare, bet. 
1. Syn.: mälmask. 

mälja f. IV a maljå' öMor. 	Dju. Ga. (jfr 
SAOB cnelj a under malja; V11 malja f.) 
'hyska / eye (for hook)'; mä'llja å hä'kkta Dju. 
'hyska och hake'; bä'lltmälljär Dju. 'tennhakar 
som prydnad på bälte'. Jfr h ä k t-. Syn.: h ä k t-
märla; märla, bet. 2. 

mäl-klave m. IV må 'Irkkåvå vMor. (jfr mäla' v.) 
'famnstake / fathom-rod, cord-stick'. Syn.: 
famn-käpp, -stake. 

mälla f. IV a, se märla f. 
mäl-mask m. I b må`kmakk Jä.= mäling. 
mälning f. I b m.'kriiyyg Soll. mii`hdy Rättv. 
(Bo.) mä`riiyg (best. mä`riiä) Tra. 1. 'säd, som 
skall malas, mäld / grain to be ground, grist' 
(SAOB mälnin g ) allm. Syn.: se malderl, 
bet. 2. 2. 'malande / grinding' Tra. o då mä'qiä 
djekk bä'ro då'lre 'den där malningen gick bara 
dåligt'. 

mätning-lass n. må'Irninlass Rättv. (Bo.) 'kvarn-
fora'. Syn.: se malderlass. 

mäl-sticka f. IV a ni.`4-stikka Våmh. må'Istikka 
Ors. (jfr mäla' v.) 1. 'måttsticka för mätning av 
hästskors storlek / yardstick for measuring size 
of horse-shoes' Våmh. (Bon.) Ors. Jfr m ä r k-
trä. 2. 'trästicka, med vilken olika gårdars 
mjölkmängd mättes i långfäbodarna, innan man 
slog samman den erhållna mjölkmängden / wood-
en stick used to measure amount of milk from 
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different farms at shielings, before all the milk 
was put together' Våmh. Syn.: m äl ar e, bet. 2. 

mäl-stång f. Ib mekstegg Älvd. Våmh. 
stäm,  vMor. mii'lstågg Ve. må'lstayg Ors. 
må'Irstsyy(g) Ore mii'Zrståyy Rättv. (Bo.) 
må'((r),stayy Mal. mä'kstayg ÖVd. 'sex alnar lång 
stång, anv. vid uppmätning av jordytor / rod, six 
ells long, used for measuring ground areas' (se 
ill.). Syn.: se kavel-, löp-, mät-stång m.fl. 

mälta f. IV a mö'llta Ors. mä'llta Leks. mä'llta 
Dju. Jä. Äpp. 1. 'sädesmängd, som på en gång 
lagts till mältning / amount of grain to be malted 
at one time' (SAOB; ÖDB III 503f.) Ors. Leks. 
Dju. Syn.: malt. 2. 'grodd på korn, potatis 
o. d. / sprout on barley, potatoes etc.' Jä. Äpp. 
Syn.: se b ro d dl, bet. 2b. 

mälta sv.v.l. mä'llta öMor. Leks. Ål me'llta Ors. 
mä`l(l)ta Rättv. mä'llta Bju. Dju. Flo. Nås Jä. 
Mal. Li. 1. (tr.:) 'bereda malt / malt' (SAOB 
mälta' 1; ÖDB III 503f.) allm. ho höll på 
mä'llta Bju. 'hon höll på att bereda malt'. Syn.: 
malta, bet. 1; mäska, bet. 1. 2. (itr.:) 'gro / 
sprout' (SAOB mälta' 4) Rättv. Leks. Ål Dju. 
Nås Jä. Mal. kö'ra mä`ltsr på tr`j r3'da Rättv. 
(Bo.) 'kornet i kärvarna på hässjans tredje stång 
håller på att gro'; så'da ha barrt-å mä'llta Leks. 
'säden har börjat gro'; så'a mä'llt fäll, må o sitt 
Xta Ål 'säden gror (väl), medan den sitter ute (på 
hässjan)'; ä sa`nntas om dam ha mä'llta Dju. 
'det syntes, om de hade grott'; dam a ti-på 
mä'llta Jä. 'de ha börjat (eg. tagit på) gro'. Syn.: 
se malt a, bet. 2. — Pass.: ä mä'lltäs Flo. 'det 
bildas groddar på säden / the grain is sprouting'. 
— Särsk. förb. (ut:) kna`ppar hal-å 	t 
Rättv. (Bo.) '(blad)knopparna hålla på att växa 
ut'; jö'Irpiironar e ss tftmällta Sa Jä. 'potatisen 
är så utgrodd så'. 

mält-bunk m. Ib mä'lltbuy(y)k Rättv. Mal. 'lagg-
kärl, vari säd blötlades för mältning / barrel in 
which grain was soaked for malting'. Syn.: se 
maltbunk. 

mält-ränna f. IV a mä'lltränna Ore Leks. mä'l(l)t-
ränna Rättv. (Bo.) mä'lltränna Dju. Nås Jä. 
Äpp. Li. 'ränna el. träho, vari korn mältades före 
brygd / trough in which barley was malted before 
brewing' (ÖDB III 503). Syn.: malt-ränna, 
-n öl a. 

mält-spada f. V mä'lltspiidu Mal. 'träspade (hälf- 

ten så bred som bakspade), varmed man rörde 
om i maltbunken vid brygd / wooden peel (half as 
broad as baker's peel) with which malt was 
stirred when brewing'. Syn.: m äl tår f. 

mält-väder n. I d mii'llts Mal. 'fuktig, smått reg-
nig väderlek, som kommer säden att gro (mälta) i 
axen / damp, slightly rainy weather which makes 
grain sprout in ear'. 

mält-år f. I a mii'lltää  Mal. = mält spada. 
mäl-ände m. III a mä`Zrännd Ve. (jfr mäla' v., 
bet. 3) 'vid stickningstävlan utmätt garnlängd / 
length of yarn, measured out in knitting competi-
tion'; djä"rå må'kännd 'tävla om vem (av stic-
kerskorna) som först stickade upp en garnände 
av viss längd'. Syn.: k a p p-, k ä p p(a s)-, I å n g-, 
märk-ände, bet. 1. 

män adv., interj. -mgnn Älvd. -månn övr. 1. (i 
förb. med ja, jo el. nej; jfr SAOB a—b:) 'visst, 
minsann / certainly, indeed' allm. sia du djå'r ä 
du? — ja`-ja-mä'nn! — nä`j-ne-mifnn! Mal. 
'skall du göra det där? — Ja (det skall jag) min-
sann! — Nej, visst inte!';jö'-mä'nn--jojo-mä'nn 
(-sann) Mal. 'jo minsann!' ; jä-mä'nn-san Li. 'ja, 
just precis!'. Jfr då adv., bet. 7. 2. (i förb. med 
så; jfr SAOB c:) 'visst, sannerligen, minsann / 
certainly, indeed' Älvd. Mor. Äpp. nä'j-somg'nn 
Älvd. näj såmä'nn Mor. 'nej visst inte!'; näj 
some'nn du få få"rå ' nn e'llde Älvd. 'nej, san-
nerligen du får bege dig av ännu (heller)!'; näj så' 
mä' nn älld vMor. 'nej visst inte (heller)!'; näj, 
sa-mä'nn je hå' vj.'t Äpp. 'nej, sannerligen om 
jag det vet!'; näj, sa-mä'nn am du hå' djå'r Li. 
'nej, så sannerligen du det gör el. nej, det låter 
du allt bli!'. Jfr mar interj.; nej, bet. 1; nej-
don, -så; såmän. 

mänga f. IV a mg`jndja Älvd. mä'nndja Mor. Sol!. 
Ore me`nndja Ors. mä 'nnja Rättv. (Bo.) Bju. 
Dju. Flo. mä`nnja—mä'yyja Leks. mii`nnja Ål 
mä'yya Äpp. må'nja Mal. mä`nndja ÖVd.; obef. 
Våmh. 1. 'blandning, röra, smet / mixture' 
(SAOB) Älvd. Mor. Ors. Leks. Bju. Ål Dju. Ga. 
Äpp.—ÖVd. i mäygja åt hö' nnsan Leks. 'en röra 
åt hönsen'; ä jusssm i mä`qtyja ti jo'kpä-
rulanndä Leks. 'det är alldeles som en smet (av 
regnvattnet) i potatislandet'; ä da vå'Zr ,s'am e 
mii`nja Mal. 'det där blir som en smet'; an djö'It 

mä`nndjar Tra. 'han gjorde för stora 
blandningar'. Syn.: mocka', bet. 1; röra. 2. 
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'murbruk / mortar' (ÖDB III 161, 165) Älvd. 
Mor. Sol!. Ors. Ore Rättv. Flo. Mal. ÖVd. we'-
ggn i llajso nz'jndjg Älvd. 'vägen är (lös) som 
tunt murbruk'; djå"rå mg'jndju Älvd. djä"rå 
mä'nndja Sol!. dje"rå me'nndjo Ors. djär 
mdtzndjo Ore stä'll-te e mii`nndja ÖVd. 'blanda 
till murbruk'; männdjo bira'nndäs minn jö ki'tä 
svä'tt nå' fö ti'dtt Sol!. 'murbruket blandas med 
för litet svett nu för tiden (dvs, det arbetas för 
dåligt)'; lermänndja Tra. 'murbruk av lera och 
sand'. Syn.: bruk, bet. 4; murbruk. 3. 
'sandblandad lera, varav tegel slogs / sand and 
day mixture from which bricks were made' 
Älvd. vMor. trgäkmänndja vMor. 'dets.'. — 
Avi.: mä'nnju Rättv. (Bo.) Dju. mä'yy(ju Ga. 
adj. 'smetig, kladdig / smeary'. 

mänga sv.v.3. mOndja Älvd. mä`nndja 
—mä`nndjä öMor. mä'nndj(a)—me'nndj(a) Ve. 
me'nncija Ors. mii`nnja Rättv. Bju. Dju. Mock. 
mifttnja Leks. Ål mä'yyja Ga. mä'yya—mä`nnja 
Flo. mii`ya—mii`n(j)a—mTfyi Mal. (jfr Sdw. 
m ngia). 1. 'blanda, inröra tillsatsämnen / 
mix, add' (SAOB mänga' 1) Ors. Mal. Syn.: 
blanda, bet. 1. 2. '(om)röra, röra i / mix, stir' 
Älvd. Rättv. Bju. Dju. Ga. Flo. Mal. felrir int 
mOndj a"ti welinndjem lla`jker Älvd. 'ni skola 
(eg. I skolen) inte röra i vällingen så där'; mä'nnj 
int sökt Dju. 'rör inte om så (i grytan)!'. 3. 
'tillreda; bruka, bearbeta, knåda, älta / prepare; 
knead' Mor. Ve. Rättv. Leks. Ål Ga. Flo. Mal.; 
obef. Äpp. mä`nndjä små'rä öMor. mä`nnji 

små'rä Ål 'knåda, älta smör(et)'; 
mdttnja di Rättv. 'bereda det (n: smöret)'; 
mii`yu bra'k (små'r) Ga. 'bereda murbruk 
(smör)'; mä`nnj brä'kä Flo. 'blanda murbruket'. 
Jfr blanda, bet. 3; kludda, bet. 5. Syn.: 
m äng t au, bet. 1. — P. pret.: 1. 'knådad, ältad / 
kneaded'; ä bir ss wa"tumeyut Ors. 'det blir så 
utblandat med vatten'; små'rä e då'Zre mä'yyt 
Mal. 'smöret är dåligt knådat'. 2. 'illa medfaren, 
kraftlös / worn (out)' Ve. å wa så blri' k å me' yyd 
'hon var så blek och matt'. Jfr med-, ut-faren; 
mängla; mängta", p. pret., bet. 2. — Särsk. 
förb. (g e n o m:) jirnommän(n)ja Rättv. (Bo.) 
'grundligt brukad (om tegellera)'; (hop:) mänj-
hö'p småträ Flo. 'arbeta ihop smöret'; (i h op:) vi 
mäyd-iö'p små'r å sa'llt Leks. (Silj.) 'vi blan-
dade smör och salt'; (om:)mänj-s'mm smii'rä Ål  

'ånyo knåda smöret'; (åter:) 	hå'Ir da- 
i mö' ram Mal. 'täta hål (i spismuren) med ler'. 

mängd f. la mäyyd Ore Mal. 'massa, hop / 
amount, pile, mass' (SAOB mängd" 2); stjs'kk-
mäyyd Ore 'hög av på vattnet flytande, avslagen 
fräken'. 

mäng-klubba f. IV a mä'nndjklrubba vMor. 'särsk. 
klubba av trä, varmed sand inarbetades i tegel-
lera / special wooden club with which sand was 
worked into brick day' (se ill.; ÖDB III 161, 
165). Jfr bruks-kara, -klubba. 

mängla sv .v.1. mä'yylra—me'j'a Ve. (jfr 
mjängla v.) 'taga musten ur, utsuga, uttrötta / 
exhaust, tire out'. — Särsk. förb. (ut:) eijt-
mii'yyka (p. pret.) Ve. 'urtagen all must' (jfr 
Lindgren, Burträsk mängla; Stenberg, Ume-
målet m i ngl a, bet. 1). Jfr mänga v., p. pret., 
bet. 2. 

mäng-lave m. IV mplindjkävi Älvd. mä`nndjkavi 
vMor. 'stor trälår, vari murbruk blandades / 
large wooden box in which mortar was mixed' 
(se ill.; ÖDB III 160, 165). Syn.: brukslave; 
bruk(s)-, mäng-lår. 

mäng-lår m. l a m.p'jndjklir Älvd. mä'nndjliir 
Ors. =föreg. 

mängta' sv. v .1. my'jyta Älvd. m,p`jykta Våmh. (jfr 
fängta och mänga v.; Rietz mängt; SAOB 
mängtal) 'sammanbringa i små portioner, hop-
samla; plocka ihop / collect in small portions; 
collect'. — Särsk. förb. (i:) majut-1' flrå`tretjin 
Älvd. 'samla (små portioner) sur grädde i smör-
kärnan'; (i h op:) a-int P ni.dykta-9.5 ita-jå' 
Våmh. 'visst har jag (eg. har inte jag) med stor 
möda samlat ihop det här'. 

mängta" sv.v.l. mg`jakta Älvd. mg`jyta Våmh. 
mä'yukta Ors. Ål mdyyta Ore mdy(u)kta Rättv. 
(Bo.) mä'yyta Bju. Flo. Mal. (jfr SAOB män ta, 
Hg. mänt a och mänga, Herweghr Id. West. 
mängta, Torp menta; ordb. mänga). 1. 'ar-
beta, bruka, knåda, älta / work, knead' (SAOB 
mänt a 2; ÖDB III 363) Ors. Ore Rättv. (Bo.) 
Bju. Ål Flo. Mal. mä'yyt små'r Bju. 'knåda, älta 
smör'; i hall-på' 8 mä'yyt stngl rä Mal. 'jag håller 
på och arbetar smöret'. Syn.: mänga, bet. 3. 
2. 'göra svag, kraftlös / weaken' Älvd. Våmh. ä 
mq`jytäö så'N Våmh. 'det försämrade säden'. — 
P. pret.: majytadro z Våmh. (Bon.) 1. 'utsvulten, 
blek, tunn / starving, pale, thin'. Jfr mänga, p. 
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pret., bet. 2. 2. 'som har låg fetthalt, blå (om 
skummjölk) / with low fat content, blue (about 
skimmed milk)'; (i särsk. förb. med i h o p:) nu e 
ä ihö`pmäyykta Rättv. (Bo.) 'nu är det (3: kittet) 
sammanknådat och mjukt'; (ut:) a'utm.dyktadry 
Våmh. (Bon.) 'utmattad, kraftlös; slak'; i i så 
wgr a'utmQjytarlp, så så' dg rid-it sprfyyga 'den 
(3: jorden) är så helt kraftlös, att säden ej orkar 
gro i den'. — Avi.: mg`jyktug nÄlvd. adj. 'liten 
och mager; ynklig / small and thin; pitiful'; 

dri' kk n't`juktut 'kalven dricker dåligt'. 
mänkta sv.v.1., se mängtali  v. 
männa sv .v.l. (endast refl.:) mg' nn-sig vÄlvd. 

'öva våld el. våldtäkt mot / use violence against, 
rape'; gn menneb-sig 	en 'han övade våld- 
(täkt) mot henne'. 

människa f. IV a me'nni'sstj Älvd. mg'nnistja 
Våmh. mennis(s)tj—me"nistj vMor. mäni'sstja 
öMor. me"nistj(a) Ve. Soll. me'nnistja Ors. 
mä'nnisstja Rättv. (Bo.) mirnnifa Leks. Ål 
mtrnnifa Dju.—Jä. mä`nnefa Äpp. mä`nnistsa 
Mal. mä'nnistja—mirnni,stja ÖVd. 1. 'männi-
skovarelse, person / human being, person' 
(SAOB 1) allm. ed e fä' sett me'nnistjun vMor. 
'det är människan förelagt'; iygu krisste me"nistj 
kan bö' dar Ve. 'ingen kristen människa kan bo 
där'; nä' ttjan va-nt jussam nagga mä'nnifa Leks. 
'näcken såg inte just ut som någon människa'; o 
sått å gäpa å skra`tta, sa o härdas yva,-  a'll 
mä'nnifur Leks. 'hon satt och skrattade så hög-
ljutt, att hon hördes över alla närvarande männi-
skor'; hä då e rä'ttfass mä`nnifa Jä. 'det är då 
en präktig människa'; ä e ander re`kkti(k)t me äj 
mä'nnistja, Sam 	 å snå`gelr apo'nnd-at 
Li. 'det är aldrig rätt beställt med en människa, 
som sitter så där och kikar under lugg (eg. upp-
under-åter)'. 2. (såsom obest. pron.:) 'man, en! 
one' (SAOB 1 f p) Mor. Leks. Dju. um me'n-
nistja ed du"gå djä"rå "d o ed wrIrja vMor. 'om 
man kunde göra det man ville'; mä'nnifa ä ss vält 
slå' t Leks. 'man (3: jag) är (så) helt utpumpad'; 
na mirnnifa har Sa mytjy jä`ra då Leks. 'när man 
(3: jag) har så mycket att göra då'; ä fal o'sskap-
Iri, har du ska pl'n i mä'nnifa Leks. 'det är då 
förskräckligt, hur du pinar en (a: mig)!'; mä`nnifa 
skull va fä'rvis Leks. 'man skulle kunna se in i 
framtiden'; att dam i'nnt kan lätt i mä'nnifa va i 
fa' Al 'att de inte kan låta en (n: mig) vara i 

fred'; hå' r ska e mä'nnifa kunn ve'tt hå' Ga. 'hur 
skall man kunna veta det?'; 8111 rnnt mä'nnifa va 
räidd Flo. 'om man bara inte var rädd (eg. om 
inte människan var rädd)'. Syn.: den, bet. 5; en 
obest. pron., bet. 1 c; han pron., bet. 9. 3. a. 
'viss individ, person, typ / certain individual, 
person, type' (SAOB 2) allm. uko me'nnistja 
Ors. 'en sådan (lustig) människa!'; e du tö'ku, 
mä'nnistja Rättv. (Bo.) 'är du tokig, människa!'; 
mo'rrmor, o ä då-nt hö' på begrå'vniy int? — 
tö'k! mä`nnifa ä å'tti å'r Leks. 'mormor, hon är 
inte med på begravning, väl? — Tok! Hon är 
åttio år gammal!'. b. (i visst känslobetonat till-
tal; jfr SAOB 2 b:) ja'473 mä, männifå Leks. 
'hjälp mig (då), människa!'. 4. 'kvinna / woman' 
(SAOB 2 e) Leks.—ÖVd. å et rrkktit spö'tjä 
didda männifa, si-ddu Leks. 'det är ett riktigt 
spöke, den där kvinnan, ser du'; ä jekk e mä'n-
nifa på vä'jän Bju. 'det gick en kvinna på vä-
gen'; eg-kä'r å e mlf nnifa Ga. en kä'r a e mä'n-
nistsa Mal. 'en man och en kvinna'; didå' mä'n-
nifa Jä. 'den där kvinnan'; äj farsa, brå‘sinnt 
mä'nnistja Tra. 'en snäsig, tvärarg kvinna'; 
ha'sskap-, rä'ttviks-männifa Leks. 'herrskaps-
resp. rättvikskvinna'. Jfr borta-, kvinnfolk-, 
socken-. 5. 'människas varelse, kropps- el. 
själsförmögenheter / being, body or soul' (SAOB 
3) Leks. ä alldeZras sa-rå ru'yyka å rä'Zras 
mä'nnifa Leks. 'det är alldeles så det skakar och 
rör sig i hela ens varlese'; ä i få'rlis krå'valr ma 
&asa mä'nnifa Leks. 'det är ett fasligt krångel 
med den här människokroppen'. 6. (pleonas-
tiskt i förb. med pron. ingen, v ilk e n;) ä ha då 
fall ryya mti`nnifa jorrt sö' n Leks. 'det har då 
väl ingen gjort så där' ; ä kann då i'yya mä'nnifa 
begrip däda int Leks. 'det kan då ingen begripa 
det där'; a`kka mä'nnifa vét hå' Leks. 'vem (eg. 
vilken människa) vet det?'. 

mänsken adj. III mg' nnstjin Älvd. (jfr Sdw. 
mänsker) 'måttlig, ej överdriven / moderate, 
not exaggerated'. Jfr mänsklig. 

mänsklig adj. I mg' nnskkig Älvd. mä`nnskirin 
Rättv. 'måttlig, rimlig, sparsam / moderate, de-
cent, thrifty' (SAOB 5 b); du ska fal va mä'nnsk-
kin Rättv. 'du skall väl ta måttligt betalt'. Jfr 
mänsken. 

mänskliga adv. inf' nnsai Älvd. mf`nnsk4-iga 
Våmh. öOrs. me`nnskkiga vMor. me`nnskliga 
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vOrs. mdn(n)skiriji Rättv. 'måttligt, anständigt / 
moderately, decently'; du ,ä4- jä"tå smäiöre 
mennskki Älvd. 'du skall äta måttligt med 
smör'; drm a we tg`gunä fårå mg`nnskiriga min 
cwij Våmh. 'de ha varit tvungna att bete sig (eg. 
fara) sparsamt med det'; du ska jätå så'frä 
me`nnslariga vMor. 'du skall äta måttligt (av sov- 
let)'; gn fät 	nnskliga öOrs. 'han äter litet av 
sovlet'; däm slå' ss så då int mdnskkiji Rättv. 
'de slåss så det är ingen måtta'. 

mär oböjl. sbst. mår Älvd. (jfr Sdw. mr adj.; 
Fr., de Vries m rr adj.; i förb. med stå el. 
stånda i:) 1. stg`nnd (—stå) i må'r 'vara begär-
lig / be desirable'. 2. 'synas glad och nöjd / seem 
happy and satisfied'; e stIt'r i må'r aa eing'm 'han 
ser glad och belåten ut'. 

mära f. III—IV—V, se myra (m ö r a) f. 
märde m. III a må'lra Bju. mdkre ÖVd. (jfr SAOB 
under mjärde; Torp m e r d) 'mjärde / fish-trap' 
(se ill.; ÖDB I 93); je a ä't äjn mdke på vdna Li. 
'jag lägger ut en mjärde på försök'; an a tej-tot ti 
mdk Li. 'han har tagit den (a: fångat fisken) i 
mjärden'; spi'kumålre Li. 'av träspjälor tillverkad 
mjärde'; vemCdrer ÖVd. 'av vidjor tillverkade 
mjärdar'; vi'mäker Tra. 'mjärdar av videspön'. 
Syn.: se mjärd. 

märd-gång m. Ib mdka'yyg Li. 'ledarm av 
stenar, ris och kvistar fram till mjärde / arrange-
ment of stones, branches and twigs, guiding fish 
to fish-trap' (ÖDB I 81). Syn.: mj är dg år d 
m. fl. 

märd-spröt f. VI må'Irspröt (pl.-sprut-tär) Bju. 
'bågböjd vidja, hållande mjärde utspänd / withe 
bent like bow, keeping fish-trap open'. 

märg m. Ib mjärrg Älvd. Våmh. Soll. Ore Dju. 
Äpp.—ÖVd. —märrg Ve. mjärrg—mjörrg Mor. 
mjarrg Ors. märrg Rättv. Leks. Ga. Mock. 
marrg Bju. märrg—mjärrg Flo. mjälrg—murrg 
Jä. 1. 'mjuk, fet massa inuti ben(pipa) / marrow' 
(SAOB 1) allm. 2. 'ryggmärg / spinal marrow' 
(SAOB 2) allm. ry'ggmjärrdjen best. vMor. 
'dets.'. 3. 'inre, lös vävnad i trädstam, kvist, 
o. d. / inner pith of tree-trunk, twig etc.' (SAOB 
3). Syn.: inkärne. 4. 'människas innersta / 
the innermost part of a person' (SAOB 5 a) 
Rättv. (Bo.) Äpp. jä fris ä'nnd ini mdrrjkin 
Rättv. (Bo.) 'jag fryser ända in i mitt innersta'; 
hä gå'rji'num bil`de mjä'rrg a /Min Äpp. 'det går 

genom både märg och ben'. 5. 'kraft, styrka, 
tåga / strength' (jfr SAOB 5 c—d) allm. i ska pgjn 
mjg'rrdj8n ir di Ors. 'jag skall plåga dina sista 
krafter ur dig'; ann a druttjeö mjä'rrg i IM'n 
vMor. 'han har druckit märg i ben, dvs, fått sig 
en sup'; drikk mjä'rrg i bg,'n Mor. drikk mä'rrg i 
bj.'nä Ve. drikk mjä'rrg i b' ni Soll. drikk 
mja'rrdj8n i IM' ni Ors. drikk n:dug (—mä' i-dm) 
ti b, 'nan Leks. dräkk mä'rrjän ti U'na Flo. 
dräkk mjä'kg ti 1,J.1 nar Jä. 'dricka sig kraft och 
hälsa ur någon källa' (vid trefaldighet Ve. Leks., 
Valborgsmässa Ors., 1 maj Flo., midsommar 
Jä.); still mdrrjen i H'nä å däm Ve. 'ge dem (3: 
korna) kraftigt foder (en viss tid innan de 
släpptes ut)'. 

märga sv.v.l. (endast i förb. med ut:) i'nnt må du 
trö' du märrg-dt må'g på e'nn dä'g int Mal. 
'inte skall du tro att du tar musten ur mig på en 
dag inte / you needn't think you will take the 
strength out of me in one day only' (jfr SAOB 2). 

märg-flyg n. I c mjdrrgflråg ÖVd. 'märgvärk, 
skärande smärtor i extremiteternas inre el. 
märg / shooting pains in the marrow of one's 
limbs'. Jfr flyg m.fl. 

märgig adj. I mjä`rrgu Mal. (jfr SAOB) 'mjuk och 
mjölig (om potatis) / soft and floury (about pota-
toes)'. 

märg-spricka f. IV a mjä`rrgspräkka Tra. 'frost-
spricka in i trädstammens märg / crack caused by 
frost in pith of tree-trunk' (SAOB). 

märg-såd n. II mjdrrgså Mal. 'buljong, kokad på 
benmärg / marrowbone soup'. Syn.: gamme I-
bodsoppa. 

märka sv.v.3. me'rrtja (pret. me'rrkte) Älvd. 
me'rrtja Våmh. —mdrrtja—mdrrtjä Mor. mdtt-
ja—mä`rrtja Ve. mö'rrtj(a) Soll. mdrrtja Ors. 
Ore mdr(r)tja Rättv. mdrrtj- Leks. (Silj.) 
mdrrtja (pret. mdrrkt8, sup. marrkt) Leks. 
mdrrtja (pret. -`rktä, sup. -rkt) Bju. (pret. 
ma' rrtä, sup. marrt) Dju. Ga. md(r)tta Flo. 
ma' rrtja (pret. mdrrt(e), sup. marrt) Nås Jä. 
mii`ta Äpp. må'åsa—må' ätsa (pret. mät,  sup. 
nzåät) Mal. mdmsa (pret. mii`(, sup. miit) ÖVd. 
1. 'markera platsen (för ngt) / mark position (of 
sthg)' (SAOB 1; ÖDB 1 172) Ve. mö'ttj di'mmb-
kär 'på bottenstyckena till ett laggkärl utmärka 
platsen för träpluggarna'. 2. 'anbringa igenkän-
ningstecken på (ngt), sätta bomärke på (ngt) / 
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mark sthg' (SAOB 2; ÖDB 1 180; 11 19) allm. 
me'rrtj ta`kkur Älvd. vMor. mdttj ta' kkur Ve. 
mdrrtj ta`kkur Ore 'sätta gårdens märke (i 
öronen etc.) på rar(en)' ; märrtj st`na Ors. 'sätta 
bomärke på de slipstenar, som efter lottningen 
tillfallit en'; mdrrtj tjPvän Ve. mdrrtj tjg'vän 
Soll. 'klippa håret på tjuvaktig person'. 3. 'av-
mäte, ange el. taga mått (till ngt), avpassa / meas-
ure, take measurement' (SAOB 8; ÖDB I 273; 
11 172, 276) allm. du ak me'rrtj 	Älvd. 
'du skall ta mått till kläder åt mig'; me'rrtj filutty 
Våmh. (Bon.) 'mäta foten (för skotillverkning)'; 
an mdttjär ba'nnd Ve. 'han mäter till laggkärls-
band'; mö'rrtjä dnndan öMor. märrtj e'nnda 
Ors. 'avmärka tillmätt garnlängd med en knut el. 
sticka' (vid kappstickning; jfr långände); 
vi ma'rrtjom ökan a läyyst fa' mnun Rättv. 
(Bo.) 'vi mäta vem som har längsta famnen (3: 
armarna)'; vill du mily mäg en pdlls Äpp. 'vill 
du ta mått till en päls åt mig'; i mii`ät in en pä'lls 
Mal. 'jag tog mått till en päls åt henne'. 
Syn.: se måla"; mäla, bet. 1; mäta, bet. 1. 
4. 'förebåda / herald, portend' (SAOB 10) Älvd. 
trsdågen me'rrtje för ö"be wi"kgn Älvd. 'tors-
dagen(s väder) förebådar den kommande vec-
kans väder'. Jfr märkelsedag. 5. (i förb. 
med ord:) 'ge akt på ord och anmärka på tal / 
catch at words' (SAOB 11) allm. marrtj dkom 
(dat. pl.) Rättv. (Bo.) marrtj ö' k Dju. mart ö'kJä. 
mäki ö'Ira Li. 'märka ord'. Syn.: mäla, bet. 4. 
6. 'på visst sätt ange förestående el. innevarande 
helg, fira / celebrate' Älvd. Våmh. Ors. me'rrtj 
ji'gd Älvd. mdrrtj jå'ggdi Ors. 'ange el. fira 
helgen (gm bättre kost, nybakat bröd o. d.)'; 
me'rrtj så"battz Våmh. 'markera sabbaten gm att 
iaktta vissa bruk'. 7. (i uttr. märka n äv:) 
mäke 	Tra. 'hälsa med att gnida näsorna 
mot varandra / rub noses'. Jfr k e k rn. 8. a. 
(pers.:) 'visa, låta synas, te / show, seem' Älvd. 
gn me'rrtje steflre fl'nt 'den (D: kniven) visar 
stålet bra (d. v. s. härdningen framträder väl)'. 
b. (opers. och bild!.:) 'framträda strimma av 
molnfri himmel efter regn / appear (of patch of 
cloudless sky after ram)' Tra. ä mäke st rå'ke nö 
'det visar stålet nu, dvs, en strimma klar himmel 
blir efter regn synlig norrut'. — 	me'rrtj-si 
Våmh. mdrrtj-si Soll. Ors. mä`rrtj-sä Leks. 
(Silj.) ma'rrt-sä Jä. mäke-se Tra. 'ta mått på 

kläder åt sig'; me'rrtj-mi a nögum kltddom 
Våmh. (Bon.) 'ta mått till en kostym åt mig';jä a 
ma`r(r)tja mä tå skö'r Rättv. (Bo.) 'jag har låtit 
ta mått till ett par skor åt mig'. — Pass.: skull ä 
ma'rrtjas nu Dju. 'skulle det provas (eg. tagas 
mått) någonting'. —Särsk. förb. (av:) 1. marrtj-
ih Ga. 'markera viss längd med ett yxhugg vid 
mätning av stock'. 2. merrtj-li'v önä Våmh. 
(Bon.) 'ta mått av henne(s fötter till ett par 
skor)'. 3. dyöm åvå merrkt- Tå'v vÄlvd. 'de (3: 
sönerna) ha lagt till ett särskiljande streck till 
familjens bomärke (för att kunna hålla i sär sina 
egna och faderns redskap)'; (d i t:) marrk-di't-12 
Mock. 'avpassa den (3: hästskon) för hoven'; (i:) 
1. merrtj-P Våmh. 'vid korgtillv. göra en liten 
skåra med knivsudden i listen'. 2. mör"tj-i fö 
di'mb4-am Soll. 'utmärka hålens plats för träplug-
garna i laggkärls bottenstycken'; (n e d;) märtja-
ni'd öMor. mar(r)k-nå'd Rättv. (Bo.) 'numrera 
stockarna i stuga för att kunna riva, flytta samt 
återuppföra den'; (på:) vi skånom stå' å mar(r)k-
på' vås nrrs skö'r Rättv. (Bo.) 'vi skola gå till 
skomakaren och taga mått till nya skor åt oss'; 
(ut:) 1. 'ange platsen för ngt, utmärka'; mertj-
ault IrPetlin Älvd. 'gm släpande av vingarna och 
vissa andra rörelser utmärka platsen för vårens 
lek' (om tjädertupp); mertj-a'at lalrur Våmh. 
(Bon.) 'med mätsticka placera de olika kulorna i 
ett hårarbete'; märtj-å'jt ta'väkplr råta vMor. 'av-
stycka yta av en plåt, lagom stor för att skära ut 
urtavlor ur'; du bällär fP mi bo"t-å mdrtj-åjt, var 
i ska by"ri-ållIz' Soll. 'du kan gott följa mig bort 
och visa, var jag skall börja slå'. 2. 'ådagalägga, 
avslöja'; nug mdrrtjär då sakkt a' nn åjt, ur an a 
a'fft ä Soll. 'nog avslöjar (då) hans yttre, hur han 
har haft det (: blivit behandlad)'. 3. 'visa sig, 
dra uppmärksamheten till sig'; mö"rtj-åjt si Soll. 
'göra sig bemärkt'; (å:) mertj-ef non so djå'r so 
Våmh. (Bon.) 'lägg märke till någon som gör så'; 
(åt:) mertj-å' sig Älvd. 'falskeligen sätta sitt bo-
märke på'; an a märkt-å' se jena wPdostådo Ore 
'han har falskeligen satt sitt bomärke på en ved-
stapel'. 

märkare m. III c mdrrtjär vMor. 'mått el. mall 
varmed avståndet mellan kuggarna i ett kugghjul 
till urverk avpassades eller varmed tändernas 
längd markerades till en mässingskam / measure 
with which was measured the distance between 
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the cogs in a cogwheel of a dock or with which 
the length of the teeth of a brass comb was 
marked off (jfr ÖDB 11 122). 

märk-dag m. II, se m ä r k(e s)-d ag. 
märke n. III me'rrtje Älvd. me'rrtjä Våmh. 
ma'rrtjä—mö'rrtjä Mor. mä`rrtj—mö'ttjä Ve. 
ma'rrtj(e)—mö'rrtj(e) Sol!. mä`rrtjä Ors. Ore 
ma'r(r)tja Rättv.'-ma'rrtjä Leks. ma'rrtjä Bju. 
Ål Dju. md(r)ttji Ga. ma'rrtje Jä. må'te Äpp. 
må' ätsi Mal. mäyt,se ÖVd. 1. 'punkt el. linje, 
angivande ort el. gräns; riktpunkt; årsring; tids-
linje i solur etc. / point or line; borderline; land- 
mark; annual ring; time-mark of sundial etc.' 
(SAOB märke' 1; ÖDB II 196) allm. ä e 
mö'rrtjä å wå'nnum vMor. 'det är årsringar på 
hornens fästen'; såg du-nt ma'rrtjä Leks. 'såg du 
inte riktmärket?'. Jfr k o r s-, 1 a n d-, 1 ö s-, m i d-
d ag s-, röst-, sol-, ögon-. 2. a. 'igenkän- 
ningstecken (i form av figur-snitt, -skåra, -klipp 
el. -stamp) på föremål el. djur / identification 
mark on object or animal' (SAOB märke' 2) 
allm. sätt-å' on jätt mö'rrtjä Mor. 'sätt ett tecken 
på den'; ti'mmbärmöttj Ve. 'ägomärke på tim-
merstock'; fy`ttmarrtjä Leks. 'klipp i form av en 
hötjuga i örat på får, tillhörande Estersfolket i 
Åkerö'; å'rmarrtjä Leks. 'igenkänningsklipp i 
örat på rar'; hä'kopaddmältse Li. (jfr hal- 
padda) 'hjärtformigt tecken, varmed de gamla 
Limasmederna med stamp prydnadsmärkte sina 
arbeten'; jå'mättye ÖVd. 'liesmedens tillverk- 
ningsmärke på sin produkt' (jfr Lima-Tran- 
strand 1, s. 335). Jfr får-, fäll-, mos s-, nät-, 
skinnar-, sved-, säck-, tråd-. b. 'bomärke/ 
owner's mark' Ors. jfetmärrtj 'Jut Hans bo- 
märke'. Jfr bol-, bo-, ved-. Syn.: se bolmark 
m.fl. 3. 'spår, synligt tecken efter ngt slag, 
hugg, brännskada o. d., fotspår / sign, track, 
footprint' (SAOB märke' 7) allm. an  a då sett 
ett mö'ttj etär si Ve. 'han har (då) lämnat spår 
efter sig' (gjort kvinna havande); an a e 
ma'r(r)tja på nö'srot Rättv. (Bo.) 'han har ett sår 
(från slagsmål) på nosen'; ndi' atsi ätt ha'ggälr-
Mnom Mal. 'märken efter de stora stenhårda 
haglen'. Jfr blå-, bränn-, födelse-, våd-
eld s-. 4. 'mått, mall, mönster / measure, pat-
tern' (SAOB märke' 10; ÖDB I 109f.) OvSi. 
NeSi. ko'rrgmerrtjä Våmh. 'mall, varmed spjä-
lornas bredd i korg mättes' (se Indor, s. 120, fig. 

126); gry' nndmerrtjä Våmh. 'likare till föreg.'; 
sko"mörrtj Sol!. skö'mar(r)tja Rättv. (Bo.) 'sko-
mått'; å'lrrimarrtjä Dju. 'alnmått'. Jfr bolapp; 
märksticka, bet. 2; aln-, band-, teln-. 5. 
'tecken, förebud (för viss väderlek, för sådd el. 
skörd, för (o)lycka, ngns snara död o. d.) / sign, 
omen' (SAOB märke' 12; ÖDB I 219, 396) 
allm. et-me'rrtjis Älvd. Ors. 'till tecken'; ä kym 
te gö sö' ym int fg'n a d9 jät-u'pp me'rrtjä 
Våmh. (Bon.) 'det kommer att ske så, om inte 
den onde har ätit upp tecknet'; ä 	 jätt 
mö'rrtjä Sol!. 'det är ett dåligt omen'; ga`mirs 
ma`r(r)tjar Rättv. (Bo.) ga`mmair ma'rrtjär Dju. 
'gamla tecken'. Jfr j är-, lådig s-. 6. 'gräns, 
rimlighet / limit' (jfr SAOB märke' 14) Soll, nä 
gö'r ä då yvyr å'll mö'rrtji (dat. sg.) 'nu går det 
nästan för långt (eg. över allt märke)'; ä va yvyr 
(el. yr) XII mö'rrtjum ukken trä'r vir a`ddum 'det 
var över (el. ur) all beräkning (eg. alla märken) 
en sådan tur vi hade'. 

märkelse-dag m. II me'rrtjelsdåg Älvd. Våmh. 
mä`rrtjilsdåg—mä`rrkälsdåg Mor. ma'rrtjälsdåg 
—ma'rrtjilsd5g Leks. ma'rrtjilsdåg Dju. ma'rr-
tjälsedåg Jä. (jfr märke, bet. 5) 'dag, som var 
av betydelse för förutsägande av väderlek, års-
växt o. d. eller på vilken visst arbete skulle på-
börjas el. utföras, märkesdag / day of importance 
for predicting weather, harvest etc, or day when 
certain task should be started or completed'; 
ä`rbanus ä en ma'rrtjilsdag; då ska kö'rä va så'tt 
Leks. 'Urbanusdagen är en märkesdag; då skall 
kornet vara sått'. Jfr Anders, bet. 2; Erik, 
bet. 2; Jakob, bet. 2; Karl, ssg.; korsmäs-
san; Lars, bet. 2; Mats, bet. 2; Mikaels-
mässa; Olov; Peter-Katt m.fl. Syn.: 
märk(es)-, bet. 1, spå-dag. 

märk(es)-dag m. II ma`r(r)tjasdåg Rättv. (Bo.) 
mdgcläg Flo. må`ätsisdåg Mal. mäytisesdåg 
ÖVd. 1. = föreg. (SAOB 1) Flo. Mal. ÖVd. 2. 
'märklig dag, minnesvärd dag / remarkable day' 
(SAOB 3) Rättv. (Bo.); hä va en ma`r(r)tjasdäg, 
får då kunnd däm tjb`ra ti å'kräm '(nyårsaftonen 
1924) det var en minnesvärd dag, ty då kunde 
man ännu gå på åkern och plöja'. 

märk-snora f. IV a mä'jt,sesnöra Li. (jfr märka 
v., bet. 3) 'mätband / measuring-tape'; dem 
dje'kk hå' ti mdlåsesnöra hä's Li. 'båda gingo in 
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el. fingo rum inom mätbandet för hans livvidd'. 
Jfr märktråd. 

märk-sticka f. IV a me'rrtj(s)tikka Älvd. Våmh. 
mö'rrtjistikka—mii`rrtjästikka Mor. mö` tj(s)tikka 
—mö` rtjstikk Ve. mdrrkstikka Rättv. (Bo.) 1. 
'trästicka, försedd med ägarens bomärke, som 
anbragtes på föremål el. djur, vilket tillhörde 
honom / wooden stick with owner's mark on it, 
attached to object or animal' (jfr märke, bet. 
2b) Mor. Ve. Syn.: marksticka. 2. 'mått-
sticka, alnmått o. d. / measuring-rod, yardstick 
etc.' (jfr märka v., bet. 3; ÖDB II 152, 213) 
Älvd. Våmh. Mor. Rättv. (Bo.) Jfr märke, 
bet. 4. 

märk-tråd m. Ja mö`rrtjtråd öMor. mdrrktråd 
Leks. mila  tsitrå Mal. (jfr märka, bet. 3) 'tråd 
med knutar på, anv. som måttband (av skin-
nare el. skomakare) / thread with knots upon it, 
used as measuring-tape (by furrier or shoe-
maker)' (ÖDB II 276); d8m sätt hä' tsä i birg`pän-
ninam g`vy mii`atsitriin Mal. 'de satte inskär-
ningen i blypenningen över mått-tråden (invid en 
knut)'. Jfr börjanknut; märksnora. 

märk-trä n. V mii`ätsitr Mal. 'trästicka av viss 
längd, anv. som mått vid vedsågning / wooden 
stick of certain length, used as measure when 
sawing wood'. Jfr mälsti ck a, bet. 1. 

märk-vante m. Illa ma`avanntä Flo. (jfr märka 
v.) 'vante, anv. till mönster och mått / mitten, 
used as pattern and measure'. 

märkvärdig adj.I ma'rkwåden Ve. märkvii`rdin 
Leks. mdrkviirdin Bju. mdrkviirdi(g) Flo. 
mä`rkviicli Mal. (Y.) 'märklig, egenartad, egen-
domlig / strange, remarkable, curious' (SAOB 
1-2). 

märk-yxa f. III ma' rrtjykksa Leks. 'yxa att märka 
timmer med / marking-axe' (SAOB). 

märk-ände m. Illa mö'rrtj(ä)ä'nnd öMor. (jfr 
märka v., bet. 3) 'vid stickningstävlan utmätt 
garnlängd / length of yarn measured out in knit-
ting competition'. Syn.: kapp-, k äpp(as)-, 
lång-, mäl-ände, bet. 1. 

märla f. IV a me'lla Älvd. Våmh. vMor. Ve. öOrs. 
mdlla öMor. vOrs. Soll. Ore mä` Ila Rättv. Nås 
ma'lla Leks. Ål —mä`llra Leks. mä` 
Bju. må`rla Dju. Ga. Mock. Flo. ma` Ila—må-Va 
Jä. må`(r)la Äpp. Mal. mii‘ira Li. (jfr Torp 
me Il a). 1. 'U-formad hållare av smidesjärn el. 

av grövre tråd; järnögla, krampa, vari hasp, 
drag-krok el. rep o. d. kunde fastgöras / iron 
staple or clincher' (SAOB märla" 1; ÖDB I 
379f., 383; II 68, 153) allm. bi'tind hi' sstn ti 
mä`llån dan Rättv. (Bo.) 'bind hästen i (den i 
väggen inslagna) märlan där!'; g j` tmell« Älvd. 
'krampan i dörrposten för låskolv'; bg"kmella 
Våmh. 'märla för låsblecket på en spånkorg'; 
renntråsmella Våmh. 'en av de båda järntråds-
kramporna, hörande till handtag på spånkorg'; 
kirefftmella Våmh. (Bon.) 'kläppfäste i pingla'; 
kä`gygmälla öMor. 'krampa i dörrpost, i vilken 
låskolv sköts in'. Jfr h ad d a, bet. 3, m.fl. 2. 
'ögla av tråd, tyg el. metall i klädesplagg, hyska; 
ögla i (vidje)bindsle / eye made of thread, materi-
al or metal in garment; bop in withe-halter' (se 
ill.; SAOB märla" 2; ÖDB IV 209) allm. air ig 
ev-I' jett me'll i brit'utje a cit' g Älvd. 'skall jag 
sätta i en (extra) märla i dina byxor?' (skämt. till 
person, som ätit sig övermätt); me'lla o kran 
Våmh. (Bon.) 'hyska och hake' (i kläder); 
hä'kkta a ma' Ila Jä. 'hake och hyska' (i häktpar); 
ä a 1iisna e må` lla ti ra' ttjäm Rättv. (Bo.) 'det har 
lossnat en hyska i rocken'; grå` tmell Älvd. 'för-
längande ögla i linningen på för trång byxa'; 
snå`rmälla Leks. (Silj.) snöVlövsmalla Jä. 'tenn-
hyska i snörliv'; (h)ä`kktmällra Leks. 'hyska (till 
hake) i klädesplagg'. Jfr b åd-, häkt-, skakel-, 
snörlivs-. Syn.: lycka!, bet. 2; mälja. 3. 
'maska (i stickning el. nät) / stitch (in knitting or 
net)' Mor. Ve. Soll. je me'll Wp-art vMor. 'jag 
tappar en maska (eg. en märla löper åter)' (se 
1 ö p a-å t e r, bet. 2); a"vundsmella vMor. a"vug-
mälla öMor. a"vumäll Soll. 'avig maska'; rä`tt-
mäll Soll. 'rät maska'; vrå`yygmell vMor. 
'maska, i vilken tråden delar sig'. Syn.: 
lycka', bet. 6. 4. 'av vidja vriden ring, anv. 
som skarv i s v ege / withe ring, used as join in 
sv ege' Älvd. 5. 'av läder, vidja el. d. tillverkat 
tå- el. hälbindsle till skida / toe- or heel-binding 
of leather or withe for ski' Älvd. Jfr efter-, 
fram-, främre-, skid-. Jfr hälla", bet. 3; 
häl-länk; ola, bet. 1; tåga. 

märl-rand f. VI me'llrannd vMor. 'rad av maskor, 
bildande mönster i stickning / row of stitches in 
knitting'; två`mellrannd 'rad av två aviga el. räta 
maskor'; 	mellrannd 'rad av tre aviga el. räta 
maskor'; djä` pmellrannd 'rad av maskor, belä- 
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gen djupt in i stickningen'; knu`ppmellrannd 
'mönsterrand av maskor, bildande toppar el. 
knoppar'. 

märr f. Ja märr OvSi. marr Rättv. mär Rättv. 
(Bi.) Leks. Bju. Ål Dju. Ga. Flo. Nås ÖVd. 
mär—mår Jä. mår Äpp. må(r) Mal. 1. 'sto / 
mare' (SAOB 1) allm. i a så'It mä'rri öMor. 'jag 
har sålt märren'; uka fi`na mä'rr i a`dd Ors. 
'vilken vacker märr jag hade!'; en hi'sst e stå' dar 
än e ma' rr Rättv. (Bo.) 'en häst (dvs. vallack) är 
starkare än en män'; jä ska evå di a ma' up 
Rättv. (Bo.) 'jag skall ha det åt märren'; ä far 
sent tä kåmma ma hå', n8 må' ra ä då'd Leks. 
(ordspr.:) 'det är för sent att komma med hö, när 
märren är död'; mdra e me f'  Li. 'märren är 
med föl'; må' rä e hd sstgälrin Tra. 'stoet är brun-
stigt'; fjö'Zriygsmärr Ve. 'fjordmärr från Norge'; 
ro"gasmärr Soll. 'sto, som hoppar över gärdsgår-
dar'. Jfr f ål-, piss-. 2. (senare ssgsled:) 'ned-
sättande om person / derogatory about person'; 
se gas-, trä-. 3. (senare ssgsled:) 'rå granstör, 
som höll den övre stocken i nying i rätt läge / 
newly-cut fir-pole, holding the upper log of log-
fire in right position' Li., se r e d-. 4. (senare 
ssgsled:) 'släpkälke, anv. att transportera sten 
på / sled, used for transporting stones' Ve.; se 
s te n-. — Ssgr: mdrriana f. Våmh. (Bon.) 'li-
tet, tjockt sto / small, fat mare'; må"räkrytg'r n. 
Älvd. 'nedsättande om män / derogatory about 
mare'. 

märr-fåle m. IV mirräfini.  Älvd. mdrräfteiri 
—mä'rrjfu8lri Våmh. mdrrfukå vMor. mdrrfulle 
öMor. mdrrfukå Ve. mä"råfuli öOrs. mdrrfuli 
vOrs. mä"rofuke—mdrrfäke Ore må' rfaka Leks. 
mdrfaka Dju. mdrfältä Ga. Flo. mdrfalra Jä. 
mdrrfåka Äpp. må' äfåZra Mal. 'stoföl / filly' 
(SAOB). Jfr hästfåle. Syn.: märrunge. 

märr-hov m.—f. må"rä" Älvd. 'hov på sto / 
hoof of mare'. 

märr-kunta f. IV a mä"räkutt vMor. 'könsdelar på 
sto / genitals of mare'. Syn.: märrmus sa. 

märr-lår n. I a må"räkår Älvd. mdrulår Leks. 
mii`ralår Mal. 1. 'lår på en män / thigh of a 
mare' allm. 2. 'förtjockning på ojämnt spunnen 
tråd / bump of unevenly spun thread' allm. 
eråår og mirrig-år Älvd. (klandrande om 
oskickligt spunnen tråd:) 'harhår och märrlår'; 
ä' nn sam i hå'r å ä' nn Sam i mdrulår Leks. ä' nn 

Sam ett /Or 8ä' nn sam ett må`ralår Mal. 'än 
som ett hårstrå och än som ett märrlår' (jfr Ma-
lung 3, s. 207). 

märr-mjölk f. Ib mdrrmjök Mor. Soll. mdrmjairk 
Leks. Dju. Li. ma'rrmj84-k Ga. Flo. må'r8mjakk 
Mal. 'stomjölk / mare's milk' (SAOB 1); mdr-
mjairk ä brå mot tji' kho'ssta Leks. 'stomjölk är 
bra mot kikhosta'. 

märr-mussa f. IV a mä"råmussa Ors. 'könsdelar 
på sto'; n ste'lld-til my' nnen Sa ,r1 wa' rrt just 
sum-p mä"råmussa öOrs. 'han förvrängde mun-
nen, så att den blev just (så)som ett stokönsor-
gan'. Syn.: märrkunta. 

märr-skrocka f. IV a må'r8skr8kka Mal. 'mager 
gammal män, skinkmärr / jade'; e gammalr 
må`raskrakka, sam gi'kk Sam e trg.'måa 'en gam-
mal hästkrake, som var (eg. gick) stelbent som 
en trämärr'. Syn.: träm ärr, bet. 2. 

märr-unge m. Illa må`raunn(ji Mal. '(diande) 
stoföl / (sucking) filly'. Syn.: m ä rr få 1 e. 

mäsk m. Ib messk Älvd. Våmh. Ve. mässk Mor. 
Soll. Ors. Ore Leks. Bju. Ål—Jä. mäs(s)k Rättv. 
mössk Mal. mäjsk ÖVd. 1. 'jäsningsprodukt av 
malt till brännvinsbränning el. brygd / mash for 
distilling or brewing' (SAOB 1; ÖDB III 521) 
allm. Jfr drank, bet. 2. Syn.: brännvins-
ämne; tillsättning. 2. 'avfall(smalt) från 
brännvinsbränning el. brygd / waste (malt) from 
distilling or brewing process' (SAOB 2; ÖDB III 
530) allm. dem a bå"kåd åv me'sstjem Ors. 'de ha 
bakat (bröd) med tillsats av mäsk'; ji kä' nom 
mäl s(s)tjan Rättv. (Bo.) 'ge korna mäsken'; ns 
ma' Iltä bi å'vköka få vi mä' sstjän kod r Dju. 'när 
malten blir avkokt, få vi mäsken kvar'; bru`gg-
mässk Mor. 'drav efter brygd'. Jfr drank, 
bet. 1. 

mäska' sv.v.3. me'sska Våmh. mdsstja Soll. 
mei sska Flo. mässk- Äpp. mdsska Mal. (jfr VII 
mäska). 1. 'tillreda malt till brygd el. bränn-
vinsbränning / prepare malt for brewing or distill-
ing' (SAOB 1) allm. Syn.: malta, bet. 1; mälta, 
bet. 1. 2. 'blanda sopstackens avfall med exkre-
menter från avträdet, bereda kompost / mix 
waste from rubbish-heap with excrement from 
earth-closet, prepare compost' (ÖDB I 365) 
Våmh. — Särsk. förb. (uppi:) mässtj-upp' Soll. 
'ösa upp (en smetig massa)'; (uti:) mässk-tP 
Äpp. 'tillsätta mäsk vid brännvinstillverkning'. 
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mäska" sv.v.3. me'sstja Älvd. mä'sstja Sol!. 
Leks.; pret. me`kkste Älvd. (möjl. till föreg.; jfr 
Torp meiska). 1. 'röra plaskande i, skvalpa, 
stänka / splash' Älvd. Soll. me'sstj sud så"- -
wa'ttng Älvd. 'plaska med skeden i soppan (utan 
att äta)!';. an såt å mdsstjet uti va"tni min nä"-
våm Sol!. 'han satt och rörde plaskande med 
händerna i vattnet'. Syn.: tväska, täska. 2. 
'vid tuggande frambringa ett obehagligt ljud, 
smaska / eat noisily' Leks. hsr du mä'sstjs 'så du 
smaskar och glufsar!'. — Av!.: messtj, me'ss-
tjan n. Älvd. 'stänk(ande)'; me'sstjut adj. n. 
vÄlvd. 'besvärligt, bökigt / troublesome, labor-
ious'. 

mäsk-bröd n. la messkbröä Älvd. mdsskbråå 
vMor. mä'sskbrå—mdsstjebrå öMor. me'sskbrå 
Ve. mdsskbrå Sol!. Ore Leks. me'sskbr Ors. 
'bröd bakat av mäsk och kornmjöl / bread made 
from mash and barleymeal' (SAOB; Liv. Älvd. 
34; ÖDB III 530). Syn.: drankbröd. 

mäskbröds-slättan f. IV a best. mdsskbrö(d)s-
slätts Leks. 'tiden från trettondagen till påsk, 
under vilken man blandade mäsk i brödet / peri-
od between Epiphany and Easter, during which 
mash was mixed in bread'. Syn.: mäsk-
slättan. 

mäsk-bulle m. Illa me'sskbullä Våmh. (Bon.) 
'halvtjockt bröd, vari mäsk utgjorde ingrediens / 
semi-thick bread, containing mash'. Syn.: 
drankbulle. 

mäsk-bunk m. Ib mdsskbuyyk öMor. 'förvarings-
kärl av trä för mäsk / wooden container for 
mash'. 

mäsk-dans m. la mä' sstjädanns—md sskdanns 
öMor. 'dans, som tråddes omkring drickskaret, 
när jästen tillsattes drickat (utfördes av de hus-
hållsmedlemmar, vilka deltogo i gemensam 
brygd) / dance round barrel when yeast was 
added to beer (by members of household 
taking part in brewing)'. 

mäsk-duk m. Ib mii'sskdak Leks. (Silj.) 'glest 
vävt lintygstycke, anv. att sila ifrån mäsken vid 
brygd / loosely woven piece of linen cloth, used 
when sieving brewer's wort to remove mash' (jfr 
ÖDB III 509f.). Jfr mäsksil. Syn.: se brugd-
duk, -kläde; mäsk-kläde m.fl. 

mäsk-hasse m. Illa mä'sskass (pl. -assär) vSoll. 
'brödkaka, bakad av mäsk och litet mjöl / bread 

made of mash and a little flour' (gavs åt hästarna 
som julbröd). 

mäsk-kar n. II mdsskkär Äpp. 'kar, vari mäsk 
fick jäsa / barrel in which mash was kept during 
fermenting process' (SAOB; ÖDB III 521). 
Syn.: se drankkar. 

mäsk-kläde n. III mii'sskkbådo Rättv. mdsskkiräde 
Leks. (Silj.)=mäskduk (ÖDB III 509f.). 

mäsk-korg m. I b mdssklairrg Ål 'av vidjor flätad, 
korgliknande sil, med vars hjälp mäsken silades 
ifrån vid brygd / basket-like sieve, made of plait-
ed withes, used when sieving brewer's wort to 
remove mash'. Syn.: mäsk-sil, -såll. 

mäsk-sil m. I a mdssksil Bju. Ål=mäsk-korg (se 
ill.; ÖDB III 510f.). Jfr mäskduk. 

mäsk-slarva f. IV a me'ssidlarrv Älvd. me'ssk-
llarrba Våmh. = mäskduk (ÖDB III 509). 

mäsk-slättan f. IV a best. mdsskslätta Leks. 
=mäskbrödsslättan; vi ha kummi utå 
mdsskslätta nä Leks. 'vi ha kommit ut i den 
helgfria tiden (mellan jul och påsk) nu'. 

mäsk-såll n. Ja me'ssksåld Våmh. 'glest såll (vari 
halm och ett tygstycke lades), varigenom mäsk 
silades / coarse sieve (in which straw and cloth 
were placed) through which mash was sieved' 
(ÖDB III 509). Syn.: mäsk-korg, -sil. 

mäsk-underbieda f. IV a—V 	sskumbrädu Sol!. 
=mäskduk (ÖDB III 509, 530). Jfr mäsk-
såll. 

mässa f. IV a me'ssa Älvd. Våmh. Ors. —mdssa 
Mor. mdssa Ore Leks. mdssa Nås Mal. ÖVd. 
1. 'gudstjänst, högmässa / divine service, morn-
ing service' (SAOB 1) allm. ig ed Ci`ka dajt i 
me'ss« Älvd. 'jag borde gå i kyrkan på högmäs-
san'; fierå et-me'sser Älvd. 'fara till kyrkan' (i 
Åsen äv. = 'till Kyrkbyn'); bårt i mdssu vMor. 
bsrt i me'sso Ors. 'till gudstjänsten'; nu bdmm-
bär eä a mä'ssun nvMor. 'nu ringer det samman 
till (eg. åt) högmässan' (jfr bamma v., bet. 1); wi 
fiygum me'sso An 	su`nndågå öOrs. 'vi fingo 
högmässa här tre söndagar'; et-me'ssur Ors. 'till 
kyrkan'; ska do d mä'sso Ore 'skall du till (eg. 
uti) gudstjänsten?'; däm ad prdsstmässu vMor. 
'prästen kom till dem och höll gudstjänst'; ka"-
palsmessa öOrs. 'gudstjänst i kapellet (i Skat-
tungbyn)'; le"sumessa Ors. 'gudstjänst i baptist-
kapellet'. Jfr brud-, jul-, köl-, själa-. 2. 'ovä-
sen / noise' (jfr SAOB 1 d y) Leks. frnnsk 



mässa 	 1655 	 mässing-ring 

mä'ssa 'stort oväsen (eg. finska mässan)'. 3. 
'(kyrklig) märkesdag, som uppkallats efter (ngt) 
helgon / saint's day' (SAOB 4) allm. mä'smässa 
Ore 'Mattiasdagen'; mrttjmässa Ore 'Mikaels-
dagen'. Jfr anders-, bartolomeus-, hans-, 
helgon-, hinders-, kors-, kyndels-, lars-, 
mats-, Mikaels-, mor-, ols-, tomas-, val-
borg-. 4. 'namnsdagsfirande / celebration of 
name-day' vMor. Soll. nu ska e tPlr å bi' så 
my"tjy me'ssur vMor. 'nu kommer det att bli så 
många namnsdagar'. Jfr anna-, Karl-, lars-, 
mats-, påls-. 

mässa sv.v.l. me' ssa Älvd. mä'ssa Mor. Ore 
mä'ssa Nås Mal. 1. 'hålla gudstjänst / conduct 
service' (jfr SAOB mässa" 1) Älvd. Ore Mal. 
me'ss e'llgå Älvd. 'förrätta gudstjänst på Allhel-
gonadagen'. 2. 'göra altartjänst / conduct altar-
service' (jfr SAOB mässa" 2) Mor. 3. 'för-
rätta vigsel / conduct wedding' Älvd. 

mäss-bälg m. Ib me'ssbåg nÄlvd. 'större, snygg 
skinnsäck, vari man (på ryggen) medförde mat-
säck vid gudstjänstbesök i kyrkbyn / large 
leather-bag in good condition, used to carry food 
(on back), when attending church service in the 
church village' (se Liv. Älvd., s. 97). Jfr 
mässmjölkoppe. 

mäss-dag m. Ib messdäg Älvd. 1. 'helgdag med 
gudstjänst, infallande på annan dag än söndag / 
holiday with divine service falling on weekday' 
(jfr SAOB 1). 2. (best.:) 'Kristi Himmelsfärds-
dag / Ascension Day'. 

mäss-dags adv. me'ssdakks Ors. 'tid för kyrkobe-
sök, kyrkdags / time to go to church' (SAOB). 

mäss-flotte m. IV me'ssfirotr Älvd. 'tillfälligt hop-
satt flotte, på vilken åsenbor brukade färdas ut-
för älven till Älvdalens kyrka om söndagarna / 
temporary raft on which the inhabitants of Åsen 
used to travel by river to Älvdalen church on 
Sundays'. Jfr midsommarsflotte. 

mäss-goda n. V; best. me'ssgrebaö Älvd. 1. 
(koll.:) 'godsaker (bröstsocker o. d.), som medto-
gos för att ätas under gudstjänsten / sweets (bar-
ley-sugar etc.) taken to eat during church ser-
vice'. 2. (koll.:) 'sötsaker, som vid kyrkobesök 
i Kyrkbyn köptes och medtogos till de hemma-
varande / sweets bought when going to church in 
Kyrkbyn and taken back to those at home'. 

mäss-gubbe m. III a mä'ssgubb Soll. 'med t. ex. 

vänd päls och (näver)ansiktsmask utklädd per-
son, som deltog i namnsdagsfirande / person dis-
guised in e.g. fur-coat turned inside out and 
(birch-bark) face mask, taking part in name-day 
celebrations' (jfr mässa f., bet. 4). 

mäss-hake m. IV mä'ssatjr öMor. mirssåkå Soll. 
me'ssatjf öOrs. mä`ss(h)iika Leks. mirsshåka 
Bju. Dju. mä'sshäks Mal. mä'ssitätsi Li. mä`ss-
hattji Tra. 'liturgiskt överplagg / chasuble' 
(SAOB). 

mäss-hatt m.Ia me'ssatt Älvd. Ors. 'hög hatt, 
anv. vid kyrkobesök / tall hat, worn to church' 
(ÖDB IV 447). Jfr kyrkhatt. Syn.: se holk-
hatt. 

mässing m. Ib mesigyg Älvd. Våmh. me"sim 
—mä"sim Mor. me"siyg Ve. Ors. må"siyu 
Rättv. mit'ssiu Mock. Nås Mal. mä'ssMg ÖVd. 
1. 'legering av koppar och tenn, gulmetall, mäs-
singsplåt / brass' (SAOB 1-2; ÖDB 11 104) allm. 
dö`sa e å mirsiuy Rättv. (Bo.) 'dosan är av 
mässing'; ka`mmbmäsryyg vMor. 'mässingsplåt 
för kamtillverkning' (ÖDB 11 111). 2. (i uttr. i 
blanka el. snöda mässingen:) 'naken/ naked' 
Älvd. Ors. kejt jär i bk,ryyk mesinndjem 
mo'rrgyn Älvd. 'springa här alldeles naken hela 
morgonen!'; Q 11-9 i snO`da me"sindjem Ors. 'hon 
var alldeles naken'. — Ssg: me"sMgskafft n. 
vMor. Soll. mä`ssiygskafft ÖVd. 'knivskaft av 
mässing / brass handle of knife' (ill. se  Lima och 
Thnstrand 1, s. 354). 

mässing-dosa f. IV a me"siygdösa Ve. mirssMdiåsa 
Mal. mä`ssiggdåsa Tra. 'ask av mässing / brass 
box'. 

mässing-hätta f. IV a me"simätt Soll. 'metalltråds-
prydnad, som braskkullor fäste runt hjässan / 
adornment made from metal-wire, worn round 
crown of head by braskkullor'. 

mässing-knepa f. IV a mesiggkniepa Våmh. 
'knapp av mässing / brass button' (ÖDB IV 110). 
Jfr gustafsknepa. 

mässing-krok m. I b mesiugkrin Älvd. me"siyg-
krök vMor. 'metkrok, smidd av mässing / fish-
hook, forged from brass' (SAOB; ÖDB I 66). Jfr 
gustafskrok. 

mässing-lås n. Ja mesiukets Älvd. 'hänglås av 
mässing / brass padlock'. Jfr polhe m slås; vill-
lås. 

mässing-ring m. 1b mesiugrim Älvd. Våmh. 
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me"siygriyyg Ors. 1. '(vigsel)ring av mässing / 
(wedding-)ring made of brass' (SAOB; jfr ÖDB 
IV 359f.) allm. Jfr fingran. 2. 'mässingtråds-
ring, på vilken ett parti hakar och hyskor voro 
uppträdda (för avsalu) / ring of brass wire on 
which hooks and eyes were threaded (for sale)' 
(Älvd. arb., s. 187f.) Älvd. Ors. Syn.: häkt-
ring. 

mässings-bäck m. Ib me"siygsbekk nvMor. 'ex-
pansionsränna el. påfyllningskanal i mässings-
gjutform / expansion- or filling-channel of brass 
mould' (jfr ÖDB 11 109). 

mässings-duk m. I b mä 'ssiusdak Leks. 'silduk av 
mässingstråd / strainer, made of brass wire' (jfr 
ÖDB III 344). 

mässing(s)-kam m. la mesiykmmb Älvd. Våmh. 
me"siykammb vMor. mäsi'yka'mmb öMor. me"-
siykammb Ve. Ors. me"siugskammb Soll. mä's-
siykamm Ål Dju. mii`ssiykamm Mal. mä'ssiy-
kammb Li. 'kam av mässingsplåt / brass comb' 
(se ill.; ÖDB 11 111; SAOB 1). 

mässings-kedja f. IV a mä'siygstjedjä' öMor. 'ked-
ja av mässing att bära om livet tillsammans med 
nålhus och kniv skedar / brass chain worn 
round waist together with nålhus and kniv s k e-
d ar' (SAOB). 

mässing(s)-kittel m. Id mesiygUtil Våmh. mds-
sigstjitti/ Bju. 'mycket fin kittel av mässing för 
brännvin vid bröllop / good-quality brass caul-
dron for liquor at weddings'. 

mässing(s)-kruka f. IV a mesi'yygkräka öMor. 
mdssiyskräka Dju. mä'ssiykriika Mal. 'kruka el. 
kanna av mässing / brass can' (se ill.; SAOB 2). 

mässing(s)-mjöl n. II meskg(s)m9'ö4- Älvd. me- 
yugmftl öMor. me"siugmjig. Ve. 'fint spån, 

som skrapats av mässingsföremål (och anv. mot 
benbrott etc.) / shavings scraped off brass object 
(used for broken leg etc.)' (Älvd. arb., s. 144). 

mässing(s)-plåt m. Ja me"siyg(s)pWit vMor. mä's-
siy(g)pkat Li. 'plåt av mässing (anv. bl. a. vid 
tillverkning av kammar) / brass plate (used in 
making brass combs)' (SAOB 1; ÖDB 11 111). 

mässings-sked f. Ja mä`ssiusfrd Dju. 'sked av 
mässing / brass spoon' (SAOB). 

mässings-spänne n. III mä`ssiysspännä Leks. 
'spänne av mässing på brudpsalmbok / brass 
clasp of bride's hymn-book' (jfr SAOB). 

mässings-sölja f. IV a me's(s)iygssia öMor. 

'spänne av mässing till förskinn o. d. / brass 
buckle for leather apron etc.' (SAOB). 

mässing(s)-tråd m. la mesiygtråä Älvd. mesiyg-
tråd Våmh. (Bon.) mä'ssiystra Mock. 'tråd av 
mässing/brass wire' (SAOB; ÖDB 117; 11 115); 
ä i Hså n ädd drajd mesiygträdt: Våmh. (Bon.) 
'det är (så trögt) som om man skulle dra (eg. 
hade dragit) mässingstråd(en)'. 

mässing-tada f. V me"siygtädu vMor. 'högväxt 
och hård tåtel, som brukade tränga in på en 
gammal slåtterlinda / tall, harsh type of hair-
grass, which often invaded an old hayfield'. 

mässing-ögon n. V pl. me"siygögor Sol!. 'glasögon 
med mässingsbågar / spectacles with a brass 
frame'. 

mäss-karl m. Ja me'sskall Älvd. mä`sskall vMor. 
(jfr mässa, bet. 1) 'person, som bevistar (el. 
bevistat) högmässogudstjänsten; pl.: kyrkobesö-
kare, kyrkfolk / person, attending morning ser-
vice; pl.: church-goers' (jfr Rietz 437 a). 

mäss-kasung m. I b me'sskasuyyg Ors. 'bästa päl-
sen, som brukades vid kyrkobesök / one's best 
fur-coat worn to church'. Syn.: kyrkkasung. 

mäss-kjortle m. Illa me'sstjtell—messtjyöll 
Älvd. (jfr SAOB mässkjortel) 'kjol hörande till 
kyrkdräkt / kirtle belonging to outfit used for 
churchgoing' (jfr Rietz 437a; ÖDB IV 188). 
Syn.: kyrkkjortel. 

mässling m. I b messli'yyg öMor. 	Ore 
Rättv. Nås mä`ssliy Mal. 'epidemisk sjukdom 
med röda utslag / measles' (SAOB 2). Syn.: 
masslor. 

mässmjöl-koppe m. Ill a me'ssmyökkupp Älvd. 'li-
ten påse, vari det mjöl förvarades, av vilket man 
vid kyrkobesök kokade gröten i kyrkstallet på 
lördagskvällen / small bag, containing flour from 
which one made porridge in church-stable on 
Saturday evening' (se Liv. Älvd., s. 97). Jfr 
mässbälg. 

mäss-rede n. III mä`ssräjje ÖVd. (jfr SAOB). 1. 
'prästens utrustning vid sockenbud / clergyman's 
equipment when he visited a sick or dying pa-
rishioner' Li. 2. (överfört:) '(väska, vari jägare 
hade) redskap och beståndsdelar för bössans lad-
dande, kruttyg / (bag containing) hunter's acces-
sories belonging to gun' (jfr ÖDB I 5) Tra. Syn.: 
kruttyg. 

mäss-rock m. Ib me'ssrukk Ors. 'blå rock, höran- 
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de till mannens kyrkdräkt, kyrkrock / blue coat 
for man, worn to church'. Jfr rock". 

mäss-släde m. IV me'ssilidi.  Ors. 'kyrksläde / 
sleigh used when going to church'. Syn.: 
kyrksläde. 

mäss-stall n. Ja me'sstoll Älvd. 'kyrkstall / stable 
next to church'. Syn.: kyrkstall. 

mäss-stuga f. V; best. messtugå" Älvd. 'träkapel-
let i Åsen / wooden chapel in Åsen' (Liv. Älvd., 
s. 9). 

mäss-vässel n. J a me'sswell Ors. 1. 'finare väs-
sel, utbrett på kärrans säte, när man for till 
kyrkan / fine-quality vä ss el spread out on seat 
of cart when going to church' (ÖDB IV 365). 2. 
'litet kläde el. täcke, vari psalmboken inlindades 
/ small cloth in which hymnal was wrapped' (jfr 
ÖDB IV 365, not). Jfr bokduk; lillvässel m. fl. 

mästar-dräng m. I b. mdsstardräyy Leks. 'gesäll / 
journeyman'; i'ggvn va betrodd tä fdrrtä ana 
än mdsstartz å mdsstardrännjan 'ingen var be-
trodd att göra skörtet (på skinnpälsen) utom 
mästaren och gesällen'. 

mästare m. III c milester Älvd. mPestär Våmh. 
me'sstär Mor. Ve. mdsstär Soll. Bju. må`ster 
öOrs. mä's(s)tar Rättv. (Bo.) mdsstar Leks. 
Nås Äpp. mä'sstaa—mdsstä°  Mal. mdistar 
ÖVd. 1. 'föreståndare, förman, ledare / leader, 
supervisor, foreman' (SAOB 1 och 10c; ÖDB II 
331) Mor. Ors. rv'sstmåster öOrs. 'rostningsför-
man på Fredshammars järnbruk'. Jfr h am mar-, 
mur-, post-, rot-, skräddar-, sten-, verk-. 
Syn.: förman. 2. (senare ssgsled:) 'skolmäs-
tare, lärare / schoolmaster' (SAOB 3) allm.; se 
skol-. 3. 'person, som överträffar andra / su-
perior person' (SAOB 7) Äpp. Jfr språk-. 4. 
'person med särsk. utbildning i sitt yrke / master 
of a trade' (SAOB 10; Malung III 280) Ve. Rättv. 
Nås Mal. nug a du genndj frå me'sstram lit för 
snä'i nu, sir i Ve. 'nog har du gått ifrån mästaren 
litet för snart nu, ser jag'; Iii`r sä tä mdsstur 
Rättv. (Bo.) 'utbilda sig till mästare'. 5. 'otymp-
lig individ, okynnigt barn, bråkstake / clumsy 
person, nuisance' Älvd. Ors. Mal. Jfr språk-. 
6. (senare ssgsled:) 'person, som tog emot och 
bredde höet uppe på vinterhässjan / person who 
received and spread out hay on top of winter 
hurdle' Äpp.; se stack-. 7. a. (i utrop:) 'stor-
slaget / magnificent' Rättv. ä va mdsstarn 'det 

var storslaget!'. b. (i svordom:) 'sjutton, tusan / 
I'll be damned!' Li. hiii vå fv11 	mestati 'det 
var väl också som själva tusan!'. c. (i förb. med 
ku sen:) 'överdådigt, storartat / extravagant, 
luxurious' Bju. hä va mdsstär /asp, 'det var 
storartat, överdådigt!'. 8. 'mall, anv. vid båt-
bygge / model used when building boat' Soll. — 
Ssg: mdsstarstittji n. Nås 'mästerverk / master-
piece'. 

mästar-rot(a) f. IV a minterOt(a) (pl. -rOtur) 
Älvd. 'mästerrot, Peucedanum ostrutium / mas-
terwort'. Syn.: se buråbergsgräs. 

mästar-stycke n. II me'sstärstittj Ve. 'konststycke, 
märkvärdigt företag el. djärvhet, vådlighet/ trick, 
audacity, foolhardiness' (jfr SAOB 1). 

mästar-sven m. l a mä's(s)tersvänn Rättv. (Bo.) 
'praktiskt mycket duglig man / very capable, 
practical man' (jfr SAOB). 

mästra sv.v.l. milester Älvd. Våmh. me'sstra Li. 
'försöka, bemöda sig att laga, mixtra med / try to 
menu.' (SAOB 2 b y) allm. an mtestre min kIrdk-
kan, tast j fa gö' (el. st.' ner) Älvd. 'han konst-
rar med klockan, till dess den börjar gå (el. 
stannar)'; du mi'estre riygym elsstp, tast-tt ba'jt 
dig Älvd. 'du krånglar med hästen tills han biter 
dig'; dem vd da å me'sster å me'sster fe te få' ä 
te gä' Li. 'de voro där och bemödade sig på allt 
vis för att få det att gå'. — Särsk. förb. (dit:) gn 
mi'estre-öa'fit je bPt o kiegä, so i'nnt e sy`nnes 
Älvd. 'han sätter (skickligt) i ett stycke och la-
gar, så att det ej syns'; (ihop:) mieste-jä'p 
Älvd. 'lyckas foga ihop, sammanställa, skriva 
ut'; (upp:) gn mtestred-u'pp G-Tå' seö Älvd. 'han 
lyckades öppna låset'. 

mästrig adj. I mi'estrug nÄlvd. mj''strun öMor. 
1. 'mästerlig, utomordentlig / masterly, excel-
lent' öMor. däm a tykkt att äd a ve Pn'strut 'de 
har tyckt att det var (eg. har varit) utomordent-
ligt'. 2. 'otymplig, vårdslös / clumsy, careless' 
Älvd. Jfr vidlyftig, bet. 1. 

mäta st. v.—sv.v.3. mje"tå—mii'ta vMor. mjä-
ta'—mjetai (pret. mät, sup. mjetP) öMor. 
Ve. mii'ta Soll. Ore mä"tå—mii`ta Rättv. må`ta 
Leks. Ål mii`ta Bju. Dju. Ga. Flo. Äpp. 	tu 
Nås Jä. mdta ÖVd. 	Tra.; pret., sup. 
mdtt ÖVd.); obef. Älvd. Våmh. Ors., jfr må- 
la"; Inmat v.  i 'taga mått, undersöka längd, 
vidd och (utom i Ore) rymd, uppmäta / measure' 
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(SAOB mäta" 1) allm. mjätå' löitp öMor. 'upp-
mäta å'kern'; an må't jen dllär öMor. 'han (n: 
skräddaren) tog mått på en annan (person)'; mä't 
ati då'rär Soll. 'mäta med dörren som mått'; 
må't Irå'ygännd Soll. 'mäta till en garnände av 
viss längd vid stickningstävlan'; vi mdttom 
kirkstU8n Rättv. (Bo.) 'vi mätte kolstigen'; jji' å 
få'r vi må't8 Leks. 'jag och far vi mäta (upp 
mängden)'; an få` int mä't lalrä i va`gynam Tra. 
'man får inte uppmäta kolen i vagnen'. Syn.: se 
måla"; mäla', bet. 1, m.fl. 2. 'uppskatta, till-
mäta betydelse, fästa avseende vid / esteem' 
ÖVd. je mä't int an nå' Li. 'jag bryr mig inte om 
honom (alls)' ; je föytå' i bro'nnte skall mdt am 
da less p'vram mi`ttsi 'jag förstår att Brunte 
skulle bry sig mycket om den där lilla hästkra-
ken'. 3. 'galoppera / gallop' Ga. —Pass.: 'små-
träta, tvista / squabble' Soll. däm ålld-å mje"tås 
jämt 'de hålla på och gnabbas jämt'. — Särsk. 
förb. (av:) vi måtom-a' e ä'Irti Rättv. (Bo.) 'vi 
mäta av en am'; an ä dar nu jä'mmt å mät-å' 
Leks. 'han är där nu jämt (i tullkvarnen) och 
mäter av säd'; (i:) mjet-i' lå'rp öMor. 'mäta låren 
full'; (isär:) mät-Wir Ve. 'med måttkärl dela 
fångst av småfisk i lika stora högar'; (u p p:) 
mjät-u'pp öMor. må`t-u'pp So1l7mät-tepp Ore 
mät-8'pp Flo. Nås Jä. 'mäta upp' (ex. längd, 
kvantitet etc.); uken a mät-uipp tjä'jen å' däm 
Ore 'vem har mätt upp åkerstycket åt dem?'; an 
ha mät-8'pp ä Ål 'han har mätt upp det'. 

mät(ar)-mask m. I b må'tmakk Leks. Ål Ga. 
mii`tarmakk Jä. 'larv av mätartjäril / caterpillar 
of geometrid moth' . Syn.: löv-mask, -åma. 

mät-kuta sv. v. I . mii`tkäta Ga. (jfr mäta v., bet. 
3) 'springa i galopp, galoppera / gallop'. Syn.: se 
fyr-, gris-, lång-kuta m.fl. 

mät-käpp m. I a må'tkäpp Soll. 'fyrsidig stav av 
viss längd, anv. som måttstake / four-sided staff 
of certain length, used as measuring-rod'. 

mät-stång f. Ib ma`tstågy Ve. Soll. Rättv. (Bo.) 
'sex alnar lång stång att uppmäta jordareal med' 
(SAOB). Syn.: se kavel-, löp-, mäl-, rev-
stång m.fl. 

mätt adj. I mett Älvd. Våmh. Mor. Ve. Ors. mätt 
Soll. Rättv. Leks. Ga. Nås—Mal. ÖVd. 1. 'som 
ätit tillräckligt för att vara fri från hunger / satis-
fied, not hungry' (SAOB 1) allm. jät menyn sig 
Älvd. jä"tå si me'ttan Mor. ffit mettp si Ve. jå"tå 

si me'ttan Ors. jät si mä'ttan Ore fåt sä mdttan 
Rättv. (Bo.)tåt sä mä'tt sRättv. fåt se mä'tt Jä. 
'äta sig mätt'; du bkir ju int minn må"ten me'tt 
Våmh. (Bon.) 'du blir ju inte mätt av maten (hur 
mycket du än äter)'; je mennistj, så i'nnt e 
ma"tem me'tt Ve. 'en människa, som aldrig blir 
mätt (av maten)'; jä"tå si ka'bb me'tt Ve. 'äta sig 
propp mätt'; o a je"ti si menyn (ack. sg.) öOrs. 
'hon har ätit sig mätt'; ni sku jå"tå ikkar mettyn 
nä öOrs. 'ni skola äta er mätta nu!'; firn å jät-
Ida vå' mii'ttan Rättv. (Bo.) 'ät(en) och ät(en) er 
väl mätta!'; du ska ä't dä mä'tt nu Leks. 'du 
skall äta dig mätt nu'. Syn.: stinn. 2. 'som fått 
nog, belåten, nöjd; trött på, led vid / satisfied, 
pleased; tired of, fed up with' (SAOB 2) Älvd. 
Våmh. Mor. Ors. ig a wea up4 fä'tym so me't- 
tn 	so Älvd. 'jag har gått så mycket (i dag), så 
jag är alldeles utled på att vara i rörelse'; .pt a 
fajd me'ttan-si Våmh. (Bon.) 'han har fått nog'; a 
du-nt sö"vi menyn di ' nn ä Våmh. (Bon.) 'har 
du inte sovit tillräckligt än?'; k me,ttt, si Ve. 
'åka sig nöjd'; i a so"vi mi mdttan Soll. 'jag har 
sovit tillräckligt'; du ska få spje'nn di me'ttan å 
pi'ss di me'ttan vMor. 'du skall få sparka och 
pissa, så du blir nöjd!' (till vrång häst); an dråkk 
si me'ttan svMor. 'han drack sig otörstig'; ed e 
å'll be'sst, då an får gråt si rikkti me'ttan öMor. 
'det är allra bäst, då man får gråta ut ordentligt 
(eg. gråta sig riktigt mätt)'; wi dru'ttjum LIMS S Sa 
menyn Ors. 'vi drucko oss alldeles otörstiga'. 

mätta f. IV a me'tta Våmh. (Bon.) mä'tta Rättv. 
(Bo.) Mal. Li. 'mättnad, förmåga att mätta / 
satisfaction, ability to satisfy' (SAOB 1); fa'lli 
å'ta i'pygy me'tta Våmh. (Bon.) -'ett fasligt 
ätande, men ingen mättnad forn hungriga barn)'; 
ä wa i'yugy me'tta i bdrikbröde Våmh. (Bon.) 
'det fanns ingen mättnad i barkbrödet'; ta'kk får 
må't å mä'tta Rättv. (Bo.) 'tack för mat och 
mättande kost!'; ta'kk fö må't 8 taikk fö mä'tta 
Mal. ta'kk fe må't å ta'kk fe mä'tta (ordramsa) 
Li. 'dets.'. Syn.: bida, bet. 2; mättnad. 

mätta sv. v .1. me'tta Älvd. Våmh. mä'tt Soll. 
mä'tta Ors. mä'tta Mal. 1. 'skänka mättnads-
känsla, stilla hungern / satisfy hunger' (SAOB 1) 
allm. i s öks int dugå me'tt yn 	Älvd. 'jag 
tycks icke ens kunna mätta honom'; i ska fel 
byö-tiik å sg' ö  ym i dä'g me'tt drm Våmh. 'jag 
skall väl se till om jag inte kan mätta dem' 
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(:skara hungriga barn); an va so g' rtöm, so ä va 
nästan llå't mdtt an Sol!. 'han var så utsvulten, 
så det var nästan omöjligt att få honom mätt'; o 
mdtta i ka`tta Leks. 'hon stillade hungern på en 
katt'. 2. 'tillfredsställa, göra nöjd / satisfy' 
(SAOB 2) Våmh. i syös int sku dugå me'tt eina' 
'det ser ut, som om jag inte skulle kunna till-
fredsställa henne'. — Särsk. förb. (e ft e r:) kralff-
tyn må't mettär-e'ttä Våmh. 'mat med stort 
mättnadsvärde stillar länge hungern (eg. kraftig 
mat mättar efter)'. 

mättja sv .v .1. me'ttja Våmh. Mor. mdttja Jä. (jfr 
Torp, Fr. me tj a). 1. 'ösa litet med sked, 
skumma / scoop, skim with spoon' Våmh. Mor. 
o sto å mdttjed vMor. 'hon stod och öste med 
sked'. 2. 'dricka el. äta litet, läppja / drink or 
eat a little, sip' Jä. — Särsk. förb. (av:) mettj-å'v 
firä'tär Våmh. 'med sked skumma av grädde'; 
(i:) me`ttj-i mi ipit söd uppi skå'Iri vMor. 'ösa upp 
litet buljong åt mig i skålen'; (åt:) ed full kitä 
ti'irjä'n, bår du mettjär-å' di ed vMor. 'det är väl 
litet till här, bara du skummar det till dig'; 
(uppi:) mettj(a)-upp' mjö'tjä vMor. 'ösa (upp)i 
mjölken med sked el. slev'. 

mättna sv.v.l. mä'ttria Mal. 'bliva mätt! be satis-
fied'. 

mättnad m. la mdttna Jä. Mal. 'förhållandet att 
vara mätt av ngt / state of being satisfied with 
sthg' (SAOB 1); ä va-nt rum mdttna ti ä Jä. ä va 
iyyin mdttna tt di Mal. 'det var ingen mättnad 
(ut)i det (n: barkbrödet)'. Syn.: bida, bet. 2; 
mätta f. 

mättsam adj. I mä'ttsam(m) Rättv. Leks. mä'tt-
sam Mal. 'mättande / satisfying' (SAOB); ä e 
bässt tå lat grå' ttt stdyynas lita, så bi-n mdtt-
samma,- Rättv. (Bo.) 'det är bäst att låta gröten 
kokas litet stadig, så blir den mera mättande'. 
Syn.: se kraftig, bet. 2. 

mö f. VII a må Ore Leks. Mal. 'fästmö / flanell' 
(SAOB Ib); nu kum må'na mäjno Ore 'nu kom-
mer min fästmö'; an add ms'yy må'är an då', mä 
an wa y' yygär Ore 'han hade många fästmör den 
där (karlen), medan han var yngre'. Jfr fäst-. Jfr 
möja. 

möd m., se mjöd. 
möda f. IV a mg'åa Älvd. må`da Ve. Ore m'cla 
Ors. må'da Rättv. (Bo.) må'a Bju. Nås Äpp. 
Mal. må'a ÖVd. 1. 'obehag, besvär / difficulty, 

trouble' (SAOB 1) Ve. Ors. ä e stdrans (—stå'r) 
må`da min de Ve. 'det är mycket besvär med 
dig'. Jfr ill-. ,2. 'ansträngning, omak / effort, 
trouble' (SAOB 2) Älvd. Ore Rättv. Bju. Nås 
Äpp. Mal. ÖVd. eå i bd mg'öåg fö fa`nry Älvd. 
'det är bara strävan för födan' (jfr fo r d a f.); 
a'at4 mg`öåå Älvd. 'utan ansträngning'; i sgöks 
int min mg`ö  dugå tlegå mi frg'mm Älvd. 'en-
dast med möda tycks jag taga mig fram' ('inte' 
pleonastiskt!); jä å-nt nå må'da får tå gå ti 
må' rkni Rättv. (Bo.) 'jag har inte något omak av 
att gå i mörkret'; full vä'r hä mä stö'r må'a Äpp. 
'nog kommet det att kräva stor ansträngning'; 
fåfäyyo må'a Mal. 'fåfängt omak'. 

möda sv.v.l. må` da Mor. Ve. tn.' da Ors. mä` da 
Rättv..må'd- Leks. Dju. må'- Bju. Nås Jä. må`a-
-må‘ Mal. Må`a—mä` ÖVd.; pass. mäiss Äpp. 
1. 'anstränga, göra omak / stram, strive' (SAOB 
2c) Li. Tra. å ss Pli»? ä sa ste'ggt då je a mdtt-
ä mrttsi Li. 'och så svider det så förskräckligt, 
när jag har ansträngt det (: sårade benet) myc- 
ket'; 	e te må` ms`nn onå`digt Tra. 'det är att 
anstränga munnen i onödan'. 2. 'röra på sig, 
motionera / exercise' (SAOB 3) Ve. Ors. Rättv. 
(Bo.) Leks. Dju. i får liv te må'd ä Ve. 'jag får 
lov att röra på el. motionera det (skadade 
benet)'; mä /dila i djtä ö rrt'dör e'stöm Ors. 
'medan far är ute och motionerar hästen'; jä ska 
å't å må'd bg.'när Illa Rättv. (Bo.) 'jag skall gå ut i  
och röra litet på mina ben'; an a fd4i1 rna sd 
allsta'nns å må'd-tt, Sa an å fall ss spå'k nå' sa 
Leks. 'han har unghästen med sig överallt och 
motionerar den, så den är väl så spak nu så'; 
m3'd damm Dju. 'motionera dem (a: kreaturen)'; 
frä'sst å må' på dä Nås 'försök och rör på dig el. 
sätt i gång!'. Syn.: käta v., bet. 2; möka, bet. 
3. — Refl.: må' så Bju. 'anstränga sig'; ä jä'kjet 
int hå'rjä må`da mä Rättv. (Bo.) 'det hjälpte inte 
hur jag än ansträngde mig'; je må'de mä så 
my'ttje Leks. (Silj.) 'jag anstränger mig så myc-
ket'; rä' dd far te • rrtå' sä Jä. 'rädd för att an-
stränga sig'. — Pass.: 'utstå mödor, arbeta hårt; 
pinas, plågas' Mor. Ve. Rättv. Äpp.—ÖVd. år i 
ska må'das får å drrbet syMor. 'hur jag skall 
knoga här och arbeta'; må'däs å gö' Ve. 'be-
möda sig, sträva och gå'; i håll å må'däs för 
ta`nnwärrk Ve. 'jag håller på och plågas för tand-
värk'; hår än jä rna' das å häl-' Rättv. (Bo.) 'hur 
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jag än bemödar mig och håller på'; han behövvd 
a'llär mö' ss far tä kam-g`var Äpp. 'han behövde 
aldrig arbeta hårt för att komma över (älven)'; i 
må' s int fö i'qyan då int Mal. 'jag hade inga 
svårigheter att kämpa med då inte'; jä'mmt ska 
an då å' ä då' s må's mä Mal. 'jämt skall man då 
ha det där och streta med'; o må's me sks'llam 
gä',ste'ggt Li. 'hon plågas svårt av huvudvärk 
(eg. hon mödas med skallen gorrstyggt)'; 
(särsk. förb. med ihjäl:) te vå' d  je 8 lä`mmstra 
s må' s-iltiiik-yåg Mal. 'att vara här och lyfta 
(tunga, ohanterliga ting) och anstränga sig till 
döds'; (uti:) prdsstp vå' da å mlf ss-tt' se nsnn 
strå`miug Tra. 'prästen var där och åt med möda 
upp någon enda strömming'; (å:) ur an ska mö-
das-j' fän i wä'rdp, Våmh. (Bon.) 'hur man skall 
utstå mödor här i världen'. Jfr moda v. pass., 
bet. 4. — Särsk. förb. (aktiv form; till:) b2`när bi 
bä'tsr bar fä a fått möda-ta' däm Rättv. (Bo.) 
'benen bli bättre bara jag har fått röra litet på 
dem'. — Av!.: e wa je få'le må'clasniyg vSoll. 
'det var en faslig möda'. 

mödig adj. I 	Äpp. Mal. 'mödosam, knogig / 
laborious, hard (about work)' (SAOB 2). Syn.: 
mödosam, bet. 1; travallig. 

mödja LIV a mO'öa Älvd. (jfr V11 mödja, Torp 
my dj a) 'krälande, vimlande hop av någonting / 
teeming mass of sthg'; larpämyöa 'hop av (små) 
kopparslantar'. 

mödja sv. v .3. mg`aa svÄlvd. (jfr Torp m y d j a). 
1. 'surra; brumma / buzz; growl'; e mg' sos i fn 
dji"etivgbg{r 'det surrar som i ett getingbo'; 
tjg'nä mg'dd ini frj's# 'korna brummade (svagt) 
i fähuset'. Jfr krålla; sjuda, bet. 5. 2. 'mumla, 
muttra / mumble, mutter'; i &cid ga'jj dar i'ek 
då' 	o mg' tt 'hon hade gått där hela dagen och 
muttrat'. 

möd-mask m. I b må'makk Äpp. må'makk Mal. 
(jfr möda f.). 1. 'senfärdig individ, för vilken 
allt (arbete) är mödosamt / dilatory person for 
whom all work is laborious' Äpp. Mal. la vå'rs 
då ska i' djå'r ä, må' makk Mal. 'låt bli då, så 
skall jag göra det, (din) latmask!'. 2. 'svag, 
spenslig, ynklig varelse / weak, frail, wretched 
being' Mal. hån 2 ä då' far en litn må'makk Mal. 
'vad är det där för en liten krake'. 

mödom m. la m6"ödymb—my"ödem Våmh. må'-
domm Mal. 'jungfrulig oskuld; mödomshinna / 

virginity; hymen' (SAOB 1-2); tni ar j' mi'ssta 
mg"'clymbin Våmh. 'nu har hon förlorat sin 
oskuld'. — Ssg: mg'dy8msku'lla Våmh. 'orörd 
kvinna / virgin'. 

mödosam adj. I mes.g.mm  Älvd. må‘samen Bju. 
må'sam Ål må`sam Mal. må'samm ÖVd. 1. 
'ansträngande, besvärlig / difficult, strenuous' 
(SAOB 3); få', f8V/ é' ä mlfsammt me ill`k små' 
Li. 'ja, nog är det besvärligt med sådana små 
(barn)'. Syn.: mödig; travallig. 2. 'rädd om 
besväret, maklig / easy-going, indolent'. 

mög n.I c, se mök. 
mögel m. I d msiggsir Leks. må'gälr Jä. m2`gek 
ÖVd. 1. 'menlös, enfaldig person / harmless, 
silly person' Leks. Jä. Jfr mögeltytta. 2. 
'trumpen, tvär och elak person / 'sullen, blunt 
and nasty person' ÖVd. ste`gg m2'gek du 2' Tra. 
'(vilken) stygg och trumpen stackare du är!' Jfr 
mögla v., bet. 2. 

mögel n. Id må'gälr Soll. Flo. mg'gäk Ore mö'gslr 
Rättv. msiggsk Leks. mö'ggä4 Bju. ms' ggälr Ga. 
Äpp. mä'gii4- Nås m2`geir Li. (om ö—o se LD I 
304, not 25) 'mögelsvamp / mould, fungus' 
(SAOB) allm. ä e fullt i mö'gsk il tjä'llsräm 
Rättv. (Bo.) 'det är fullt av mögel i källaren'. Jfr 
snö-. Syn.: mögla f. 

mögel-kaka f. V må'gäkkaka Våmh. (jfr mögla f.) 
'mögelhinna över rågfält på våren, snömögel / 
layer of mould, fungus over rye-field in spring' 
(ÖDB I 341). Syn.: snö-mögel, -mögla. 

mögel-tytta f. IV a må'gähstta Mal. 'viljelös, or-
keslös och orörlig person / apathetic, feeble per-
son'. Jfr mögel m., bet. 1. 

mögla f. IV b må"gek (best. sg. nom. mii"gkg) 
Älvd. må'gka Våmh. meglå' öMor. ma'jla Ors. 
mg`gka Ore mö'glra Rättv. (Bo. Bi.) ms`ggka 
Leks. mä'gka Dju. mb`glra Flo. mö'ggka Mal. 
me'gka ÖVd. 'mögel / mould, fungus' (SAOB 
under mögel); ä kufftär mei'g1r4en Våmh. 'det 
luktar mögel'; bast-å'v mg 'go Ore 'borsta av 
möglet (på brödet)'; mö'glra lär sku vå jifftu 
Rättv. (Bo.) 'mögel (eg. möglet) lär skola vara 
giftigt'. Jfr mjölk-, snö-. Syn.: mögel. 

mögla sv.  .v . 1. må"ge(r Älvd. må"gälr Våmh. mö"-
gigr vMor. mögå'l—meg2'I öMor. mg`gka Ore 
mö"gka Rättv. ms`ggka Leks. Ål mö'ggira Bju. 
Mal. mä`glra Dju. m2`glra ÖVd.; pass. må"gkas 
Älvd. mö"glräs Ve. mg"jlas öOrs. mö'ggiiks Mal. 
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må'Oes ÖVd. 1. 'bildas mögel på, bli möglig / 
become mouldy' (SAOB) Älvd. Våmh. öMor. 
Ore Leks.—Dju. Mal. ÖVd. u'sstti a mö"gka 
Rättv. (Bo.) 'osten har möglat'; ä a bårt-å vorti 
mö"glra Rättv. (Bo.) 'det har börjat bli mögligt 
(eg. det har börjat å vordet möglat)'. 2. 'vara 
trumpen / be sullen' ÖVd. an  gå' å må`geir Tra. 
'han går och är trumpen'. Jfr mögel m., bet. 2; 
möglig, bet. 3. — Pass.: 'bli skadat av mögel / 
be spoiled by mould' Ve. Ors. Mal. ÖVd. ä vill 
mö"glräs, bu'llbrii Ve. 'det har lätt för att möglas, 
det mjuka brödet'; (i särsk. förb. med bort:) 
mrsusmår wil ss mitji majlas-bs' rrt öOrs. 'mes-
smör(et) blir så lätt skadat av mögel' (SAOB). 

möglig adj. I m,ä"gkug nÄlvd. må"gkan Våmh. 
mo gZron Våmh. (Bon.) mög"kun vMor. Ve. mög-
lu'nn öMor. mö"gkån Soll. majlsn Ors. mä`g-
Zrug Ore mö"gku Rättv. mö"g(rug Rättv. (Bi.) 
ma`ggkug Leks. mö'ggiru Bju. Mal. ma`ggku Ål 
Ga. Äpp. må'gku Dju. Nås må'gku Flo. må'gka 
ÖVd. 1. 'bevuxen med mögel(svamp) / mouldy' 
(SAOB 1) allm. vå'dt,i a vorti mö"glru Rättv. (Bo.) 
'veden har blivit möglig'. 2. 'som ser slö el. 
misslynt ut, butter, sur / looking sluggish, cross, 
grumpy' Våmh. (Bon.) Ål må`glon i ö'gom 
Våmh. (Bon.) 'butter (eg. möglig i ögonen, dvs. 
ansiktet)'. Syn.: se buttig, bet. 3. 3. 'försmäd-
lig, elak / contemptuous, nasty' Li. Jfr mögla v., 
bet. 2. 

möja f. IV a möjja Älvd. (vanl. skämts.:) 'flicka, 
som ung man ofta är tillsammans med / steady 
girl-friend'. Jfr mö. 

möjlig adj. I mg9rig nÄlvd. 	Våmh. (n. 
Indor må"li(d) Bon.) möjlin—mnin 

Bju. möjlin Nås meiä Mal. mäjle ÖVd.; n. 
minå vMor. 	öMor. mö"li Ve. mejli Ors. 
mölfii—mö"li Soll. möljii Leks. mö'jlet Äpp. 1. 

'som kan tänkas ske, möjlig, tänkbar / possi-
ble' (SAOB I 1) Älvd. Våmh. Mor. Soll. Leks. 
na"g kan å' wa 	Våmh. 'nog kan det vara 
tänkbart'; ja, å' kan nu full va må`li ö', måvi` tå 
Soll. 'det kan väl vara möjligt också, förstås'; var 
ä mö'jli an skull duga tä sä'ssrag Leks. 'var det 
tänkbart att den rågen skulle duga till utsäde'. 

'som kan tänkas ha skett; (iron. i retorisk 
fråga:) icke tänkbar / which may have happened; 
not likely' (jfr SAOB I 3) allm. war e my' ällit å'-
da ed sku gö' Våmh. 'det var ju inte tänkbart, att 

det där skulle ha kunnat hända'; wår e mö"liö å' ö 
vMor. vå ä me/i å' öMor. å' war ä mö"li å' Ve. 

va ä mö"li ä' Soll. '(å,) det var väl ändå inte 
väntat'. 3. 'resonlig, rimlig, uthärdlig, accepta-
bel / reasonable, acceptable' (SAOB I 4) Älvd. 
Mal. ÖVd. du i-it 	öä' Älvd. 'du är inte 
resonlig du (dvs, tar för högt pris)'; ve fåä  vää  
så'l, am ä fåä  vå' ä  nå' möjlä Mal. 'vi få vara 
glada, om det får vara någorlunda hyggligt (med 
ekonomien)'; an vå` sakkt mele stö'r han Li. 
'han var väl av rimlig storlek'. Syn.: dräglig, 
bet. 1. 

möjligens adv. majligäns Li. 'möjligen, möjligtvis 
/ possibly'; majligäns an må's kann ve`ttå ä 
'Mats kan möjligtvis veta det!'. 

mök n. I c måg Mal. 'urin, gödselvatten / urine' 
(jfr Rietz möki; SAOB). Jfr meg n. 

möka f. IV a må'tja Rättv. (jfr möka v.) 'så stort 
stycke deg, som på en gång knådades och lyftes 
ur tråget upp på bakbordet för att arbetas till 
lämplig brödform / piece of dough which was big 
enough to be taken from the trough and made 
into suitable shape for bread'. 

möka 	 mg' ätja Älvd. må'tja Mor. Ve. 
Soll. må'tja (pret. må`ktä sup. mkt) Ors. mä'tja 
Ore må'tja—mjä'tja Rättv. må 'tja (pret. må`kts) 
Leks. må'tja Bju. mäjtja (pret. mäjkt, sup. 
mäjkt) ÖVd. 1. 'genom bearbetning upp-
mjuka, knåda, älta / soften, knead, work' (SAOB 
möka"; ÖDB I 26; III 363, 411f., 416), allm. 
må'tj trå'dp vMor. 'mjuka upp tråden'; i ska 
må'tj skö' na vMor. 'jag skall mjuka upp (lädret i) 
skorna'; du bi tvu`nndjin må'tj an Soll. 'du blir 
tvungen att knåda den (n: degen)'; jä a må'tja 

Rättv. (Bo.) 'jag har knådat degen'; 
mäjtje sväjpin Li. 'med händerna pressa och 
mjuka upp svepen (till en ask)'; mäjtje stjrnne 
Li. 'göra skinnet mjukt'. Syn.: mjuka. 2. 'ut-
föra förberedande skäktning av linet / carry out 
preparatory swingling of flax' Leks. vi ha må'kt 
ä nu 'vi ha skäktat linet första gången nu'. 3. 
'motionera / exercise' Ve. Syn.: se möda, bet. 
2, m. fl. 5. 'syssla oavbrutet med tröttande ar-
bete, knoga, fara och färdas / carry out tiring 
work continuously, toil, travel around' Li. an 
vear-ya töm, ma-n, e (ist å metje å få"man blir så 
hungrig, när man är ute och färdas långa vägar'. 
4. 'tjata, gnata, kälta / nag' Li. Syn.: se dorga; 
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sarga, bet. 2, m.fl. — Särsk. förb. (på:) dum 
metje-på me disa‘mmu Li. 'de kälta om samma 
sak'; (till:) mgötj-tP/-/e9reö Älvd. 'mjuka upp 
lädret'; kat an få må'tj-ti' k si vMor. 'låt honom få 
mjuka upp lederna'; i a mötja-dlr mi vMor. 'jag 
har mjukat upp mig (i kroppen)'; måtj-d' sko'n-
när Ve. 'mjuka upp skorna'; må'tj-tä fryyrär 
Rättv. (Bo.) 'massera fingrarna'; jä får luv tä 
måk-ta' sä'nnja Leks. 'jag måste mjuka upp bäd-
den en liten smula'; mök-tå' sä Leks. mötj-tå' sä 
Bju. mäjtje-te`-sse Li. 'mjuka upp lederna'; 
(part. pret.:) smg'örec) i ti`kmgökt Älvd. 'smöret 
är knådat'; då er an d'Irmötjadn, vMor. 'då har 
man mjukat upp sig'; (upp:) mgötj-u'pp 4-edreä 
Älvd. 'mjuka upp lädret'; mg'tj-u'pp Våmh. 
måtj-u' pp Ve. Ore metje-upp Li. 'mjuka upp'; 
måtj-o'pp deijan Rättv. mä'tj-opp d&Ven Leks. 
(Silj.) 'knåda degen mjuk och smidig'; mök-o'pp 
sä Leks. 'mjuka upp lederna'; mök-a' pp ä litä Ål 
'mjuka upp det litet'; (uti:) måtj-ti' mjå'Zr Ore 
'knåda i (mera) mjöl'. 

mök-fis m. Ja må'kfajs Våmh. (jfr Torp m au k n.) 
'gyttja, som ger ifrån sig ett pysande ljud, då 
barnen trampar upp och ned i den / mud making 
a hissing sound when children tread up and down 
in it'. 
möl m. la mOr Älvd. Våmh. måZr.  vMor. Ve. Soll. 
mäl öMor. (jfr myl m.; V11 myl'; SAOB 
myl"). 1. 'boll, nystan, tuss / ball' Älvd. 
Våmh. Ors. Jfr snö-. Syn.: se ball, bet. 2; myl, 
bet. 1. 2. 'liten, obetydlig el. underhaltig indi-
vid, pojkbyting, kvanting / small, insignificant 
wretch' Våmh. (Bon.) vMor. Ve. Soll. i-nt-ä 
rnn llajk kitp mfi'lr Våmh. (Bon.) 'är inte det en 
sådan där liten karl'; i å' jän kitp må'k uti fjö'si 
Soll. 'jag har en liten kalvkvanting i fähuset'; 
ka`vmåk Soll. 'liten kalv'; på'jjkmak Ve. 'pojk-
byting'. Jfr fes-, flöt-, ox-. Syn.: myl, bet. 2. 
3. 'vattenpöl / puddle' Ve. 

-möla f. IV a (som senare ssgsled:) 'röksvamp / 
puff-ball'; se blind-, putti-. 

mölal  sv.v .1-3. mö`ka Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
Ore mö`la öMor. mö`k(a)Soll. må`la Ors. ma 
Rättv. Bju. Dju. Mock. Flo. Nås Äpp. Mal. ma'-
'a Leks. Ål mö'uka Mal. (Öje) ma'uka ÖVd. 'äta 
(ngt) enbart, utan tilltugg, äta bara bröd el. bara 
sovel, kött el. smör o. d. / eat something by itself 
without anything added, eat just bread or just 

meat, butter or suchlike' (SAOB mölalv) allm. 
sj', män, ä"kåv mö'ke U`mä"s Älvd. 'se, mor, 
Olov äter sylt (bärmos) enbart! (utan erforderligt 
tilltugg)' ; du mö'kä smg'örä Våmh. 'du äter för 
mycket smör till brödet'; wi mö'lräöum less 
u"sstly, Våmh. 'vi åto upp osten utan bröd till'; 
mö'k brå'ö—bra'd vMor. mö' brå' Ve. 'äta bröd 
enbart'; du ska'-nnt mö' k små'rä sö'ne Soll. 'du 
skall inte ta så mycket smör på det där viset'; är 
de'nnda må'ler 8 jä't sm&'r Ors. 'hur den där 
(karlen) breder på och äter (massor med) smör!'; 
mål pa'roni Ors. 'äta potatis utan sovel'; du a 
malt i di ö'llt sa'jjl Ors. 'du har satt i dig allt 
sovlet'; do få-nt mö`ka Ore 'du får inte äta utan 
tilltugg'; an må'ku små'r Rättv. (Bo.) 'han åt 
smör enbart'; må`kar brå' Rättv. 'äter bröd utan 
sovel'; ma`k stf' ggak Leks. 'äta mycket sovel'; 
må'Ir int bårä tjö' tt; ta jö'kprur trå t Ål. 'ät inte 
bara kött; tag potatis till!'; mr sä'gka Nås 'äta 
sovel utan bröd'; ma" k bra' ÖVd. 'äta bröd utan 
sovel'. — Särsk. förb. (uti:) lä mölrd-d må två' 
stra' mmiyar Leks. 'jag åt upp två strömmingar 
enbart'; han sått 8 maka-d' se jokpärunan snå'ä 
Mock. 'han satt och stoppade i sig potatisen 
enbart (eg. snöda)'; måk-tt' sä sä'glra Jä. 'äta 
sovel enbart'; du ska jat brå tra tjö'tta 8 i'nnt 

däg ä Äpp. 'du skall äta bröd till köttet 
och inte äta det enbart'. — Ssg: må'kcjakks adv. 
Äpp. 'tid att efter vallningen av korna på efter-
middagen förtära överblivet bröd'. 

mölla" sv.v.l. mg ö̀ka Älvd. må'ka vMor. må 'la 
—rnna öMor. må`Zr Ve. ma`k(a)Soll. må'k- Mal. 
(jfr möl m.; myla v.). 1. 'krama (ihop), 
skrynkla (samman) / squeeze, crease, crumple' 
Älvd. Mor. Soll. stg'nnd int o mä' ölr lla'jjk Älvd. 
'stå-inte och krama och älta så där!'; må'lr int 
min da`tjim Soll. 'skrynkla inte (till) duken!'. 
Syn.: myla, bet. 1; mylta, bet. 1, m.fl. 2. 
'böka el. gräva i (t. ex. snö el. hö) / root, grub, 
dig into (e.g. snow or hay)' Mor. Ve. Soll. må'lr i 
å'no Ve. 'flytta höet hit och dit'. 3. (itr.:) 'packa 
ihop sig / be packed, pressed together' vMor. 
snjö'n må'kär framfö lli"dåm 'snön packar ihop 
sig framför släden'. 4. 'gnida in, mulla (med 
snö) / nib (snow) in s.o's face' Ve. Mal. i ska ta å 
ma`k di Ve. 'jag skall ta och gnida dig i ansiktet 
(med snö)'; ska i må'k-cläg Mal. 'skall jag gnida 
dig i ansiktet (med snö)?'. Jfr myla, bet. 2. 
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