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Syn.: mölja". — Särsk. förb. (ihop:) 1. mgök-
jirp Älvd. mål-ijö'p öMor. 'krama ihop'; mök-
-jö'p jän snjo"m3k Soll. 'krama till en snöboll'; 
(p. pret.:) krå"gån e ihö'pmäka Ve. 'kragen är 
ihopskrynklad'. 2. snjö'n miikär-jö'p si framfö 
lli"dåm vMor. 'snön packar ihop sig framför 
släden'; (n e d:) i ska m6'k-nid di vMor. 'jag skall 
rulla dig i en snödriva!'. Jfr mölja" v. Syn.: 
myla, bet. 2. 

mölig adj. I må'kun vMor. Ve. nion Soll. (jfr 
mölall  v.). 1. 'uppfylld av lös snö och därför 
tung att gå (i), moddig / slushy'; ed e så mirkut tå 
gå' vMor. ä e så mb'lrut te gå' Ve. ä e så mis`kot 
te gå' Soll. 'det är så tungt att gå i snömodden'. 
Jfr möljig, bet. 1. Syn.: se moddig; mårig 
m.fl. 2. (bildl.:) 'klumpig, grov / awkward, 
rude' Soll. ä (-1'it mb`lrogär 'det låter klumpigare' 
(om dialektuttal). 

mölja f. IV a mö'Zija sVåmh. my'Va nvMor. mö"lri 
svMor. mö/jä1  öMor. möNrja—möll Ve. mi"Zrja 
vSoll. 	Soll. 	Ors. mg`kja Ore mirlrja 
Rättv. mo'bja Leks. Ål ms'Zija Bju. Dju. Ga.—Jä. 
mö'kja Mal. mi`kja ÖVd. (jfr mörja f.). 1. 
'maträtt, tillredd av flott (och vatten) och däri 
uppblött (tunn)bröd / dish made of dripping (and 
water) in which clapbread was soaked' (SAOB 
mölja" 1; ÖDB III 450, 470, 488f.) allm. År mä 
e mölja Rättv. (Bo.) 'bryt bröd i flott till mat åt 
mig!' (eg. 'gör mig en mölja!'); Mist (el. bråd) på 
ms`Va Dju. 'hälla varm buljong (el. smälta talg) 
över brödbitar till mat'; brii'mskja Dju. 'tunn-
bröd och buljong'; bu'llmskja Dju. 'brödbitar 
och flott'; fa'ffemskja Dju. 'bröd i buljong av 
färskt kött'; ha`kkmatnwirja Dju. 'bröd uppblött i 
buljongen av kokt slaktränta'. Jfr b ru d p i g- , 
bröd-, flott-, flyt-, klabb-, klubb-, knopp-
ling-, kött-, palt-, pöls-, snar-, vattu-, vört-. 
2. 'röra, (våt) massa; sörja, mörja; av-
fall / mess, slush, sludge' (jfr SAOB mölja" 3) 
Våmh. Mor. Ve. Rättv. Leks. Bju. Ål Dju. Ga. 
Jä. sg'ö  uky mö'bja så a fykkt miinn dig i'nnat 
Våmh. 'se, en sådan sörja, som har följt med 
dina skor in!'; i ädd sku denienndei isQ mö'» 
Rin Våmh. (Bon.) 'jag skulle ha städat bort det 
här skräpet här'; je llejku mö"tia Ve. 'en sådan 
massa el. röra (av gamla kläder)'; sam ä milja 
vSoll. 'som en röra'; ä vart som e mii"lija 
ihösp Rättv. (Bo.) 'det blev som en röra alltsam- 

mans'; ä vä i ms`kja a'lltihöl p Dju. 'det var en 
röra alltsammans'. 3. (senare ssgsled:) 'skara 
barn, hop / crowd of children' Ore; se ung-. 

mölja' sv.v.l. my"iri Soll. ~Irja Leks. (Silj.) 
'brinna sakta utan låga, pyra / smoulder' (SAOB 
mölja!' 1); ä my"kjär å bri'nn Soll. 'det pyr och 
brinner så sakta'. Syn.: måra, bet. 2; mörja, 
bet. 1. 

mölja" sv.v.l. (end. i särsk. förb. med ned:) 
de 'fra. 'gnida in el. mulla dig (med 

snö)' (jfr mölja f.; Torp mylja v.). Jfr myla, 
bet. 2. Syn.: möta", bet. 4. 

mölj-bröd n. I a ms`kjbrå Leks. Dju. 'tunnbröd, 
bakat utan (ingrediens av) potatis för tillagande 
av mölja / clapbread made without potatoes for 
mölja'. 

möljig adj. I mö'kjun vMor. mi"kjon vSoll. mii"kju 
Rättv. (Bo.) ms'kju Dju. Ga. Jä. ms'kjs Äpp. 1. 
'sörjig, moddig; slaskig, smetig / slushy, sludgy; 
messy' (jfr SAOB) Rättv. Äpp. Jä. miilju om 
fryyrär Rättv. 'smetig om fingrarna'. Jfr mölig. 
2. 'skräpig, rörig / untidy, messy' Mor. Dju. Ga. 
ur mö'kjut ä två' jän vMor. 'så skräpigt det var 
här!'. 

mölnare m. Mc, se m(j)ölnare. 
möln-bär n. II mg"ölnUr Älvd. 'mjölon, Arctosta-
phylos uva-ursi'. — Ssg: mg"ölnbesrajseb best. 
sg. n. Älvd. 'bestånd av växten mjölon'. 

mölning f. Ib, se m(j)ölning f. 
möl-sovel n. I d mö'ksauvek Älvd. (jfr m ö I a' v.) 
'sovel, som åts enbart / meat, cheese etc., eaten 
by itself without bread'. 

mönster n. I d mO' mmster Älvd. me'nnstär Ve. 
me'nnster öOrs. ms'n(n)star Rättv. Leks. 
ms'nnstär Bju. Jä. mö' nnstää—mö'sstää  Mal. 
me'sster Li. 'förebild / pattern' (SAOB möns-
term  la) allm. mii`n a we non b a grOv-kesste 
stab o Irj'n jet mOimmster Älvd. 'mor har varit 
till Grav Kerstin för att låna ett mönster (till en 
tröja)'; hif4jä,s-, kka'kkjä,smösstää  Mal. 'mönster 
av papper till häljärns- el. klackjärnssmide' (jfr 
Malung 2, s. 428, m. ill.) va'ttmösstää  Mal. 
'mönster till vantar'; bjällmesster ÖVd. 'möns-
ter av papper, efter vilket plåt till skällor 
klipptes' (jfr Lima o. 'ftanstrand 1, s. 277, 343); 

skäldmesster Li. 'mönster till 
häl-läder i sko, till plös i sko och till träsked'; 
ks`rrvmesster Li. 'fiktivt redskap, som barn skic- 
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kades att låna, när man gjorde korv'. Jfr hätt-, 
korv-. 

mönstra sv.v.l. mO`mmster Älvd. mö`sstra Mal.; 
pass. mö'nnstres Ve. 1. 'vid mönstring inskri-
vas för allmän värnpliktstjänst / enlist for com-
pulsory military service' (SAOB mönstra" 1; 
4) Älvd. Mal. uNun stan o mO`mmster Älvd. 'vi 
skola bege oss till inskrivningen för värnplikts-
tjänst'. Jfr pass. 2. 'kritiskt iakttaga, granska, 
.syna / scrutinize, examine' (SAOB mönstra" 
2c) Mal. i såg an stö'g 8 mö'sstää  mä 'jag såg att 
han stod och såg kritiskt på mig'. 3. 'krångla, 
prata och mödas (så att arbetet går långsamt) / 
talk and make a fuss (so that work progresses 
slowly)' Mal. Jfr mönstrig. — 	mö'sstä°  
sä djö`nnom Mal. 'arbeta el. krångla sig igenom 
(en svårläst text)'. — Pass.: an skull U'm å 
mö'nnstres Ve. 'han skulle bege sig hem och 
inskrivas för värnpliktstjänst'. 

mönstrad adj. I mii`nnstäri Mal. 'mönsterstickad / 
patterned (of a piece of knitting)' (SAOB möns-
tersticka). 

mönstrig adj. I mö`sstru Mal. (jfr mönstra, bet. 
3) 'krånglig, besvärlig, mödosam / troublesome, 
fussy, hard'. 

mör m., se mör(e). 
mör adj. I mgör (pl. m' örer) Älvd. mgör Våmh. 

mår vMor. Ore Bju. Dju. Äpp. Mal. mår Ors. 
mäjr ÖVd. (—mäjk Li.). 1. 'mjuk, lös, porös / 
soft, loose, porous' (SAOB 1 a) allm. en jr mg'ört 
Älvd. 'det (n: brödet) är skört, lättuggat'; di hå'r 
tjö' nä va fall mök Dju. 'det här köttet var väl 
löst'; an välr brä'nnstäjtse dem, ss dem ve& 
mdflr Li. 'man måste steka dem vid stark eld, så 
att de bli möra'. 2. 'skadad av röta (om ved) / 
damaged by rot (about wood)' (jfr SAOB 1c) 
Bju. 3. 'lättstött, retlig / irritable, touchy' Mal. 

möra f. III—IV a—N, se myra (möra). 
mör-bad n. la må'rbi§ Mal. gr mör(e) m.) 'bad i 

varmt vatten, vari myrstack kokats / bath in hot 
water in which anthill had been boiled'. Syn.: 
myrbad. 

mör-björn m. J a ma'rbjänn Tra. (jfr mör(e) m.) 
'mindre björn, som åt myror / small bear which 
ate ants'. Syn.: se m y rb j ö rnII  m. fl. 

mör-bo n. V må'bii Mal. (jfr mör(e) m.) 'av 
myror genomborrat trästycke / piece of wood 

bored through by ants'. Jfr myrbo. Syn.: m y r-
spel; mörspel. 

mörda sv.v.l. må` rna Älvd. må`rd vSoll. m.j`rda 
Ga. må'da Äpp. Mal. Li. (styr dat. och ack.:) 
'beröva någon livet / murder' (SAOB 1); jå'r åvå 
nie må'rna twe'mm ka'llym Älvd. 'här ha de 
mördat två karlar'; däm må` rdet an vSoll. 'de 
mördade honom'. 

mördare m.III c nui' ädä(r) Mal. mit'clar ÖVd. 
'person, som berövat ngn livet / murderer' 
(SAOB). 

mörding m. Ib må`rdiyg Ore 	Rättv. Flo. 
mg9riy Leks. 'i lönndom avlat och dödat barn, 
uppträdande som övernaturligt väsen / murdered 
illegitimate baby who appeared as a ghost' (jfr 
SAOB myling 1); ä va mg`kiyar sam skr' k om 
kvä'llan ss Leks. 'det var gengångare av mörda-
de spädbarn, som skrek° om kvällarna så'. 
Syn.: se bannbörding, bet. 2. 

mör-dunge m.III a må' ädunn(Di Mal. mu'ur-
donndje ÖVd. (jfr mör(e) m.) 'myrstack / ant-
hill'. Syn.: myrstack'; mörstack. 

mör(e) m. I a—III a mår—må'rä Äpp. mr—må" 
Mal. mur ÖVd. (jfr SAOB under myra"; 
Burtr. mör s.; Torp maur; om å ur fdal. ou el. 
Oy se LD I 205f., 210f.; jfr myra (möra) f.). 
1.a. 'myra, Formica / ant' allm. hä e ss myttjy 
må'rär jänna Sa Äpp. 'det är så mycket myror 
här så'; ga-å`vu liksam ma'uran Li. 'gå bakläng-
es liksom myrorna'. Jfr etter-, flyg-, häst-, 
kråk-, stock-, timmer-, väng-. Syn.: myra 
(möra), bet. 1. b. (överfört; i senare ssgsled:) 
'person med smal midja / person with a slim 
waist-line' Mal.; se midj e-. 2. 'stickande käns-
la i domnad kroppsdel / pricking sensation (in 
part of body)' (jfr SAOB myra" 1 a a) Äpp. 
Mal. je satt Sa må`ra kamm ti bi'na Äpp. 'jag satt 
(med benen hoptryckta) så att jag fick stickning-
ar i benen'; må`ran kam ti fö' tp Mal. 'det börjar 
komma stickningar i den domnade foten'. Syn.: 
myra (möra), bet. 2. 3. (i kraftuttryck / exple-
tive:) näjj, hå grå'n må'rär å' du hä'll Mal. 'nej, 
så t-n du det har!'. —Av!.: må'ru adj. Mal. 'full 
av myror / full of ants'. 

mörja f. IV a my"rja vMor. mi"rja vSoll. mg`rja 
Ore maka Rättv. mö'rja Mal. (jfr mölja f.). 1. 
'snösörja, modd; spånor, avfall / slush, sludge; 
waste' (jfr SAOB 2) vSoll. Rättv. 2. '(het) aska / 
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(hot) embers' (SAOB 3) vMor. Ore Rättv. Bju • 
Mal. Jfr ask-, eld-. Syn.: hyr, bet. 1; hyrje. — 
Avl.: mi"rjot vSoll. ms'rjut Rättv. ms`rrjut Dju. 
adj. n. '(snö)sörjigt, moddigt / slushy'; ä e 
~tjut ät vå"gom Rättv. 'det är moddigt längs 
vägarna'. 

mörja sv.v.1.-2. mg 'ra Älvd. mirjå' öMor. mPra 
Ors. mg`rja Ore (Hq. m ö rj a, Torp m y rj a). 1. 
'brinna sakta, glöda, pyra / smoulder' (SAOB 
mörja") allm. ä mirger å bri'nn öMor. 'det 
brinner sakta utan att slockna'; ä mPrer 8 
di'mmb Ors. 'det glöder och ryker (ur askan)' 
ligg å mo'rja Ore 'ligga och pyra'. Syn.: måra 
bet. 2; möljal. 2. 'gnälla, jämra sig / whine 
complain' Älvd. tast die  få mg'r o dt-y'mm sig 
'till dess de börja (eg. fara) gnälla och klaga (eg • 
låta om sig)'. 

mörk n. Ib (end. i dat.; best. sg. efter prep. i:) i 
me'rrka Li. i me`itsä 'fra. 'i mörkret / in the 
darkness' (jfr SAOB mörk n.; Sdw. myrk n.); i 
kå'k 	me'rrka Li. 'i kolsvarta mörkret'; 
(best. plur. i förb. med mellan:) mö‘rrkom 
mi'lla Mal. meksm 	Li. 'under den ljusa 
delen av dygnet, från morgonljus till kvälls-
mörker'. Syn.: märken; mörker. 

mörk adj. I mörrk Älvd. vMor. msrrk Våmh. Ve. 
Ore Leks.—Nås Äpp. Mal.—märrk öMor. vSoll. 
Ors. mörrk—msrrk Soll. mår(r)k—mar(r)k Rättv. 
(jfr Bergfors, s. 249) mörrk (jfr LD II 77) Jä. 
merrk ÖVd.; n.: mörrkt Älvd. msrrkt Ve. Ore 
Bju. märrkt vSoll. Ors. mår(r)kt Rättv. msr(r)kt 
Rättv. (Bi.) msrrkt—msrrt Leks. msrrt Ål msrrt 
Dju. Flo. Nås (se LD II 77) mag Mock. mörrkt 
—mört—mörrt Jä. måt Äpp. mät—miet Mal. mit 
ÖVd. 1. 'icke uppfylld av (dags)ljus; nattsvart, 
dunkel / dark' (SAOB 2 a—b) allm. ä så mä'rrkt 
It`jt så öMor. 'det är så mörkt ute så'; skö'jen e 
mä' rrk vSoll. 'skogen är mörk'; i ms`rrka na'tt 
Dju. 'en mörk natt'; ä vå gä'ki msk dän kvä'llts 
Mock. 'det var fasligt mörkt den kvällen'; sti`k-
kande (el. kä'kende el. stå`p) mö'rrt Jä. 'kol-
mörkt, beck-svart'; kå' k-må' t Li. 'dets.'; sPavait 
ä sap må'ät Mal. 'sedan blev det beckmörkt'; ä 
tö te få' ss mi't a't 'IM. 'det började se så mörkt 
ut'. Jfr halv-, kol-, stup-. 2. (bildl.:) 'hopplös, 
dyster / hopeless, dark' (SAOB 9) IM. no sår ä 
å't ss må't fe m•e"nu ser det så dystert ut för 

mig'. — Ssg: må`r(r)kråd adj. Rättv. 'hög- el. 
mörkröd'. 

mörka sv.v.I. mö'rrka Älvd. Våmh. mö'rrtja 
Våmh. (Bon.) —ms‘rrtja vMor. Ore mö`rr- 
tj(a)—ms`rrtj(a) Soll. ms'rrtja Leks. Ål ms`rrtja 
Bju. Dju. Ga. Nås Jä. må'tya (—må`(a) Äpp. 
må'atsa Mal. me`ttsa Li. 1. 'mörkna, skymma / 
grow dark' (SAOB 2b) allm. ä byrd jusst j' å 
mö`rrtja Våmh. (Bon.) 'det började just skym-
ma'; då ä byrjer-å mö`rrtj um kväRda Soll. 'då 
det börjar bli mörkt om kvällarna'; nö måtär 
(—må'(är) ä, sa rå'ven, då han såt ti sa'kksp, 
Äpp. 'nu mörknar det, sade räven, när han satt i 
saxen'. Syn.: mörkna; skymma, bet. 1; 
skymna; skymta.' 2. 'skymma för ögonen, 
svartna / tum black' (SAOB 3) Dju. ms'rrtja för 
&gom 'mörkna för ögonen'. — Särsk. förb. (avg 
nä hål ä Xr å'gä på s måätsi-å' fö in å Mal. 'nu 
håller synen på att gå förlorad på det andra ögat 
för henne också'; (mellan:) e mö'rrke-mr 
Älvd. e mö`rrtjä-mi'141 Våmh. (Bon.) e marrtjär-
mi'llå vMor. ä mörrtjär-mi'llå Ve. ä marrk-mi'lla 
Leks. ä msrrtjär-milla Bju. ä marrtj-mi'lla Ål hä 
marrt-mi'lla Jä. hä marrk-mi'lla Äpp. hä må`ätsi-
milis Mal. 'det är mörkt en tid mellan solens 
nedgång och månens uppgång (el. vice versa)'. 
Syn.: mörkna-mellan; (nere:) e mörrke-nt"öe 
älg Älvd. 'du kommer att överraskas av mörk-
rets inbrott (mitt i ditt arbete)'; i mörrtjet-ni"där, 
så i dii'vd int djär-flfrdåt Son. 'jag fick det så 
mörkt omkring mig i skymningen, att jag inte 
kunde göra färdige; nu msrrtjär full får ni'drä 
Ore 'nu blir väl far överraskad av mörkret'; vi 
sösskul ha marrkt-nii'ds Leks. 'vi hade så när 
blivit (stående) i mörkret'; hä marrk-ni`ra Ål 
'det skymmer el. mörknar'; no vak ve sakt te å 
gX-häjmat ss i`nnt ve mettse-nå` Li. 'nu måste vi 
allt gå hem, så att vi inte hindras av mörkrets 
inbrott'; (till:) ä msätsi full tå' s 	'ism 
rä'yy(n)skåä  Mal. 'det mörknar (mulnar) väl igen 
och blir någon (ny) regnskur'; (åter:) e mörrkär-
a'tt «nt di Våmh. 'du blir överraskad av mörkret 
(eg. det mörkar åter om dig)'; (åter-om:) bara i 
kym4rm åte-bg's, inni ä mörrtjär-aty'mm ess 
Våmh. 'bara vi hinna komma fram till (eg. efter) 
byn, innan det blir nermörkt kring oss'. 

mörk-blind adj. I mö`rrkbkinnd Älvd. Våmh. 
mö` rrkbkinnd vMor. mörkbli' nnd öMor. 
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mä'rrkblinnd Ors. 1. 'som ser illa i mörker / 
unable to see in the dark' Älvd. Våmh. (Bon.) 
vMor. Ors. j a bräka saj-ä1 v j i mö'rrkbkinnd 
Älvd. 'hon har brukat tala om, att hon ser illa 
efter mörkrets inbrott (el. i mörkret)'. 2. (över-
fört) 'som ser illa vid (starkt) dagsljus / unable to 
see in (intense) daylight' Våmh. öMor. ka`tt-
ä' glra i mö'rrkkinnd 4on dä"g j Våmh. 'kattugglan 
ser illa vid dagsljus'. 

mörk-brynt adj. I mö'rrkbrknt Våmh. me'rrk-
brinnt ÖVd. (jfr Aasen myrkbrynt) 'som har 
mörka ögonbryn (och ögonhår) / with dark eye-
brows (and eyelashes)'; o a jö' sst Ikr å e 
me'rrkbrinnt Li. 'hon har ljust hår och mörka 
ögonbryn'. Syn.: se bryn, avl. 

mörken n. I d mö' rrkqn Älvd. Våmh. mö' rrken 
vMor. Ve. Soll. 	rrken öMor. 	rrken 
vSoll. Ors. må'r(r)ksn Rättv. ms' rrksn Leks. 
ms' rrkän Ål Dju. Ga. Flo.; best. plur. dat. 
ms'rrtjnom Ore (jfr mörker n.; V11 mörkne; 
Aasen myrkn) 'brist på (dags)ljus, mörk natt / 
darkness'; auti mö'rrknq—i mö'rrkni Älvd. ati 
mö' rrknä Våmh. i mö'rrkni—mä`rrkni öMor. i 
mö'rrkne Ve. (ut)i mä`rrkni vSoll. (å" t)i mö'rrkni 
Soll. i mä` rrkne Ors. e må' r(r)kni Rättv. i 
ms' rrknä Leks. Ål Ga. Flo. ti ms' rrknä Dju. 
'(ut)i mörkret'; ms`rrtjnom-emilla Ore ms' rrknan 
mi'lla Leks. 'den ljusa delen av dygnet, från 
morgon till kväll'. Syn.: mörk; mörker. 

mörker n. Id ms' rrkär Dju. Ga. Nås Jä.; best. dat. 
sg. ms`rrkään Mal. = mörken (SAOB 1); ska du 
ä' t ti ts' kkä ms' rrkär Dju. 'skall du (gå) ut i 
sådant mörker?'; i ms' rrkrä—ms' rrkra Jä. i 
ms'rrkään Mal. 'i mörkret'. 

mörk-karl m. J a ms' rrtkål Ga. 'fiktivt väsen, var-
med barnen skrämdes / fictitious being used for 
frightening children'. Syn.: se buse; B ö(e); 
mörksugga m.fl. 

mörklig adj. I ms`rrkkin Soll. 'mörklagd, mörk-
hårig, -hyad / dark-haired, dark-skinned'. Syn.: 
mörklätt; mörksklig, bet. 2. 

mörk-lätt adj. I mö'rrkIrlitt Älvd. 'mörkhyad / 
dark-skinned' (jfr SAOB mörklett). Syn.: se 
mörklig. 

mörkna sv .v .1. mö'rrkna öMor. må`r(r)kna 
—ma'rrkna Rättv. ms`rrkna Mock. 'bli mörkt 
ute, skymma / grow dark' (SAOB 2); ä all-ä' 
ma'rrknsr sRättv. 'det håller på och mörknar'. 

Syn.: se mörka, bet. 1, m.fl. — Särsk. förb. 
(mellan:) ä mårrknsr-mi'lla nu Rättv. 'det blir 
mörkt ute nu mellan solens nedgång och månens 
uppgång'. Syn.: mörka-mellan; (ned:) 
msrrkna-ng'' Mock. 'bli mörkt, skymma'. 

mörkningen f. best. ms̀ rrknigja Ga. ms`rrtninja 
Jä.; dat. ms' rrknin(Din Mal. 'skymningen / the 
twilight' (SAOB 1); i ms`rrkniuja Ga. ti ms' rrt-
ninja Jä. i ms'rrknin(jin Mal. 'i skymningen'. 

mör-konung m. I b mb'kilnuy Mal. (jfr mör(e) m.) 
'stackmyra med vingar / flying ant'. Syn.: my r-
konung. 

mörk-rädd adj. I mö'rrkredd Ve. ms`rrkrädd Ore 
Flo. må' r(r)krädd—ma`r(r)krädd Rättv. mö'rrk-
rädd Mal. me'rrkrädd ÖVd. 'rädd att vistas i 
mörker / afraid of the dark' (SAOB). Syn.: rä-
den, bet. 2. 

mörksklig adj. I mö'rrkskirig nÄlvd. 1. 'något 
mörk; skum; mulen / somewhat dark; murky; 
cloudy'. 2. 'mörklagd, mörkhyad'. Syn.: se 
mörklig. 

mörk-skråma f. IV a må' r(r)kskräma Rättv. (Bo.) 
(jfr skråm m., skråma f.). 1. 'person, som är 
uppe och vakar om nätterna / person who stays 
up at night'; öka er-s får må'rrkskräniår äts 'vad 
är det för nattvakare ute?'. Syn.: se natt-
skjåma. 2. 'mycket mörk person / very dark 
person'. 3. 'fiktionsväsen för mörker och mörk-
rädsla / personification of darkness and fear of 
the dark'; må'rrkskräma kann ta'-mä 'm. kan ta 
mig (så jag törs ej gå ut)'. 

mörk-sugga f.IVa må'rksugga—ma'r(r)ksugga 
Rättv. ms`rrksugga Leks. Al ms' rrksugga Dju. 
1. 'fiktionsväsen att skrämma barn med (om 
kvällen)' Rättv. Leks. Dju. Ga. Syn.: se buse; 
mörk-karl, -tassen m.fl. 2. 'onormalt stort, 
svart svin / abnormally large black pig' Al. 3. 
'brand i spisen, som inte vill brinna / brand in the 
fire-place which would not burn' Ål. 4. 'kvinnas 
könsorgan / female sexual organ' Rättv. sitt å 
grg.'na å vi ma'rrksugga 'sitta och skreva med 
benen och visa könsorganet' (hånfullt om sysslo-
lös flicka). Jfr fittkors. Syn.: se bussa, bet. 5, 
m.fl. 

mörk-tassen m. Ja best. sg. me'rrktassti ÖVd.= 
föreg., bet. 1; je hed ä flrå`sså jä i lä'nåm; je 
vä'nnt då fall ä vå me'rrktasstz sam va ä'tt me Li. 
'jag hörde att det prasslade i förstugan; jag 
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trodde minsann att det var m. som var efter mig'; 
me'rrktasstt kåmm å tå' de, am du grå' ni 111'1( 
Tra. 'm. kommer och tar dig, om du grinar så 
där'. 

mörna sv. v. , se m o r(g)n a. 
mör-piss n. Ia mii' apiss Mal. ma'rpess ÖVd. 
'myreter / formic acid' (medicin, anv. bl. a. mot 
reumatisk värk). Syn.: myrpiss, bet. 1. 

mör-sand m. l a må',rannd Mal. (jfr mör(e) m.) 'av 
myror uppkastad sand / sand thrown up by ants'. 

mör-spel n. II miPaspil Mal. ma`ursp -d Li. (jfr 
mör(e) m.) 'vedstycke, genomborrat (med tal-
rika gångar) av myror / piece of wood bored 
through by ants'. Syn.: myrspel; mörbo. 

mör-stack m. Ib miii,stakk Äpp. nkakk—må`ä-
stakk Mal. (jfr mör(e) m.) 'myrstack / anthill'; 
han häv idka /mai mif astattsin Mal. 'han 
slängde kläderna bort i myrstacken'. Syn.: myr-
stack': mördunge. 

mört m. l a mörrt Älvd. Våmh. vMor. Soll. märrt 
nöMor. vSoll. mött Ve. marrt—murrt Ors. main 
Ore Leks. Nås Jä.—matt Bju. Dju. mår(r)t—mart 
Rättv. marrt Rättv. (Bi.) mag Ga. mö g Mock. 
Äpp. Mal. marrt—mart—martt Flo. mell ÖVd. 
(om vokalerna u, å, a i Rättv. etc. se  Bergfors, s. 
248ff; jfr VI1 mort och mört—märt) 'fisk av 
arten Leuciscus rutilus / roach' (SAOB); gn i 
lra'jk mö'rrten i ö'glan Älvd. 'han är lik en mört 
(eg. mörten) i ögonen (dvs. rödögd)'; mö'rrtn a 
byrt å go vMor. 'mörten har börjat leka (eg. gå)'; 
jä meta bår o'pp en litin må'rrt Rättv. (Bo.) 'jag 
metade bara upp en liten mört'; då me'Int dje'kk 
dai trssinam Li. 'då mörten lekte (eg. gick) där i 
Tisjön'. Jfr flag-, gorr-, slag-, task-. Syn.: 
mörta f. — Avi.: möyta v. Mal. 'röra munnen 
som en mört / move one's mouth like a roach'. 

möda f. IV a ma'rrta Ga. = mört. 
mör-tass m.Ia må'atass Mal. ma'urtass Li. (jfr 
mör(e) m.) 'ungbjörn, som åt myror / young bear 
which ate ants' (angrep ej kreatur el. männi-
skor). Syn.: myr-björn", -tafs", -tass"; 
mörbjörn. 

mört-skålla f. IV a ma'rrtskalla Jä. 'liten obetydlig 
mört, mörtpinne / very small roach'. Syn.: 
mörtslinga. 

mört-slinga f. IV a ms`rrtsliyya Jä. = föreg. 
mört-stuga f. IV a mök—mö'ttstugu Ve. 'mjärde 
av garn med flera ingångar, avs. att fånga mört i 

till agn / fish-trap made of yarn, with several 
entrances, used to catch roach for bait' (SAOB; 
ÖDB 196). 

mört-ögd adj. I mö'ttögd sMal. 'röd i ögonen som 
en mört / with red eyes like a roach' (SAOB). 

mör-väg m. II mb`r--mli' dviig Mal. ma`urviig 
ÖVd. (jfr mör(e) m.) 'myrväg / ant-track'. Syn.: 
se myr-gata, -väg. 

mör-ägg n. I b må'rägg Mal. ma'rägg Li. (jfr 
mör(e) m.) 'myrägg / ant-egg'. Syn.: myrägg, 
bet. 1. 

mösa sv.v.1., se my s sj al-11  v. 
möske ? n.; se m y stj e n. 
möskig adj. I mö`ssku Mal. (jfr We. möskog; 
Torp ~3/sken) 'murken / rotten'. Syn.: mu r-
k e n. 

mössa LIV a my'ssa Mor. ma'ssa Rättv. mö`ssa 
Leks. Ål my'ssa Bju. mö`ssa Dju.; obef. Älvd. 
Våmh. Vd., jfr hätta. 1. 'huvudbonad för man / 
man's cap' (SAOB 1) allm. Jfr luden-, utter-, 
topp-. Syn.: hätta, bet. 1. 2. (senare ssgsled:) 
'skydd för slagyta på en kil / protection for strik-
ing surface of wedge' Leks., se kil-. 3. (i förb. 
med mumla:) mummel mö`ssa Dju. 'räkna i 
kuragömmalek med en mössa för ansiktet / count 
in hide-and-seek with a cap over one's face'. 

möss-fitta f. IV a mö`ssfitta Leks. 'person, som 
efter badet sist fick på sig mössan / person who 
got his cap on last after bathing'. Jfr kläd-, lög-, 
sim-fitta. Syn.: hättgubbe. 

möss-skärm m. Ja ma'sstjerrm Rättv. 'skärm på 
mansmössa / peak of man's cap'. Syn.: se 
brämmanl, bet. 2; hättskygge m.fl. 

möta sv.v.3.-1. mg' öta Älvd. Våmh. (sup. mgött 
Älvd.) mä`ta Mor. Ve. Soll. Ore (pret. må'ted 
—må'tä, sup. må'ta—mätt Ve.; pret. mö'tet 

sup. mii`ta Soll. mött Ore) rpt`ta (pret. 
mett) Ors. må'ta Rättv. (Bo.) Bju. Dju. Ga. Nås 
Äpp. Mal. (pret. mö'ttä Bju., mö'tt(e) Nås, 
mö'tt Mal.) miPta Leks. Ål må` ta ÖVd. (pret. 
mä'tt Li.). 1. (styr dat.:) 'råka sammanträffa 
med el. passera ngn, som kommer från motsatt 
håll el. ut på ens färd- el. gångväg / meet' (SAOB 
I 1) allm. ittjä my'ött P g iggy'm Älvd. 'inte mötte 
jag någon (eg. ingen)'; i mg`ött få'åra m9jnym 
Våmh. 'jag mötte min far'; måt ä'jsim Soll. 'un-
der islossningen gå ut för att se åt vilket håll isen 
gick'; i me`tt jinum bienne Ors. 'jag mötte en 
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björn'; e a mö' tt nsgom hä'llsiggom Ore 'jag har 
mött några hälsingar'; så` en då'g ss mö'tt an om 
hå'(r)lå' äs da-i väj/am Mal. 'så en dag så mötte 
han Här Lars på vägen'; je mä'tt-dem ma`gye 
gdyyer ma je kamm me krä'ttirdreffter Li. 'jag 
mötte dem många gånger, då jag kom med bos-
kapsdrifter'; je mä'tt ks'llsn nö`ka so'nnde Tra. 
'jag mötte flickan norr om sundet'. 2. 'bemöta, 
gendriva / meet, refute' (SAOB I 6) Älvd. na"g 
ed i kyna mg' öt jny'm ym ig ed wi'lraö 'nog 
skulle jag kunna gendriva hans åsikter, om jag 
ville'. 3. 'göra motstånd (mot) / resist' (SAOB I 
7) Älvd. Leks. Äpp. Mal ÖVd. Qtt mg' öter int 
drm noö Älvd. 'han gör intet motstånd mot 
dem'; dum vaj mii`ta ss gatt dam ku` nndä Äpp. 
'de måste strida emot, så gott de förmådde'; då 
je djii'-,so`vvok å't am, ss sta'nnd an på tvii fä' t-
ter å ska må`ta, bs`ttjin Li. 'när jag gör så här åt 
bocken, så står han på två fötter och försöker 
stånga tillbaka'. Jfr mota v., bet. 1. — Pass.: ä 
båäs-ti' sa ve mö'tts Mal. 'det bar så till att vi 
möttes'. — Särsk. förb. (i hj äl:) 'varsla om per-
sons död genom att oförmodat möta någon i 
dörren'; hskkin Inåt ve nä ihå'ir då Mal. 'vem 
möter vi nu ihjäl då? (n: vems död båda vi nu 
då?)'. Syn.: spörja, bet. 3; (mot:) ä måt-mö't, 
ns fä ska ii'ta Leks. 'det tar emot, när jag skall 
äta'; ä tög te möt-mö' t Mal. 'det började bli 
motbjudande (eg. det tog till (att) möta mot)'; an 
ds`ggd-ti.  mii`t-möt ns flrå's Li. 'man (eg. han) 
kunde göra en smula motstånd' (jfr fla si, bet. 6). 

möte n. III my`öte Älvd. Våmh. mä'tä Mor. Bju. 
Ål mä'te Soll. Nås mié'tä Ors. trzjj`ts Rättv. (Bo.) 
må't Mal. mifte ÖVd. 1. 'oväntat sammanträf-
fande / unexpected meeting' (SAOB 1) allm. får 

ka`ttmåts kan sn kkå'r sä om an sps'ttar tri' 
gå'yyar, män får tfirriymåts (filar Rättv. (Bo.) 
'för möte med en katt kan man klara sig, om man 
spottar tre gånger, men för möte med en käring 
aldrig'; lö`kksamt må't s hadj.55' Mal. 'lyckosamt 
möte (el. väl mött) och adjö!' (sagt vid avsked). 
2. 'överenskommet sammanträffande / arranged 
meeting' (jfr SAOB 2-3) allm. et  mg`ötes Älvd. 
tä må'täs Bju. te må'tes Nås '(gå någon) till 
mötes, mötande'. 3. 'offentlig (religiös) sam-
mankomst / public (religious) meeting' (SAOB 6) 
Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ors. an går barti s'llo 
mi`tä Ors. 'han går på alla (religiösa) möten'. 4. 
(senare ssgsled:) 'visitation / inspection' Rättv. 
(Bo.) bt'skopsmåts 'biskopsvisitation'. 5. (se-
nare ssgsled:) 'marknad / fair, market' Ål 
me`kksmässmåtä 'marknad, som hölls två dagar, 
söndag och måndag, vid Mikaelsmässan'. 6. 
'mothugg / opposition' (jfr möta v., bet. 3) Li. 
män då fekk an mii`te 'men då fick han mot-
hugg'. 7. 'sammansättning, fog, skarv / join' 
(t. ex. mellan båtbord, (två) gärdesgårdar, brott-
ytor i benbrott o. d.; jfr SAOB 1) Rättv. Bju. 
ÖVd. lägg tä må'tss Rättv. (Bo.) 'lägga samman 
brottytorna i ett benbrott'. Jfr mot n., bet. 1; 
bords-, båt(s)-, rodgårds-. 

mötes-folk n. I b mii'tesfskk ÖVd. 'folk, som be-
sökt en sammankomst / people who have been to 
a meeting'. 

möt-stuga f. V må'tstfigu Rättv. (Bo.) 'parstuga, 
envåningshus av timmer med ett rum på vardera 
sidan om förstugan (och en liten kammare, k o-
v e) / one-storied timbered house with one room 
on either side of entrance (and a small room, 
kove)' (ÖDB III 65). Syn.: lång-, parstuga. 
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-na suffix till pron. och adv. -n(g) Älvd. -ng-
-n(ä)--n Våmh. -n(ä)--p Mor. Ore Ål—Nås -n 
Ve. -n(ä) Soll. -n(e)----p Ors. -n(s)--p Rättv. 
-na--n(e)---p Leks. -nä---p Bju. -nä Jä. 
Äpp. -än Mal. (enklitisk partikel med deiktisk 
funktion; Fr. -na, Aasen Ross ne (na); Björk-
lund i SvLm 1964, s. 141ff.; jfr -in) da'jterng 
Älvd. 'just dit'; kg'mm du ng' a' tt-ng Våmh. 
'kommer du nu igen?'; itjä jiiir-p Våmh. 'inte 
här!'; fin et-p öMor. 'just här ute'; ä bi a`nntide 
nå' atte-n Ve. 'det blir slåttertid rättnu igen'; jån 
we'sste-n vOrs. 'just här i väster'; dcf ni'der-p 
öOrs. 'just där nere'; da ba'rrt-p Ore '(just) där 
borta'; jä'rrk da na'rd-p Ore 'Erik där i norr, 
Nord Erik'; rvelå'gän Mal. 'i detta (speciella) 
fall (eg. härvidlag-na)'. Jfr hä-na interj.; -in. 
Jfrbort-, den-, dit-, då, där-, fram-, hit-, här-, 
nu-, så-. 

nabaki m. l a nå"balld Älvd. 'envis, tjurig person / 
stubborn person' (bildning till personn. Nabal, 
1 Sam. 25; se Lindén i Ark. 70, s. 196ff., Berg-
fors 148ff.). — Ssg: nå"baldskoll m. Älvd. 'en-
vis, tjurig person / stubborn person'. — Avi.: 
nå"balldug adj. nÄlvd. 'icke tjänstvillig, ogin, 
snål / unhelpful, disobliging, mean'. 

nabb m. I a nabb Mor. Ve. nabb Ga. 1. '(liten) 
udde i sjö el. vattendrag; hög brant skogsudde / 
point of land, headland in lake or watercourse; 
steep point of forest land' (SAOB 1; Rz 459a; 
Torp) Mor. Ve. Syn.: nabba, bet. 1; nabbe; 
nubba. 2. 'spetsigt, nedre parti av kålrot el. 
rova / pointed, lower part of turnip or swede' (jfr 
SAOB 2) Ve. 3. 'spets på liens böjda del / point 
on curved part of scythe' (jfr SAOB 2) Ga. Syn.: 
se brumma(n)-pigg m.fl. 

nabba f. IV a na'bba Våmh. nvMor. na'bba Mal. 
ÖVd. 1. 'udde i sjö el. vattendrag' allm. Syn.: 
nabb, bet. 1; nabbe; nubba; näbba, bet. 4. 
2. a. 'hög udde el. brink, som skjuter ut i omgi-
vande lägre terräng / high point of land projecting 
into surrounding land' Mor. b. 'högt belägen 
åker, som skjuter in i oodlad mark / field situated 
high up, cut into uncultivated land' Våmh. Jfr 
näbba, bet. 5. 

nabbe m. III a na'bbä Ve. 'i sjö el. vattendrag 
utskjutande landudde / headland jutting out into 
lake or watercourse' (SAOB under nabb). 

nacka sv .v .1. na`kka Älvd. Mor. ngkka Våmh. 
(Bon.) na`kka Rättv. (Bo.) Flo. Äpp. nakk- Leks. 
na`kka Mal. 1. 'hugga huvudet av, halshugga / 
behead' (SAOB 1 a; styr ack.) allm. 2. 'sätta 
nacken tillbaka, bära huvudet högt / lift one's 
head high' Leks. 3. (jfr nackröda:) 'lägga i den 
översta gärdselstången i en gärdesgård / place 
the upper pole in a fence' Äpp. 4. (jfr nacke, 
bet. 6) 'avplana väggstock el. golvtilja på sådant 
ställe, där den skall vila på ett underlag / level off 
wall-log or floor-board in place where it was to 
rest on base' (ÖDB III 117, 128) Älvd. Våmh. 
(Bon.) Mor. — Särsk. förb. (ned:) du a nakka-
-ni 'd on fä ki'tä vMor. 'du har avplanat den (3: 
golvtiljan) för grunt'; (å:) si har o na'kk-å' dan 
nå Leks. 'se, hur hon ger sig i väg med högburet 
huvud där nu!'. 

nack-ben n. J a na'kkbOn Mal. 'nacke, hals / (back 
of the) neck' (SAOB 2). 

nacke m. Illa na`kke (best. nà ttjin)Älvd. na`kk(ä) 
Våmh. (Bon.) Mor. Ve. Soll. Ore Flo. na`kkä—
ng`kkä Ors. na`kks Rättv. na`kka Rättv. (Bi.) 
Bju. Ga. Mock. Nås Äpp. na`kka Leks. Ål 
-nakka Jä. na`kka—ndttji Mal. na`ttje ÖVd. 1. 
'bakre del av halsen / back of the neck' (SAOB 
1) allm. atr i na`kkgm Älvd. '(bak) i nacken'; drå 
na`kka Våmh. (Bon.) 'en idrottslek' (jfr J. Ejde-
stam, Dra gränja etc., i SvLm 1968, s. 159f.); i e 
så'r at i na`kkam Ve. 'jag har ont (bak) i nacken'; 
an a 14' nnt i na`kkan Soll. 'han har ont i nacken 
(huvudet)'. 2. 'envis, styvsint person / 
stubborn, obstinate person' (SAOB 1 j a) allm. i 
wa jen llaijk ng`kka öOrs. 'jag var en sådan där 
stursk individ'; peknakk Soll. 'pojkkanalje'; 
ha'kkspitnakka Jä. 'envis el. stursk person'. Jfr 
as n. ssgr. Jfr hård-, stygg-, tjur-. 3. '(över-
gående i bet.) huvud, skalle / head' (SAOB 1j) 
Soll. ta"-I na`kkan å onum dä"tag i kalufsen på 
honom du!'; do'nnda a na'kk ann 'den där har 
huvud (3: begåvning), han'. 4. a. 'yxhammare / 
axehead' (SAOB 4b; ÖDB 1 304f.) Flo. Mal. Jfr 
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yx-. b. 'pen på slägga / peen of sledge-hammer' 
(Lima och Transtrand 1, s. 250). 5. 'i hjulnavets 
centrum utskjutande del av hjulaxeln / part of 
wheel-axle projecting from centre of hub' öMor. 
Rättv. jä`knakka Rättv. 'dets.'; tjä`rrnatjä öMor. 
'dets.'. 6. 'avplanat ställe på undersidan av 
väggstock el. golvtilja, avs. att vila på ett under-
lag / levelled-off place on underside of wall-log, 
intended to rest on base' (jfr nacka, bet. 4) 
Älvd. Mor. 7. 'bult på slaga / bott of flail' Rättv. 
(Bi.). Syn.: se bult, bet. 10. 8. (senare 
ssgsled:) 'mullbräde el. fjöl på vardera sidan av 
foten på årder / mould-board on either side of 
fot of primitive plough' Rättv. (Bo.); se årder-. 

(bild1.9 'fisk / fish' Soll, an kan itu få jän 
dnnda na`kkä 'man kan inte få en enda fisk'. 

'torrt och därför svårberett skinn / dry hide, 
which is hard to prepare' Mal. an kann få ,lllk 
ga'mma' na' /ck& , sam i'nnt an vi'sst halt va be' tt 
hänn i'nnt be' tt 'man kunde få sådana där gamla, 
torra, hårda skinn, om vilka man inte visste, 
huruvida de voro betade eller obetade'. 

nack-grav f. na`kk(g)räv Älvd. 'insänkning på hal-
sens baksida / hollow at the back of one's neck'. 
Syn.: halsgrop, bet. 2; nackgrop. 

nack-grop f. Nekk(g)röp öOrs. nà kk(g)röp Bju. 
Flo. na`kkgropp Mal. = föreg. (SAOB). 

nack-hög adj. I na`kkög Älvd. na`kkhåg Äpp. 
'stram, styvsint, högfärdig; duktig / stiff, stub-
bom, conceited; smart'; na"g jr P ka`jk na`kkög 
o bä' Älvd. 'nog är jag lika duktig som du'. 

nack-lapp m. Ja na"kkirapp Soll. 'i nacken ned-
hängande lapp från kvinnas högtidshatt 
(rynkthatt) / part of woman's Sunday or 
church headdress' (SAOB 1; ÖDB IV 108, 256, 
266 ff.). 

nack-rem f. la na`kkriem Älvd. na`kkrem Rättv. 
na`kkråm Mal. na`kkräjm 'fra. 'rem som höll 
ihop selens bogträn upptill / strap which kept 
hames of harness together at the top'. Jfr b rö st-
rem, bet. 2. 

nack-röda f. IV a na`kkriia Äpp. (jfr nacka, bet. 
3) 'gärdselstång, som var så lång, att den med 
ena änden nådde gärdesgårdens översta del, un-
der det att den andra änden stödde mot marken / 
fence-pole which was so long that one end 
reached the upper part of the fence and the other 

end rested on the ground' (jfr SAOB nack-
stång). Jfr huvudröda. 

nack-sena f. V na`kksinu Mal. 'sena i nacken / 
sinew in the back of the neck' (SAOB). 

nack-stycke n. III na'kkstitsä Ve. na`kkstyttfy Flo. 
na`kkstöttji Mal. 'mittstycke på hakband s-
hätta (trestyckhätta) / middle part of bonnet' 
(jfr SAOB 1; jfr ÖDB IV 57, 480, 500f.). Jfr 
mittikil. 

nack-tag n. II na`kktåg Våmh. (Bon.) 'grepp om 
motståndarens nacke / grip round the back of 
opponent's neck' (SAOB); tå na`kktåg 'knäppa 
händerna om varandras nackar och brottas i den-
na form'. 

nack-vidja f. IV a na`kkvia Äpp. 'översta vidja om-
kring störpar i en gärdesgård / withe at top of 
pair of stakes in fence' (SAOB). Syn.: öv ers t-
v idj a. 

nack-ögd adj. I na`kkögd Älvd. 'som har ögon i 
nacken / who has eyes at the back of his head'. 

nadd m. J a na44 Äpp. (SAOB) 'näbb / beak'; tjå'-
nackl 'tjädernäbb'. Syn.: näbb, bet. 1; n ä v , 
bet. 1. 

nafsa sv .v.1. naffsa Leks. naffsa Rättv. Bju. 
Äpp. 1. 'snappa el. hugga (med läpparna el. 
tänderna) efter ngn el. ngt / snap at s.o. or sthg' 
(SAOB 1) Rättv. Bju. Äpp. Syn.: nappa, bet. 2. 
2. 'avklippa något litet / cut off, trim a little' 
Leks. 

nafta f. naffta Bju. 'smörja för gikt och reuma-
tism / ointment for gout and rheumatism' (jfr 
SAOB). Syn.: n äft a. 

nagel' m. Id nå' gal-- n#' gel Ors. nå' gäk Ore Bju. 
Nås (best. nå'gälrn Bju. nå'gkän Nås) näigair 
Rättv. (Bo.) vLeks. nå`gek ÖVd.; best. (i bet. 2.) 
nå'gälyi Ve. nå'gken Sol!. nå`geirti Li. 1. 'tunn 
hornbeklädnad på översidan av finger el. tå / 
finger- or toe-nail' (SAOB nagel' 1) allm. små' 
sam Irssfiyasnågkan Leks. 'små som lillfingers-
nageln'; stö'rnågelai Li. 'tumnageln'; så'tnågelr 
Li. 'förarglig, besvärlig, elak, otrevlig individ'. 
Jfr blå-, svart-. Syn.: naglei, bet. 1. 2. 
(best.:) 'ögonsjukdom hos djur, bestående av en 
hinna, som från ögonvrån breder ut sig över ögat / 
eye-disease in animals, consisting of membrane 
spread over eye' (SAOB nagel' 3) allm. an  a 
nå'gäkn ivär ö`gur Ve. 'han (o: hästen) har en 
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sjuklig hinna över ögonen'. Syn.: naglel, 
bet. 2. 

nageln  m. I d näigal—nå'gel Ors. näigair Rättv. 
Leks. nå'glik Nås Jä. nå`geir ÖVd. 1. 'nitnagel / 
rivet' (SAOB nagel") Rättv. Nås Jä. Jfr klink-, 
nit-, rå-, skruv-. Syn.: nagleil. 2. '(grov) 
spik / (coarse) nail' (jfr SAOB nageln) ÖVd. 3. 
'mässingsstift på besman, utmärkande de olika 
viktsenheterna / brass pin on steelyard, marking 
the different units of weight' Ors. Leks. ä ligg 
prisi's på nå'gstrti fur två' mairrk Leks. 'det 
(3: snöret) ligger precis på stiftet för 2 marker'. 
Jfr mark-, punds-. 

nagel-band n. J a nagjelba'nnd öMor. nå`gäkbannd 
Ve. nä'gskban(n)d Rättv. Leks. na`ggäkbannd 
Äpp. nå'gälrbannd—na'ggäkbannd Mal. nå`gek-
bannd ÖVd. 'gräns mellan nagel och hud, nagel-
rot / root of nail' (jfr SAOB); an ha stiftta sä ti 
nå'gkarbanndä Leks. 'han har stött sig vid nneel-
roten'. Syn.: nagel-gård, -rot, -rota. 

nagel-dret n. II nä"gåldrit Älvd. Våmh. (Bon.) 
thVgekcjrt ÖVd. 'smuts under naglarna / diii 
under nails'. 

nagel-fara st.v. tiOgetiård Älvd. thrgelfårå 
öOrs. riä`gskfara Leks. na`ggittefårs Äpp. nå'-
gii4fårs—na`ggäbfårs Mal. nå‘gebfårå—nä'gelr-
fåro ÖVd. 'noggrant undersöka, skärskåda / ex-
amine carefully, search' (SAOB); i a nå"gä4ftri 
Peka a'såd Våmh. (Bon.) 'jag har letat igenom 
hela huset'; (konstruerat med prep. med:) i a 
nå`gelferi ml ä öOrs. 'jag har noga skärskådat 
det'. 

nagel-gård m. Ja nä"geirgårö Älvd. nå"gälrgård 
Våmh. (Bon.) 'nagels innersta del; gräns mellan 
nagel och hud'. Syn.: nagel-band, -rot, -rota. 

nagel-rot f. VI—I a nå`galrät vOrs. nå'glikröt Ore 
Bju. nå‘gabrät Rättv. = föreg. 

nagel-rota f. IV a nå"getrra't (best. -rtrtg) Älvd. 
= föreg. 

nagel-ryckt adj. I nå`gäkrykkt Ore (om finger, då 
huden vid nagelroten fläkts upp / about finger 
when skin round nail had split). 

nagel-torn' n. la nä"gektin Älvd. nå"gäktör 
Våmh. (Bon.) na"gäktörn vMor. Soll. nagå'Itö'rn 
öMor. nå`gäldön Ve. nå`ga1tår(n)-4`geltår 
Ors. nå`gälttörn Ål nå`gäktörn Ga. Mock. nå'gä-
tätt Mal. nå`ge(etör—nä`gektölr--nå`gektö ÖVd. 
(jfr Torp toln; Rietz nagelto 743a) 'avlång 

järnskiva, försedd med ett antal koniska hål av 
växlande storlek och anv. vid utformning av 
spikhuvuden, vid dragning av järn- och mäs-
singstråd m. m. / rectangular iron disc with 
number of conical holes of various sizes in it, 
used when moulding nail-heads and when draw-
ing iron and brass wire etc.' (se ill.; SAOB; ÖDB 
II 72, 102f.). Jfr harvtinn-. Syn.: skospik-
järn; spiktorn. 

nagel-torn" n. l a nagii'lto'rn öMor. 'pigg i sölja / 
spike in buckle'. Syn.: sölj torn. 

nagel-trång n. I b nå"gektreug Älvd. nå`gektråyy 
Rättv. nå`gliktråyu Bju. nå`gäktrågy Flo. Nås 
na`ggälrtrayy nMal. nå`gektragyg ÖVd. 'inflam-
mation, förorsakad av inväxt nagel / inflamma-
tion caused by ingrowing nail' (SAOB). Syn.: 
nageltrånge. 

nagel-trånge m. Illa na"gälrtrågyg (best. -trågu-
gan) Soll. = föreg. 

nagg m. Ib nagg Ve. Ore nagg Mal. 1. 'med 
piggar försett redskap, varmed bröd naggades / 
spiked utensil for pricking bread' (SAOB nagg' 
3; ÖDB III 397) Mal. Jfr bak-, bröd-. Syn.: se 
bak-nagg; hack m., bet. 4, m.fl. 2. 'spets av 
en lies böjda parti, avs. att stickas in i ett hål i 
orvets nedre ände / point of curved part of scythe 
to be secured to lower part of shaft' (ÖDB I 221) 
Ore. Syn.: se brum ma(n)pigg m.fl. 3. 'liten 
spets el. tagg / small point, nib, or prickle' 
(SAOB' 1) Mal. fö'ttä hakke små na`ggär o å' 
'se, vilka små tänder hon har!'. 4. (senare 
ssgsled:) 'clitoris' Ve.; se k u n t-. 

nagga' f. IV a na`gga Våmh. Mor. na'gga—n.p'gga 
Ors. (jfr SAOB nagga, under nagg') 'en av de 
upprättstående störarna i vardera änden av vin-
terhässja / one of the upright poles at each end of 
winter-hurdle' (ÖDB I 234); mi'ttinagga Våmh. 
la`yugnagga vOrs. 'längre, av vidjeband omgi-
ven stör vid hässjans mitt'; ki"lnagga Våmh. 
Irssnagga Ors. ni"därnaggur Mor. nrdarnagga 
vOrs. ste`kkugnagga vOrs. 'kortare stör(ar) 
längre ut från hässjans högsta parti'; stå'rnagga 
vOrs. 'större ändstång i myrhässja'. Syn.: 
klackstör, bet. 1; väderstör. 

nagga" f. IV a na`gga Våmh. (pejorativt om 
kvinna / derogatory about woman; jfr ? SAOB 
flagg" 4); doda 	na`ggg Våmh. (Bon.) 
'den där lilla (elaka) kvinnan'. 



nagga 	 1672 	 nakig-pilt 

nagga sv.v. 1. na`gga Bju. Mal. na' gga Flo.; pass. 
na'ggäs Äpp. 1. 'picka bröd med nagg / prick 
bread with pricker' (SAOB 1 a) Bju. Mal. 2. 
'kälta, gnata / nag' (SAOB 3) Flo. Syn.: se 
d o rg a; m ö k a, bet. 5, m. fl. — Pass.: 'gnabbas, 
kivas' Äpp. 

naggig adj. I na`ggug nÄlvd. (jfr SAOB naggig) 
'snål / mean, parsimonious' (jfr Rz 460 a nagg" 
2; GotlOrdb. n ägg). 

nagla' sv .v .1. nå"gek Älvd. na"giar Ve. nå'gka 
Rättv. Flo. Nås (jfr nagel', bet. 1; n agl e", bet. 
1). 	1. 'sätta i naglarna / get one's nails into' Flo. 
ä sy`nnäs hur an ha nä'gka s hö'll-ti'-sä 'det syns 
hur han har satt in naglarna och hållit i sig'. 
2. 'gripa tag i av alla krafter / grip with all one's 
strength' Rättv. (Bo.); an nå'gks å hull-i' 'han 
höll sig fast av alla krafter'. 3. 'fingra, plocka på 
ngt / finger, pluck' (V11 1) Ve. Syn.: fingerfara 
m. fl. 4. 'streta (med); noga taga vara på / work 
hard, toil; take care of, make the most of Älvd. 
Rättv. Nås; u öa' nå"glrer ä mf Uff' stril' t Älvd. 
'hur du knogar (med räfsningen), så länge du 
finner ett enda strå'; o nä'gksr å hal-1' sä Rättv. 
(Bo.) 'hon stretar och arbetar'. Syn.: navla'', 
bet. 2. — 	nå"gälr sig Älvd. 'riva (Må) sig 
med naglarna / scratch oneself with one's nails'. 
— Särsk. förb. (upp:) nagiik-dpp knå'jtry Ve. 
'lösa upp knuten med hjälp av naglarna'; (åt:) an 
någks-å' sä så mi"tji an kli' n(n)ds Rättv. 'han 
snålade åt sig så mycket han kunde'; (åter:) 
nagek-a'tt Älvd. 'snålt taga vara på'. 

nagla" sv .v .1. nå`gäk Våmh. nå'gla—n#'gla Ors. 
någka Nås nå'gelr 'fra. (jfr nageln; naglell; 
SAOB nagla) 'böja och tillplatta den gm ma-
terialet slagna änden av spik el. söm, nita / bend 
and flatten end of nail, rivet'. Syn.: nita; 
njuda; nycka", bet. 1; nåda'; nödja. 

naglei  m. III b—a nå"geir (best. sg. dat. nå"gZam) 
Älvd. nå"gäk---nä`gäir (best. sg. ack. nå'gkyn) 
Våmh. na"gäk (best. sg. dat. na"gkam) vMor. 
Soll. nå'gks sRättv. nå'gka öLeks. nà gglrä Äpp. 
nå'gka—na`ggka Mal. 1. 'nagel på finger el. tå / 
finger- or toe-nail' (jfr SAOB nagel' 1) allm. 
kwe'lldskterfn nå"gkiir fj int em) gus ri`tje 
Älvd. 'kvällsskurna naglar få ej ärva Guds rike'. 
Jfr kart-, tungel-. Syn.: nagel', bet. 1. 2. 
(best.:) 'ögonsjukdom hos djur, bestående av en 
hinna, som från ögonvrån breder ut sig över 

ögat / eye-disease in animals, consisting of mem-
brane spread over eye' Våmh. Mal. Syn.: na-
gel', bet. 2. 

nagleu  m. III b—a na"gäk Soll. nå`glra (best. nå'-
gäll) sMal. 1. 'nitnagel, nit /rivet' (SAOB under 
nageln). Syn.: nageln, bet. 1. 2. (senare 
ssgsled:) 'mässingsstift på besman, utmärkande 
viktsenhet / brass pin on steelyard, indicating 
unit of weight' Mal.; se mark-, punds-. 

Nak oböjl. m. nåk Mal. Li. 1. 'den Onde, djävu-
len / the devil'; ss`kkbannda as nå' k Li. 'djävu-
lens strumpeband' (om sicksackteckningen på en 
orms rygg); h vå` fal an fs'Irv nå' k Li. 'det var 
nog djävulen själv'. Syn.: se b ö se, bet. 2; fan, 
bet. la. 2. (senare ssgsled:) 'förarglig, retsam 
person / annoying, infuriating person' Mal.; se 
gubb-. Jfr Nils. 

naken adj. III neftjin Bju. 'oklädd / naked' (SAOB 
1). Syn.: nakig, bet. 1. 

nakig adj. I nå"kug—nå"kyn Älvd. nå"kyn Våmh. 
na"kun vMor. Ve. Soll. vOrs. naku'nn öMor. 
nå'kug Ore nä"ku vRättv. nä"kug Rättv. (Bi.) 
nä'kug Leks. nä'ku Ål—Jä. Mal. (pl. nä'ku Ål 
nä'kugä Flo.) na`kku Äpp. ÖVd. (pl. na`kkugä 
Äpp. ÖVd.). 1. 'oklädd (om människa) / naked 
(of human being)' (SAOB 1) allm. sim i nä'kuga 
tjErriy Dju. '(röd) som en naken gumma'; (äv. 

nå"kyn klrä' dd Våmh. 'för tunt klädd'; 
nä"kugs pekar Rättv. 'klimpar i välling'; näj 
hatt e du no spri`tt na'kku häll Äpp. (uttr. för 
allmän häpnad). Syn.: naken. 2. 'utan sele 
(om häst) / without harness (about horse)' Ors. 

nakig-bise m. III a na`kkubisä Äpp. 'naken el. 
halvklädd individ, särsk. barnunge / naked or 
semi-clothed person, especially child' (We. na-
kogbässe). Syn.: nakig-fis, -gris, -pilt, 
-tass. 

nakig-fis m. la nå"kufis Våmh. na"kufejs Ve. na"-
kulls Ors. nå`kofis Ore nä"kufis Rättv. nä'kufis 
—nefkupis Leks. nä'kulls Mal.—na`kkufis ÖVd. 
= föreg.; o språyy nå"kufis Rättv. 'hon sprang 
naken'. 

nakig-gris m. Ja na' kkugris Jä. 1. = nakig-bise. 
2. 'fattig person / poor person'. 

nakig-pilt m. l a nå"kupillt Våmh. (Bon.) na"kupillt 
vMor. Ve. —nakul pill/ öMor. 1. = n ak i g-b i s e; 
kåjt nå"kupillt Våmh. (Bon.) 'springa naken'. 2. 
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(plur.) 'klimpar av vitmjöl i köttspad / wheat-
flour dumplings in meat-stock' öMor. 

nakig-tass m. I a na"kutass Sol!. = n ak i g-b i s e. 
nalkas sv.v.I. pass. na'kkas Rättv. Leks. na'irkäs 
Flo. 'närma sig (om tid) / approach (about time)' 
(jfr SAOB 1 b); a na'Irkas a di' ti'dti nå Rättv. 
'det närmar sig den tiden nu'; 	na'kkas 
Leks. 'julen närmar sig'; ä na`kkäs Flo. 'det blir 
på tiden'. Syn.: nåkas. 

nalla f. IV a nalla Leks. 'gammal (och litet narr-
aktig) kvinna / old (and somewhat foolish) wo-
man'. 

nalla sv.v.l. nalla Leks. nalla Mal. 1. 'ta på, 
plocka med, knåda / potter about' (jfr Rz 460b) 
Leks. ojekk dar å nalla å va sa gkå'd 'hon gick 
där och småknåpade och var så glad'. 2. 'små-
stjäla, snatta / purloin, filch' (SAOB) Leks. Mal. 
Syn.: se masall, bet. 1; nasal, bet. 2; naska 
m. fl. 

nanunu adv. na`mmu Nås Äpp. (endast i förb. 
med när adv., oftast negerat:) 'alls, på långt när! 
(not) at all, far from'; hå va-nnt na'mmu-nå'r int 
Nås 'det var inte alls nära'; am ä fa' nns narra 
smeja nammu når Nås 'om det funnes någon 
smedja någorlunda nära'. 	Syn.: n åm o; 
nämmu. 

namn n. I a--'d mprimn—ng'mmgn Älvd. n,p'mmin 
—n.Kmmgn Våmh. nammn öMor. Ve. Ore 
(—tr.st. na'mmän) Sol!. na'mman—ff'mmen 
Ors. nam(m)n Rättv.—na'm(m)n Rättv. (Bi.) 
na'mman Leks. na'mmän Bju.—Flo. na'mmän 
Nås nammn (—tr.st . na'mmän)Jä. nammn Äpp. 
ÖVd. (—tr.st. na'mmän—na'mmin) Mal. 1. 
'egennamn, proprium / proper noun (name)' 
(SAOB 1) allm. fn nemmd-ii i ng' mmen nÄlvd. 
'han nämnde honom vid namn'; tå na'mmnä fä 
a'nndäs Soll. 'vid dopet få samma namn som 
(den döde brodern) Anders'; jä a fått sä`kbarrg 
tä solldatnam(m)n Rättv. (Bo.) 'jag har fått Sol-
berg som soldatnamn'; naimmnar å g.'rä Jä. 
'edra namn (eg. namnen på er)'. Jfr faders-, 
gårds-, kristnings-, släkt-, särk-. 2. 'spefull 
beteckning, vedernamn / derisive name, insulting 
nickname' (SAOB 1) allm. Jfr klick-, 
ök-. 3. (i fråga om makten i viss gård / concern-
ing authority on certain farm; jfr SAOB 1 d 0:) i 
e'tt brå1  8 i få'rams na'mmn Mal. 'i ett matlag 
och i faderns lydno'. 4. 'ord för ett visst be- 

grepp, beteckning, benämning / designation' 
(SAOB 2) allm. lläjkär InVdär na' mmn Ore 'så-
dana dialektala ord'; ä skå fal nå' naimmn å Tra. 
'det skall väl något namn ha'. 5. 'anseende, 
rykte / reputation' (SAOB 5) allm. an  å hå 
na' mmnä a'mm se Nås 'han har det ryktet om 
sig'. 6. (i vissa lindriga kraftuttryck el. uttr. för 
förvåning el. förtrytelse / mild swearword or 
expression of surprise or annoyance; SAOB 8 c:) 
hann i hä'rrans, ft'su na'mmän va'll dä, kä'r Jä. 
'vad i Herrans namn är det åt dig (eg. vållar dig), 
karl?'; has i räljne na'mmn få'r o då Li. 'hur i 
Herrans (eg. rena) namn bär hon sig åt då?'. Jfr 
Jesus. 7. (endast negerat:) 'tillstymmelse till 
ngt, dugg, grand / trace, vestige' Leks. Nås; int i 
naimman Leks. i'nnt et na'mmän Nås 'inte ett 
dugg'; ä finns int i gd-na' inmat: Leks. 'det finns 
inte tillstymmelsen till ngn sked'. 

namn-borr m. na`mmnbår Li. 'namnstämpel / 
black-smith's signature stamp'. Jfr k rusborr; 
stamp. 

namne m. Illa na'mmna Mal. 'person, som har 
samma namn (som ngn annan) / person with 
same name (as s. o. else)' (SAOB). Syn.: kaj-
man; namnkarl. 

namn-karl mI a. naimmnkarr Ve. = föreg. du e 
na'mmnkarr min prä'sstp 'du är namne med 
prästen'. 

namn-ring m. Ib ff`mmenriyug Våmh. 'med in-
skription försedd fingerring av näver och hästta-
gel / ring of birchbark and horsehair with inscrip-
tion' (Levander, Våmh. 166ff.). Jfr tagelring. 

namns-dag m. II n.p'mmsdåg öOrs. na'mmsda Bju. 
na'mmsdag Nås na'mmsdåg Äpp. na'm(n)sdag 
Mal. 'dag, då en persons namn överensstämde 
med almanackans namn för den dagen / day 
when person's name coincided with the calendar 
name for that day, name-day' (SAOB). 

namn-sticka f. IV a—n. IV ri,p'mmfnstikk(a) Älvd. 
na'mmnstikka Flo. na`mmnstikka Mal. 1. 'trä-
sticka, försedd med ägares initialer, avs. att sät-
tas på vissa föremål / wooden stick with owner's 
initials, to be placed on certain objects' (t. ex. i 
hässja, tilldelad vid lottning Älvd.; på häst Flo. 
Mal.; på sädes- el. mjölsäck Mal.). Jfr mark-
sticka; märksticka, bet. 1, säcksticka. 2. 
'trästicka med inskurna namn el. initialer och 
årtal, avs. som meddelande / wooden stick with 
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names or initials and date(s) carved into it, serv-
ing as message' (t. ex. tillkännagivande att viss 
gätare vilat på viss ståndhol) Mal. Jfr gätar-
sten. 

nanna f. IV a na'nna Leks. 'vagga / cradle' (Rietz 
nanna"). Syn.: lulla; runka; vagga. 

nanna sv .v .1. na'nna Leks. 'vagga / rock' (Rietz 
under nanna"); o sått å na'nna kg'kti ti 
'hon satt och vaggade barnet i knäet (eg. 
knäna)'. Syn.: lulla, bet. 1; runka, bet. 2; 
vagga. 

napp n. I a napp—n.fipp Ors. napp Bju. Nås napp 
Mal. ÖVd. 'förhållandet att en fisk nappar / bite 
(of fishing)' (SAOB napp" 2). Jfr nugg n. Jfr 
botten-. Syn.: nopp. 

napp adj. I (endast i förb. med napp nöd; SAOB 
1:) min na'ppa nå' d Ve. 'med knapp nöd / only 
just, scarcely' ; ä e min na'ppa nå' d ti fösta' dåm 
Ve. 'det är med knapp nöd man förstår dem'. 

nappa sv.v.1.-3. na'ppa Älvd. Mor. Ve. Soll. 
Leks. Ål na'ppa—ng`ppa Ors. na'ppa Rättv. Bju. 
Dju.—Äpp. na'ppa Mal. ÖVd.; pass. nà ppas 
(sup. nà pptas) Älvd. na`ppäs Ve. vSoll. Flo. 
na`ppas Rättv. Bju. Nås na'ppes (pret. nafftes) 
11-a. 1. 'med munnen hugga tag i betet (om 
fisk) / bite (about fish)' (SAOB 4) allm. a ä 
na'ppa nå å' di e'nn Ve. 'har du fått något napp 
ännu? (eg. har det nappat ngt åt dig?)'. Jfr 
noppa, bet. 5. Syn.: se haka', bet. 3, m.fl. 2. 
'nafsa' Rättv. (Bo.) Äpp. Syn.: nafsa, bet. 1. 
3. (med personobj.:) 'förmå till (ngt) / make (s. o. 
do sthg), persuade' Älvd. i na'ppea int an 'jag 
kunde inte förmå honom därtill'. Syn.: nappa 
iväg, nappa till. — Pass.: 'slåss, tvista, gräla' 
allm. Jfr gnäp(j)as m. fl. — Särsk. förb. (ig napp- 

Älvd. öMor. 	öOrs. 'fatta tag i'; (iväg:) 
napp-i-w4 pekg Älvd. 'få iväg pojkarna (till 
ett arbete)'. Syn.: nappa, bet. 3; (till:) i napper 
int 	Älvd. 'jag kan inte förmå honom där- 
till'. Syn.: nappa, bet. 3; (uti:) napp-Il' Rättv. 
Leks. Dju. Nås 'hugga i, fatta tag i'; napp-ti' sä 
Leks. 'gripa tag (i ngt) för att få stöd'; (åt:) napp-
å' sä Leks. 'hastigt rycka till sig'. — Avi.: 
na`ppesigg f. 'fra. 'trätande / quarrelling'; 
na`ppu adj. Rättv. 'som gärna nafsar till (om 
häst) / tending to bite (about horse)'. 

nar f. II--la når sÄlvd. Våmh. Mor. (utom ny) 
Ve. Soll. Ore vLeks. Bju. Mock. Nås Jä. Mal. 

(pl. 'lierar sÄlvd. nä`rär Våmh. Nås nä"rär 
vMor. Soll. närå'r öMor. na"rer—nä'rer Ve. 
nå"rär Ore nä`rar yLeks. Bju.) när—nr (pl. 
nä"rär—nPär) Ors. når (best. nå'rä; pl. nå"rar 
—nä"rar) Rättv. når öLeks. ÖVd.; obef. nÄlvd. 
nyMor. (se Bergfors, s. 41-44). 1. 'infälld (in-
skuren) träslå / inset wooden crossbar' (t. ex. i 
port, dörr, bord, lock el. snösko; SAOB nar' 1; 
ÖDB II 168; Gruddbo 219); agg-u'pp a mg' rtz 
öOrs. 'hugga ränna för naren'; bö'ttnär Mal. 'i 
byttlock infälld slå, som sammanhåller lockets 
bräder'. Syn.: nara; nare; slå, bet. 2. 2. 
'ränna för tvärslå el. för gåt i stockändar / groove 
for crossbar or rabbet in log-ends' Våmh. Nås. 
3. 'råvedskavle i nying / round stick of new wood 
separating two logs in open wood fire' Våmh. 
(Bon.). Syn.: betkol; Birgitta, bet. 3; katt, 
bet. 5; knavre, bet. 2; kol, bet. 2; kränka, bet. 
1; navle, bet. 3; sticka. 

nara f. V nä`ru Leks. = föreg., bet. 1 (SAOB un-
der nar'). 

nara sv .v .1. nå"rå vMor. Soll. Ors. (pret. nä"räd 
Ors.) nårä' öMor. nä`ro Ore nå"rå Rättv. 'Liera 
Leks. nä`ra Bju. Nås Mal. nä`ra Al; nar- Våmh. 
Ve. Jä. nårå- vMor. Soll. när- Ore når- Rättv. 
nifr- 'fra. 'sammanfoga medelst nar(ar), grada; 
förse med nar(ar); göra nar(ar) / join by inserted 
wooden crossbars' (SAOB nara!). Syn.: slåa. 
— Pass.: dä"rär ska nårås-ijö'p Ors. 'dörren 
skall sammanfogas medelst infällda träslåar'. — 
Särsk. förb. (hop:) nar-hö'p Jä. 'grada ihop'; 
(ihop:) nar-g'öp Våmh. nårå-iötp vMor. Soll. 
når-ehö'p Ore når-ihö'p Rättv. (Bo.) nä'r-ihö'p 
'Da. 'grada ihop'; (ing nårå-i' nn vMor. når-i'nn 
Rättv. 'infoga medelst gradning'; (ur:) nar-Pr 
Ve. 'glida ur, släppa greppet'. 

nare m. IV na"ri vMor. = nar f., bet. 1 (SAOB 
under nar'; ÖDB III 199). 

nar-hyvel m. Id—a nä`rivil Ors. nä`rhevel 'fra. 
'hyvel, any. för att göra rännor för narar / plane 
used for making grooves for inserted wooden 
crossbars'. Jfr n arsåg f. 

narig a.I nä`rug Leks. 'snårig, slingrande (om 
skog) / brushy, interwined (about forest)' (jfr 
SAOB narig 2); skölja!: ä så nefrug jån 'skogen 
är så snårig här'. 

narr m. la narr Älvd. n.grr öOrs. narr Bju. Ga. 
Äpp. når Mal. ÖVd. 1. 'enfaldig, narraktig per- 
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son, dumbom / foolish, stupid person' (SAOB 1) 
allm. ea war ien so int tå' 81d werd 	fer na'rr 
Älvd. 'det var en som inte tålde att hållas för 
narr'; gn i surnit n,p'rr öOrs. 'han är (som) en 
dumbom'. Syn.: gäck, bet. 1; skälm, bet. 1. 
2. (bildi.:) en a' nn gå'gy ä en na'rr Bju. 'en 
annan gång är en skälm / tomorrow is a fool'. 3. 
(i förb. med göra:) 'driva gyckel med / make fun 
of (SAOB 1 e) Tra. djä nä'r 'göra narr (av ngn)'. 
Jfr skälm, bet. 2. Syn.: gäck, bet. 2; hån. 

narra sv.v.1.--3. na'rra Älvd. Våmh. Mor. (p. 
pret. na'rradn, Våmh.) na'rr Ve. nä`ra Soll. na'r-
ra—na'rra Ors. (pret. ng`rred öOrs.) na'rra Leks. 
na'rra Bju. Dju. Ga. Nås na'rra Flo. når- Äpp. 
nä`ra Mal. ÖVd. (pret. nä'd Tra.). 1. 'gyckla 
med / make fun of (SAOB 11) Älvd. die bä' 
na'rr an 'de bara skoja med honom'. 2. 'förleda, 
locka; övertala! entice, coax; persuade' (SAOB 
I 2) allm. sjå um du duv na'rr an tä gö"-bn Soll. 
'försök (eg. se), om du kan övertala honom att gå 
hem'; du få'-nt na'rr dam Flo. 'du får inte locka 
dem'. 3. 'lura, bedraga / deceive' (SAOB I 3) 
allm. diem a öfel sö' na'rra g svÄlvd. 'de ha 
då lurat mig så' (dvs.: de ha sagt så åt mig, men 
jag kan ej garantera, att det är sant); du ska 
bra' narr dåmm Ve. 'du skall lura dem riktigt 
ordentligt; a wurti nPradtt öOrs. 'hon har 
blivit sviken' (a: av sin fästman); då' vait-ts nä`ri 
'fra. 'då blev han lurad'; lä' ttnarra Dju. 'lätt-
lurad'. — Pass.: na"rres Ve. nå`ras Soll. na'rras 
öOrs. nä`räs Äpp. 'ljuga smått' (SAOB II 2). — 
Särsk. förb. (av:) narr 	kri`ppär haka Ve. lura 
barn att sluta hicka genom att hastigt skrämma 
dem'; (på:) i will int å' si' nndä för ä te narr på' di 
jen llejken tPgbitt Ve. 'jag vill inte ha synden för 
(det) att lura på dig en sådan tygbit'; när-på' dam 
hä' sstn Äpp. 'lura på dem hästen'; (till:) narr int 
t1'4- 4n Älvd. 'locka henne ej därtill!'. 

narr-bjälla f. IV a nä`rbjälla Tra. (jfr SAOB) 
'harkrankar under parning / mating crane-flies'. 

narri oböjl. n. na'rri Bju. Dju. Nås nä`re Äpp. 
nä`ri Mal. nef Ii 'Da. 1. 'gyckel, skämt / joke' 
(SAOB 1) allm. an  får me bä'ro nä`ri 'fra. 'han 
har bara gyckel för sig'. 2. 'lögn, bedrägeri / 
lying, deception' Dju. Äpp. hä et(t) stö't nefre, 
am han tjå'p fra', Sam Print hä vå'r nå'ranä å' 
Äpp. 'det är ett stort bedrägeri, om man köper 
frön, som det inte blir någonting utav'. 

narrsam adj. I nä`rsam Äpp. nä'asam Mal. 'lögn-
aktig, bedräglig / lying, deceitful'. 

nar-spår n. II—Ja nå"råspOr sÄlvd. nå'rspOr 
Våmh. nå"råspär Ors. nå"rospär—nå`rospär Ore 
ng"råspär—nå"raspår Rättv. nä`rspår Mock. Jä. 
(jfr Bergfors, s. 41ff.) 'för nar avs. ränna i trä / 
groove in wood intended for inserted (cross)bar' 
(ÖDB III 199). 

nar-såg f. Ic nä`rsåg Våmh. Leks. (Silj.) Mock. 
nårå'så'g—narså' g öMor. (jfr Bergfors, s. 41) 
'såg, som användes vid åstadkommande av rän-
nor för narar, gradsåg / saw used to make 
grooves for inserted (cross) bars' (se ill.; SAOB; 
ÖDB III 199, 201). 

narv m.—f. la närrv f.—m. Våmh. (Bon.) narrv 
m.—närry m. vMor. narrv m. öMor. Ve. nar(r)v 
m. Rättv. Bju. Jä. Mal. 'hårsida av läder el. 
skinn / hairy side of leather or skin' (SAOB 
narv!); up ei nä'rrvgm Våmh. (Bon.) upå na'rr-
vem vMor. öMor. 'på hårsidan (av ett skinn)'. 
Syn.: se hårgår; ludensida m.fl. — Ssgr: 
na'rrvsajö (best. sg. na'rrvsajba) nvMor. na'rrv-
sia Bju. Mal. f. =narv (SAOB; jfr ÖDB 11 228) 
allm.; na'rrvskäva v. Leks. 'med skavjärn skra-
pa av håret på narvsidan av skinn'. 

nas n. Ja nås Äpp. 'tokprat / nonsense, foolish 
talk'. 

nasa f. V na"su vMor. vOrs. nå`sa Flo. nä`su Jä. 
Äpp. 'näsa! nose' (jfr SAOB under näsa 1); bgt 
nä'su—nii`sur Äpp. 'giva varandra näskyss'; 
brä'nnvensnäsu Äpp. 'röd näsa'; flrå'tnäsu Äpp. 
'platt näsa'; varmlansd'snäsu Jä. 'uppnäsa'. 
Syn.: nasar, bet. 1; nos!, bet. 3; näsa; näsar; 
näv, bet. 2. 

nasal  sv .v .1. nå' sa Mal. 1. (itr.:) 'smyga, speja, 
vara nyfiken; snoka / sneak (about), spy, be 
curious; pry' (jfr Torp nasa). 2. 'smyga åt sig 
ngt; snatta! stealthily take (away) sthg; 

nasa" sv.  .v .1. nå`sa Äpp. 'gå med handel / peddle' 
(SAOB). 

nasar f. II pl.—n. I sg. nä"sär (dat. na"sum) f. 
vMor. Soll. n. Ors. näså'r f. öMor. nä"sär (dat. 
nå`som) Ore ndssr Rättv. neesar nLeks.; obef. 
Älvd. Våmh. Ve. Bju. (Fr. nasar, under nös; 
Torp naser, under nös; GotlOrdb. nasar, un-
der näsa!). 1. 'näsa / nose' allm. (jfr SAOB 
n ä s a); i blådä i nasu'mm öMor. i bledd i nä"säri 
vOrs. 'jag blödde näsblod (eg. i näsan)'; stä å 
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na"sum vMor. 'stupa på näsan'; djärå irefyyg 
nä"sär Soll. jär lå'yynässr Rättv. 'räcka lång 
näsa'; an a krö'kugs nersar Rättv. 'han har kro-
kig näsa'; brrn nesa,- Rättv. 'lek (eg. bryna 
näsa)'. Syn.: se nasa m.fl. 2. (bildi.:) o a 
stji' nn Q nä"säri öOrs. 'hon har skinn på näsan 
(o: är säker på sig) / she is very sure of herself ; o 
drö då'da up i nä"sär vOrs. 'hon blev förargad 
över det där (eg. drog det där upp i näsan)'; ä 
twål int mrtji ing nä"sär flög a sa`jdu öOrs. 'det 
behövs inte mycket, förrän han tar illa vid sig 
(eg. innan näsan flyger åt sidan)'. 3. 'uppåtböjt, 
främre parti av skida el. med / upturned part of 
ski or runner' allm. Syn.: se brätt m. fl. 

nasare m. III c tug'ser Älvd. nå`sär Ve. n.g'sar 
öOrs. 'kringvandrande försäljare av smärre han-
delsvaror / pedlar' (SAOB). 

nas-blod m. l a nefsublrö Äpp. Mal. 'näsblod / no-
sebleed'. Syn.: näsblod. 

nas-borra f. V na"suburu vMor. nasä'burä' öMor. 
nä'sbäru sRättv. nti'subaku Li. 'näsborr / nost-
ril' (jfr SAOB näsborra etc. under näsborr). 
Jfr nosa f. Syn.: nas-glugg, -hål; noshål; 
näs-borra, -hål; näv(s)-hål, -håla. 

nas-glugg m. I b nesuglugg—nå`suglugg Ors. 
= föreg. 

nas-hål n. II nä"ssir sRättv. nä`suhiik Äpp. = 
föreg. 

nasig adj. I nå`su Ål 'osnygg / untidy, slovenly'. 
naska sv .v.1. na'sska Älvd. na'ssk- Ve. na'sska 
Tra. 'snatta / pilfer' (SAOB 4) Älvd. Tra. an 
na'ssk å stjjek Tra. 'han stjäl så smått'. Syn.: 
masa', bet. 1; nalla, bet. 2; nasa', bet. 2; 
stjäla; tjuva. — Refl.: i wa't na'ssk mi å'v åjti 
jjå's Ve. 'jag måste pallra mig av ut i fähuset' (jfr 
SAOB naska 7). — Särsk. förb. (åt) an na'ssk-å 
se hå'-1z kå'mms-å Tra. 'han snattar det han 
kommer åt (att taga)'; (åter:) nask-a'tt Älvd. 
'leta reda på, hitta'. —Avi.: na'sskug adj. nÄlvd. 
'som småstjäl / pilfering' (GotlOrdb. naskig). 

nasse m. III a na'sse Leks. na'ssä Flo. Äpp. 
—na'sse Mal. 'gris / pig' (SAOB nasse'). 

nas-tipp m. la nå'sutipp Jä. 'nästipp / tip of the 
nose' (jfr SAOB nästipp). Syn.: näs-snibb, 
-tipp. 

nas-vis adj. I n#'swis Våmh. nä"svis Rättv. nä'su- 
vis 	(jfr nasa f., nasar f. pl.) 'näsvis / 
impudent'. Syn.: näsvis. 

nas-väder n. Id nå"såwedär Ve. nå"såvådär Soll. 
(jfr nasar f. pl.; se äv. Bergfors, s. 44). 1. 
'näsbränna, skrapa / telling-off, scolding' (jfr 
SAOB näsväder) Soll. Syn.: näsväder. 2. 
'mothugg, motgång / adversity, reverse' Ve. 
Soll. Syn.: nässprätta. 3. 'kännedom, nys 
(om ngt) / knowledge of' (jfr VII We. näsväder 
2) Soll. få nå"såvådär å e"ta 'få nys om det där' 
Syn.: nosu; nys. 

nate m. IV nå"ti Älvd. nå"tå vMor. Ve. Soll. na"ti 
öMor. nkti Rättv. nå`te Leks. (Silj.)nä`ta Leks. 
nå'tä Flo. nå'ta Bju. Mock. nä' ta—ndtta Ål nä`-
ta—nötta Dju. nå'ts Nås—Mal. na`tti (best. sg. 
dat. nà ttom) ÖVd. 'sammelnamn för flera 
växter på fuktig mark el. i vatten, bl. a. Stellaria 
media och Potamogetonarter' (SAOB 1-2); 
a"bårnåtå Ve. 'Potamogetonart' . Jfr arv e; n åt e. 

nater-kunnig adj. I nå'tärkunnug Ore (jfr ? Ross 
natr 1; om barn:) 'morsk, frimodig, icke blyg / 
bold, self-confident'. 

natlig adj. I ng‘tekig nÄlvd. nå`tlin vMor. nå`tirin 
—nå'tlin Soll. nj`tlin—nPulin öOrs. 1. 'knapp, 
ringa / scarce, sparse' (SAOB 1) Soll. Ors. ä va 
int nä'tli, e"ta, intä Son. 'det var inte dåligt (D: 
med bär), det där, inte'; u'//i i nPlin Q ta`kkumg 
öOrs. 'ullen är knapp (dålig) på fåren'. 2. 'nä-
pen, nätt / pretty, sweet' vMor. 3. 'försiktig, 
småskuren, rädd om sig / careful, cautious' 
Älvd. vMor. Ors. gn wå (34 so 4`telrig i agö gn 
fä' 8  min nÄlvd. 'han var då så småskuren i allt 
han företog sig'. — Adv.: du få so ng'teki Älvd. 
'du är så (alltför) försiktig (eg. du far så natliga; 
t. ex. till person, som äter litet) / you are so 
careful (about person who does not eat much)'. 

natt f. VI njt Älvd. Våmh. (pl. n?' ter Älvd. nå' tär 
Våmh.) nåt Mor. Ve. Soll. Ore (pl. nii'tär Mor. 
Son. Ore nä'ttär Ve.) nöt—nOt (pl. nii'tör 
—nj'ter) Ors. natt Rättv.—Flo. Jä. (pl. nå'tsr 
Rättv. näitt(r)sr—näitt(r)ar Leks. nä'ttär Bju.—
Flo.) natt (pl. nä'ttär) Nås Äpp. Mal. nått (pl. 
na`tter) ÖVd. (und. nåt- Nås Jä. Äpp. i natt-
vard). 1. 'den mörka delen av dygnet / night' 
(SAOB 1) allm. fr  i wå" jär gm nj't Älvd. 'får 
jag vara (stanna) här över natten?'; i nj't so 
kg'mm Våmh. 'under den kommande natten'; je 
nå't ta'kkdrit Son. 'en natts fårgödsel'; i ga'r um 
nö't öOrs. i går om na'tt Leks. 'i går natt'; mes 
dill i Mor. mä nö'ti vOrs. ma nå`ttä Tra. 
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'under natten (eg. medan natten är)'; mä na' ttä 
vå' Rättv. mä na'tta uå' Flo. 'om natten (eg. 
medan natten var)'; kåm-i' nn sa-r-ä bi na'tta tum 
gå'yy Leks. 'kom in, så det blir natt(ro) ngn 
gång!'; om nä'ttan Leks. am näittar Jä. 'om 
nätterna'; ä e nå`tta Li. 'det är natt(en)'; fram 
upei e`ttänötf Våmh. (Bon.) 'frampå efternat-
ten'; om ä frg's lå'yyfrädasnatta å far på`ssk-
dain då frg's ä ä'nnda tä krissthi'mmälsfäsdå'g 
Leks. 'om det fryser långfredagsnatten och före 
påskdagen då fryser det ända till Kristi Himmels-
färdsdag'; am på`ssknatta Jä. 'på påsknatten'; 
pi'4•Amäss--på‘ smäs(s)natt Mal. 	'besvärlig, 
sömnlös natt (eg. pålsmässnate vå`knatt Mal. 
'natt, då man ej sover'; am lefjdasnättan Mal. 
'om lördagsnätterna'. Jfr fredags-, fri-, frost-, 
frus-, frös-, för-, före-, gul-, jubel-, jul-, 
järn-, kall-, lillost-, lucia-, mid-, skräck-, 
uppesitt(ar)-, uppesittnings-, vårfrudags-. 
2. (senare ssgsled i hälsningsformel / good-night; 
jfr SAOB 1c) se god-. 3. (i förb. vaka natt:) 
uåkå' nå't öMor. 'sitta uppe sent om kvällen 
(vanl. en fredagskväll) för gemensamt arbete / sit 
up late at night (especially Friday night) for com-
munal work'. Jfr fredags-, bet. 2. 4. (i uttryc-
ket långt bort i natten:) 'långt borta, fjärran, 
avlägset / far away' Mal. män ä vå' då ss la'yyt 
bag i na'tta ss 'men det var då så förskräckligt 
långt borta (avsides beläget) så'. 

natta sv. v.l. (endast i särsk. förb. natta över; jfr 
SAOB natta' 2:) nöt-g"uyr Våmh. 'övernatta / 
stay over night'; ig a njtaö-g"vyr up i bki"tji 'jag 
har övernattat (uppe) i Blecket'; nattsdsm-
i"vir—vi natts-Puir Rättv. 'vi övernattade'. 

natt-flaxa f. IV a naittfirakksa Äpp. (SAOB) 'natt-
skärra, Caprimulgus / night-jar'. Syn.: se 
nattskjåma, bet. la. 

natt-foder n. I d—a nei'tfine'r Älvd. n4"fii8öä'r 
nVåmh. nrfödär Våmh. (Bon.) nefodär vMor. 
nå`tfädär öMor. nalfödär Ve. nöfsder öOrs. 
nå`tfödär Ore nefödur Rättv. na'ttfodsr Leks. 
na'ttför Bju. Jä.—na`ttför Nås na`ttfödär Dju. 
na`ttför—nå`tfök Ga. nå`tför Mock. Äpp.—ndtt-
för Flo. na`ttföä—nkför—nå'för Mal. nå`ttför 
ÖVd. 'foderranson för natten åt en häst / fodder 
for one horse during night' (SAOB; ÖDB I 265, 
275). 

natt-fågel m. la nå' uff& Tra. (bild!.:) 'person, som 

är ute på natten / person who stays out at night' 
(SAOB b). Syn.: se nattskjåma, bet. 2, m.fl. 

natt-gammal adj. V na' ttgammäk Flo. na' ttgam-
mul Nås —na`ttgammuk Mal. 1. 'som icke är 
mer än en natt gammal / not more than one night 
old' (SAOB 1) allm. 2. 'dum, oförståndig / fool-
ish' Mal. 

natt-hätta f. IV a nrtett Älvd. nå'tthätta Tra. 1. 
'mössa, anv. om  natten av äldre el. flintskallig 
person / nightcap worn by elderly or bald person' 
(ÖDB IV 454) allm. 2. (bild1.9 du får i nrtettyn 
Älvd. 'du yrar (pratar tokigt) / you are raving 
(talking foolishly)'. 

natt-kabbe m. Illa na`ttkabbä Äpp. na`ttkabba 
Mal. 'stockbit, som om kvällen lades i spiselden 
för att hålla denna levande till morgonen / log of 
wood put on fire in evening to keep it going until 
morning' (ÖDB III 290). Syn.: kväll s-k a b b e, 
-knul; latmansved, bet. 1; nattved; vara-
k ab b e . 

natt-kalle m. Illa na`ttkäla Mal. 'nattfrost / night-
frost'. 

natt-kappa f. IV a na`ttkapp Älvd. na' ttkappa Ve. 
Ore na`ttkappa Bju. Mock. Jä. nå'tkappa Ga. 
na`ttkappa Nås Äpp. na`ttkappa Mal. 'löst 
skjortbröst av ylle el. linne, utgörande del av 
helgdagsdräkten för man / shirt-front made of 
wool or linen, part of Sunday attire for man' (se 
ill.; SAOB 2; ÖDB IV 10, 56, 373ff., 467). Jfr 
brudgum-, krus-. Jfr krage, bet. 2a. Syn.: 
halvskjorta. 

natt-löp n. J a na`tt15p Mal. 'kringlöpande ute nat-
tetid, nattlöperi (särskilt i samband med fri-
ning) / running around at night (especially in 
connection with frining)'. Jfr frining; nattlö-
pare; natt skrod, bet. 2. 

natt-löpare m. III c nå`ttlepar Li. 'man, som 
springer ute på frieri om nätterna / man who goes 
out courting at night' (SAOB). Jfr nattskjåma, 
bet. 2, m.fl. 

natt-och-dag oböjl. sbst. na'ttodå'g Älvd. na'ttå-
då'g Mor. Soll. Rättv. (Bo.) Leks. Ål na'ttådå' 
Ga. na'ttådå'g Flo. na'ttsdå'g Mal. na' ttådå'g 
Li. 'styvmorsviol, viola tricolor / wild pansy' 
(SAOB 1d). Syn.: folk, bet. 10; hak-, marie-
blomma; lärjungsblomster; peder-blom-
ma, -klockor; soldagochnatt. 

natt-ro f. l a na`ttrö Leks. 'ro under natten / rest at 
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night' (SAOB); har du na`ttröna nu då 'har du 
nattro nu då?'. 

natt-rädda f. IVa nå`tträdda Li. 'åkomma hos 
små barn, vilken yttrar sig så, att de om natten 
plötsligt sätta sig upp i bädden, stirra stelt fram-
för sig och skrika av fasa / affliction in small 
children manifesting itself in the child suddenly 
sitting up in bed at night, staring ahead and 
screaming with fear'. 

natt-skjå'ma f IV a nj`tstjjm Älvd. 1. a. 'nattskär-
ra, Caprimulgus / night-jar'. Syn.: kv äll s-
naska; natt-flaxa, -skred, bet. 1, -skrod, bet. 
1, -skråma, bet. la, -skärra, -uggla, bet. la; 
spånrock, bet. 2. b. 'nattuggla / night-owl' 
(Noreen Ord!.). c. 'ett slags nattfjäril / a kind of 
moth'. 2. 'person, som är ute länge om nätter-
na / person who stays out late at night'. Jfr 
kväll(s)skred, nattlöpare m. fl. 	Syn.: 
mörkskråma, bet. 1; natt-skred, bet. 2, 
-skrod, bet. 3, -skroda, -skrå, -skråm, 
-skråma, bet. 2, -skråna, -skröpe, -uggla, 
bet. 2. 3. 'fiktivt väsen / fictitious being'. Jfr 
mörkskråma, bet. 3; mörksugga, bet. 1. 

natt-skred n. II—I a na`ttskrid Son. na`ttskrii Flo. 
naittskrå Nås na`ttskri Jä. na`ttskrj. Mal. 
mrttskrg. Li. 1. = föreg., bet. la, Flo. Nås. 

=föreg., bet. 2, allm. (äv. koll.:) hå e då 
fs'irva na'ttskri Jä. 'det är då ett riktigt nattskred 
(om familj el. hop)'. 

natt-skrod n. la nö'tskröd vOrs. nO`tskrö öOrs. 
niftskrö Ore na`ttskröd Leks. na`ttskrö Ål—Ga. 
1. = nattskjåma, bet. la, Leks. Ål. 2. 'sö-
lande ute om kvällarna / dawdling and loitering 
outdoors in the evening' öLeks. Al. Jfr nattlöp. 

=nattskjåma, bet. 2, allm. (äv. koll.:) ä e 
mg"tje na`tskrä up e Mi'dom Ore 'det finns gott 
om nattsölare i Bodbyarna'. 

natt-skroda f. IV a na`ttskroda vRättv. = n att-
skjåma, bet. 2. 

natt-skrå f. VII na'tskrå (pl. -skränär) öMor. (jfr 
nattskråna)=nattskjåma, bet. 2. 

natt-skråm m. I a na`ttskräm Leks. = n at t-
skjåma, bet. 2. 

natt-skråma f. IV a rjtskrOma Våmh. d'tskr råm 
—nå"tskram vMor. nå"tskan Sol!. nö'tskröma 
vOrs. nà ttskrilma Rättv. (Bi.). 1. a. = natt-
s kj åma, bet. la, Våmh. vMor. Soll. Rättv. 

b.= nattskjåma, bet. 1 b, vMor. 2. = natt-
skj åma, bet. 2, Våmh. vMor. Ors. 

natt-skråna f IV a nå'tskråna (pl. -skrånur) vMor. 
nà ttskråna Jä. (jfr nattskrå)=nattskjåma, 
bet. 2. 

natt-skröpe n. III na`ttskråpä Jä.= nattskj åma, 
bet. 2. 

natt-skärra f. IV a na`ttstjarra Mal.= natt-
skj åma, bet. la (SAOB 1). 

natt-stuga f. V nå'tstuga --stugu Mor. na'sstuga 
—ng`ttstuga Ors. na'sstuggu—na'sstuggu Bju. 
na's(s)tugu Nås Jä. na'sstuggu—na'sstuggu 
Mal. nå`ttstuggu Tra. 'byggnad el. del av bygg-
nad, anv. dels som tillfälligt sovrum (gästrum), 
dels som förvaringsrum för finare kläder / build-
ing or part of building used as temporary bed-
room (guest room) or as a store-room for clothes 
not used every day' (S. Erixon, Prästgårdar i 
Dalarna, i Fataburen 1924, s. 45f.; Forsslund, 
Järna 44). 

natt-säck m. Ib na'ttsäkk Jä. 'säckliknande väska 
av grovt tyg, avs. att medföras på färder / sack-
like bag of coarse material, intended for jour-
neys' (SAOB). 

natt-tröja f. IV a no`ttråj Älvd. 'natt-tröja av vitt 
tyg / night-jacket of white fabric' (jfr SAOB). 

natt-uggla f. IV a—b nå`tugäb- vMor. natiegla—
na'ttuglä' öMor. na'ttugglra Bju. 1. a. = natt-
skjåma, bet. la. vMor. b. = nattskjåma, 
bet. 1 b (SAOB 1) allm. 2. = nattskjåma, bet. 
2 (SAOB 3) Mor. Jfr nattlöpare. 

natt-vak n. la na`ttvåk Bju. 'vakande om natten; 
vaknatt / staying up at night' (SAOB). Syn.: 
nattvaka. 

natt-vaka f. IV a na`ttväka Mal.= föreg. (SAOB 
nattvakaII). 

natt-vard m. la nj`ttarå Älvd. nå`twerrd vMor. 
nå' tväk Nås Jä. Äpp. na' ttvälr Mal.; best. net )-
vä(r)dtt Rättv. na' ttvårdn Leks. na`ttvårdp Mal. 
1. 'måltid kl. 7-8 på kvällen / supper between 7 
and 8 p.m.' (SAOB 1; ÖDB III 438) Älvd. vMor. 
Nås Jä. Äpp. Syn.: kväll, bet. 5; kvälls-mat, 
-mål, bet. 1, -yard, -äta. 2. (van!. best.:) 'Her-
rens heliga nattvard / the holy communion' 
(SAOB 2) Rättv. Leks. Mal. ga tä hä'rrans na' tt-
144. Mal. 'gå till Herrens nattvard'. Jfr skrift. 

nattvards-gång m. 1b na'ttvardsgåuyg Mor. 'be- 
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gående av nattvarden / partaking of the commun-
ion' (SAOB). 

natt-ved na. II nå`twid Ve. 'stockbit, som om kväl-
len lades i spiselden för att hålla denna levande 
till morgonen'. Syn.: se nattkabbe. 

natt-vila f. IV a nj`twaft Älvd. 'tillfälligt nattläger 
(i det fria) / temporary camp (outdoors)'. 

natur m.Ia nata'r Ve. Rättv. Bju. Leks. nettir 
Ors. natä'r Äpp. Mal. 1. 'psykisk läggning, 
karaktär / nature, character' (SAOB 1) Mal. 2. 
'könsdrift / sexual urge' (SAOB 3 d) allm. o a 
sträyy natå'r Rättv. 'hon har stark könsdrift'. — 
Avi.: l wå sö' natä`raa Älvd. 'hon hade av natu-
ren en sådan läggning / she was like that by 
disposition'. 

natur-stark adj. I nå"tustarrk Älvd. 'som har stark 
könsdrift / with strong sexual urge'. 

natur-sätt n. l a natä`sett Våmh. 'medfött sätt att 
vara / innate disposition'. 

nav f.—n. la nåv allm. (utom öOrs. 4v; best. sg. 
nå'vf f.—nge've.) n. Älvd. n4'14 f. öOrs. nå'vä n. 
Ore Bju. nå'va n. Rättv. nå've n. 'fra.; pl. nå'ver 
f. Älvd.) 'cirkelrund krans av trä el. metall, som 
omslöt axeln i ett fordonshjul / wooden or metal 
hub of wheel' (SAOB); in i näivine Älvd. 'inne i 
navet'; lo'r(r)to gåk pi nå'va Rättv. 'smutsen 
gick upp till navet'; ti bå'd nå`vom Rättv. 'i båda 
naven'. Syn.: se hjul-nav, -skalle m.fl. 

nava sv.v.1., se näva v. 
navar-borr m. la nii'varbår Leks. nå'värbår Ål 
'navare / auger, drill' (se ill.; SAOB). Syn.: se 
borr, bet. 1; navare. 

navare m. la—III b d "vår Älvd. Våmh. nRättv. 
nå"vår vMor. Ve. Soll. Ors. (best. sg. dat. nå"-
vårem—mOurgm Älvd.; pl. nå"vårär—na"vrär 
Soll.) nåvå'r öMor. nå"vor Ore nåvår—nå"var 
—nOvar—nrvar Rättv. nä' vår—nä' var Leks. 
(Silj.) nä`var Leks. Dju. nå`var Bju. Mock. nå'-
vär Ål nå`var—nå`värä Flo. nå`var Nås Jä. 
na`vvar Äpp. nå`var—nå'vär Mal. nå'vår—nå`vor 
ÖVd. (jfr Bergfors, s. 131) 'borr / auger, drill' 
(vare sig större el. mindre, för borrning i vare sig 
trä el. järn; se ill.; jfr SAOB); däm add iyygär 
nåvå'ra öMor. 'de hade inga borrar'; mi jenum 
nå"våre vOrs. 'med en navare'; bry' nnsbjäsnå-
vå'r Älvd. 'navare, tillverkad i Brunsberg'; 
ekårnåvår Rättv. 'navare, tillverkad i Ekorr-
gården'; lå`kattnåvar Bju. 'navare, tillverkad i 

Lekattgården'. Jfr fästpinne ssg; ander-
stång(s)-, botten-, bröst-, böss-, drill-, 
dymlings-, dymmel-, grind-, grov-, gäng-, 
harvtinn-, hjul-, härv pinn-, härvtinn-, 
hässjkrak-, krak-, krakpinn(s)-, kved-, 
lång-, pipskaft-, röst-, segel-, skål-, slät-, 
spik-, stor-, takved(s)-, timmer-, vred-. 
Syn.: se borr, bet. 1. 

navar-hål n. la nå"vorhålr Ore na'vvarhåk Äpp. 
nå`vsältåk Mal. nå'vorhåk 'fra. 'borrhål, åstad-
kommet medelst navare / drilled hole' (SAOB). 
Jfr dymmel-hål, -håla. 

navar-kippa f. IV a nå"vårtjippa Ve. 'omgång bor-
rar av olika slag, uppträdda på en ring / set of 
different kinds of drills, threaded on ring'. 

navar-moder f. nå"vårmödär Ors. 'press el. form 
att tillverka borr med skålformigt skär i / press or 
form, with which one produced cup-shaped 
drill'. Jfr skålnavare. 

navar-skaft n. la nå"våskappt—nievåskafft Älvd. 
nå"vå(r)skafft Våmh. nRättv. nå"vå(r)skafft 
vMor. Ve. Ors. nåde rskafft öMor. nå"vorskafft 
Ore neevarskafft Leks. nå`vaskafft Bju. 'skaft till 
navare, borrsväng / brace (and bit)' (SAOB). 
Syn.: borr-skaft, -släng, -sväng, -vev, -vind; 
borrvel; navar(s)vev; svepskaft, bet. 1; 
svärv skaft. 

navar(s)-vev f. Ia nå`vasviv Bju. nå`varvåv Nås 
nå`vo,sväjv ÖVd. '(den del av ett) navarskaft, 
medelst vilken borren vreds runt / the part of the 
drill-handle with which drill was turned'. Syn.: 
se navarskaft. 

nave m.IV—III a, se näve. 
navel m. Id nå'väk Ore nå'vak Rättv. (Bo.) Leks. 

nå'vek ÖVd. 'ärrliknande fördjupning på det stäl-
le, där navelsträngen varit fäst / navel, umbili-
cus' (SAOB under navle 1); dig" i nå'vslr Rättv. 
drå i nå'vak Leks. 'bota gm naveldragning' (se 
naveldraga). Syn.: navle. 

navel-band n. J a na"väkbannd vSoll. nå'vekbannd 
Tra. 'navelbinda för nyfött barn / umbilical ban-
dage for newborn child' (SAOB). Jfr navel-
lapp. Syn.: navellinde. 

navel-brock n. I b na"välrbråk Soll. na"valbrak Ors. 
nå`väkbråk Jä. na`vväkbråk Mal. nå'velrbrak 
ÖVd. 'brock i naveltrakten / umbilical hernia' 
(SAOB). 

navel-draga st. v. nå"vel-drågå Älvd. (styr ack.) 
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1. 'bota sjuk person genom att med båda hän-
derna draga från naveltrakten runt midjan på den 
sjuke, därigenom åstadkomma ett hudveck i 
hans rygg och sedan rycka i detta veck, tills det 
knäppte i det / cure sick person by pulling skin 
from navel and round waist with both hands, 
thus making fold of skin in back, and then jerking 
this fold of skin until it clicked'. Jfr draga v., 
bet. 46; knyla, bet. 2; navel; navle, bet. 1; 
rycka, bet. 3. Syn.: navelrycka. 2. 'lura, 
bedraga / cheat, deceive'. 

navel-lapp m. Ja nå'väklapp Jä. nå'veldrapp Tra. 
'ett av de till barnlindan hörande plaggen / part of 
infant's swaddling clothes'. Jfr navel-band, 
-linde. 

navel-linde m. Illa nå"vällinndä Våmh. (Bon.) = 
navelband. Jfr navellapp. 

navel-nypare m.III nå'väknOpär Al 'person, som i 
botande syfte nöp sjuk person i ryggen i veka 
livet, tills det knäppte till / person, who in order 
to cure sick person pinched the sick person's 
skin at the back of the waist until it clicked'. Jfr 
naveldraga; navelslita p. pret. 

navel-rev n. nå"ve4riv Älvd. 'smärtor i naveltrak-
ten / pains round navel'. Jfr löpa sv.v., bet. 8; 
navelslita; navelsträngd; navle. Syn.: na-
veltrång. 

navel-rycka sv.v.l. na"väkry ttja nvMor. = navel-
draga, bet. 1. Jfr draga v., bet. 46; knyla, bet. 
2; navel; navle, bet. 1; rycka, bet. 3. 

navel-slita st. v . 	Rättv. nå` vskslit- Leks. 
(endast refl.:) 'sträcka sig el. förlyfta sig, så att 
smärtor uppstå i naveltrakten / over-stram n one-
self so that one gets pains round navel'; fä 
liffits så jä nå`vskili.t må Rättv. 'jag lyfte så 
(tungt), att jag sträckte mig i naveltrakten'; jä 
sösskul ha nå'valrsliti mä Leks. 'jag höll på att 
sträcka mig i naveltrakten. Jfr löpa sv.v., bet. 8; 
navel-rev, -trång. — P. pret.: nå`vairilitin 
Rättv. nå`vskslitin Leks. nå'väkslitin Ål nå`väk-
llittp Flo. Jä. 'som gm alltför häftig ansträngning 
förlyft sig och fått smärtor i naveltrakten'. Syn.: 
navelsträngd. 

navel-sträng m. I b nå"väkstryjyg Våmh. nå`vä-
,sträyy sMal. nå'veksträygg Tra. 'stränglik bild-
ning, som förenar fostret med moderkakan / um-
bilical cord' (SAOB 1). 

navel-strängd adj. nå`väksträyyd Jä. = navel- 

slita v., p. pret. Jfr löpa sv.v., bet. 8; navel-
rev, -trång. 

navel-trång n. Ib nå'väktreyg Våmh. 'smärtor i 
naveltrakten'. Jfr löpa sv.v., bet. 8; navel-
slita; navelsträngd; navle. Syn.: navel-
rev. 

navig adj. I nå"vyn Våmh. nå"vun—n'evun Ors. 
(jfr näva). 1. 'klåfingrig / unable to stop finger- 
ing things' allm. 2. (i förb. med gå st. v.:) 
nå"vyn tä gå' Våmh. 'som går med trippande 
steg / tripping along'. 

navla' sv .v .1. nå'väk Våmh. na"väk Ve. n&la 
öOrs. nå'vlra Rättv. Dju. sMal. ÖVd. nå'vlra Ål 
na'vvka nMal. (jfr navel; navle, bet. 1) 'klippa 
el. knyta av navelsträngen, avnavla / cut off or 
knot umbilical cord' (SAOB). — P. pret.: an e int 
rett na"vlra Ve. an ä-nt rå' tt nå`vka Jä. an e-nt 
rä'tt nå'vähi Mal. 'han är inte riktigt klok'. 

navla" sv .v .1. navii'l Mor. nå'vka Rättv. nä'vka 
Bju. (jfr näva). 1. 'nappa efter ngt, fingra på / 
snap, snatch at, finger' Mor. Bju. 2. 'snåla, 
snålt taga vara på / be miserly' Rättv. vi skum 
nå`vka nå 'vi skola snåla (spara) nu'. Syn.: nag- 
la', bet. 4. — Särsk. förb. (åt:) an a nåvka-å' sä 
mitji pä"nivar, dii'n(n)da Rättv. 'han har snålt 
samlat ihop mycket pengar, den där (mannen)'. 

navle m. III a—b nå"velr Älvd. nå`väk Våmh. na"-
välr vMor. Soll. nå'väl öMor. na"v1ä-124'vlä Ors. 
nå'vks—nå"v84---nå( vsk Rättv. nå'vlra Leks. 
nå'vka Bju. Ga. Nås Jä. sMal. Tra. nå'vkä Flo. 
na`vvlrä Äpp. na'vvira nMal. 1. 'ärrliknande för- 
djupning, där navelsträngen varit fäst / navel' 
(SAOB 1) allm. (i förb. löpa navle:) lk p nå`vka 
Våmh. 	na"välr vMor. Iiip nå'vlan öMor. liip 
na"vla Ors. läjp nå'vka Tra. (jfr löpa sv.v., bet. 
8). a. 'förlyfta sig, så att man får smärtor i navel-
trakten / strån oneself so that one gets pains in 
the region of the navel'. b. 'förtaga sig / over-
strån oneself allm. c. (i förb. draga (i) navle:) 
dra na"viik vMor. dra i nå`väl öMor. 'navel-
draga'; wi skum dra na"vla ö' di vOrs 'vi skola 
naveldraga dig'. Jfr draga, bet. 4b. Syn.: na- 
vel. 2. 'självvuxen el. iborrad pinne i nedre 
delen av snes, avs. att hålla sädeskärvarna uppe 
från marken / stick growing out of lower part of 
pole, used to support sheaves of grain' (ÖDB I 
420) Ors. Jfr knapp, bet. 1; pinne, bet. 1. 
Syn.: se kvist, bet. 8. 3. 'pinne el. kloss, lagd 
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mellan de båda stockarna i en nying / stick of 
wood laid between the two logs in an open wood 
fire' Ors. Syn.: se betkol; kapitel", bet. 3. 

navra sv .v .1. nå`vara Mal. 'borra med navare / 
drill' (SAOB). 

ned (—ner) adv. nib Älvd. Våmh. nå—nid Mor. 
nid Ve. Soll. Ore nid—nid Ors. nåd Rättv. Leks. 
nb. Bju. Flo. ni Mock. Nås Jä. Äpp. ÖVd. 
Mal. 1. 'till ett lägre plan; i riktning uppifrån / 
down, downwards' (SAOB A 1, 3) allm. bå"ku- 
gym: eld ö bkö'tbröb a nPå Älvd. '(antingen) 
bakugnen el. också det färska tunnbrödet skall 
ned' (skämtuttr. vid inträde i en stuga, där kvin- 
norna höllo på att baka); går tipp å nPd milå 
keli' ndjänås kb. (:gåta) öMor. '(vad) går upp och 
ned mellan käringens lår' (svar: staven i smör- 
kärnan); an a tjåra-ni'd Soll. 'han har kört ned 
(gm en vak i isen)'; i må`r(r)go få fä nå'd vä'van 
Rättv. 'i morgon får jag väven färdig att tagas 
ned'; (ofta halvt pleonastiskt:) nib ab &vin Älvd. 
'(ned) till älven'; gök nid åv brå'n Soll. 'gå ned 
från bron!'; le'gg nid i jen kteppa vOrs. 'lägg 
(det) i en påse'; vi gånom nad a str'4jam vRättv. 
'vi gå ned till Siljan'; nad å slölkim vRättv. 'nere 
på slåtterängen'; je ska nad i tjä'llarn vRättv. 
'jag skall gå ned i källaren'. Jfr ut. (Se äv. ett 
stort antal särsk. förb. med verb. — Anm. Det 
svagtoniga ned kan ofta ej skiljas från det svag- 
toniga, apokoperade nede.) 2. 'söderut el. i 
samma riktning som markens allmänna lutning / 
southwards or in the same direction as the gene-
ral inclination of the ground' (jfr SAOB A2) allm. 
nib i by'mm Älvd. 'ned i byns södra del'; nid i 
ka'nndä Soll. 'söderut i landet'; ne i so'kkna Nås 
'till el. nere i kyrkbyn'. Jfr ut. Syn.: nedan- 
för, bet. 2, -med, bet. 2; nedöver, bet. 2; 
sud(er), bet. 1; sud(er)efter; sunnan-för, 
-med, -till; utöver. 3. (om uthus:) 'in / inside, 
in' ÖVd. ga'kk ne i flå`se me dg' Tra. 'gå in i 
(till) ladugården med det här!'. Jfr inne-i prep. 
4. (i förb. ned i bordet) an .11ö-ni-i bö`ke ä' me 
Li. 'han slog näven i bordet (åt mig) / he banged 
his fist on the table (at me)'. 

neda (—nedor) f. V ni''du Dju. ng''u Ga. nPdu (pl. 
nPdur—nPduå ) Mal. 'nedan / wane' (om månen) 
(Gotl.Ordb. nidur, OLau nedar, -or under ne-
dan; Vll We. nedorna); på nå'u Ga. 'i nedan'; 
på ng s på ni`du el. nPdtiä  Mal. 'på ny och på 

nedan'; se'sst å ni'dunMal. 'sist på nedanet'; ä i 
då fälä 	må nPdur i Mal. 'allting är då 
farligt under nedanet'. Syn.: nedan, bet. 1; ne-
dar; tvärrande. 

nedan oböjl. sbst.—n. J a ni"då Soll. 	Bju. Flo. 
Mal. (Y.) ng,'do Jä. rt`o Äpp. ng.'ån ÖVd.; best. 
nPdonä Ore. 1. 'månfas mellan fullmåne och 
nymåne / wane'; i nPdå Soll. på nPdone Ore på 
tz'am Äpp. på ni,'on Mal. på ni''ån 
nam) ÖVd. 'i nedan'; ni'donä kam-på' e gå'r Ore 
'nedanet inträdde i går'; i kii`kbka ist`o (—ni.`um) 
Äpp. 'i nedan utan måne (eg. i kolsvarta nedan)'. 
Jfr ersmässa, ssg.; kråk-. Syn.: se neda. 2. 
(bildl. om  stark minskning / about great de-
crease:) nö tår hä på8 vå'r på tz'am Äpp. 'nu 
börjar det på att taga slut (på smöret)'. 

nedan prep. ni"bj Älvd. Våmh. ni"då Ve. Soll. 
ni"dg öOrs. nada Rättv. ng''a Nås nli'då Mal. 
pg'`å ÖVd. 1. 'nedanför / beneath' (SAOB adv. 
och prep. II; styr ack. el. dat.:) ni"bj wi'tj Älvd. 
'nedanför vägen'; fin i ni"bet jäVldausab Älvd. 
'han är nedanför eldhuset'; an stödd ni"då bra'ni 
(—brien) Soll. 'han stod nedanför (förstu)bron'; 
gn bör ni"dg bs`kkam öOrs. 'han bor nedanför 
backen'; nada li`kräin Rättv. 'nedanför åkern'; 
nå'då två`rahia Mal. 'nedanför Tvärheden'; ni'`å 
gkå`se Li. 'nedanför fönstret'. Syn.: nedan-
för, -i, bet. 2, -med, -till, -åt; nederför; 
nedmed, bet. 2; utanunder. 2. 'ned utefter, 
nere på / down along, down on' Ve. ä få-nt 
ni"då bå'kkam 'det får inte släpa ned utefter 
backen'. Syn.: nedme d, bet. 1. 

nedan adv. ni"bei Älvd. ni"bo' Våmh. 	— 
nPdo öMor. ni"då Soll. nå"da Rättv. nå`da Leks. 
nioa Nås ni'do Mal. 1. 'nedifrån / from below' 
(SAOB nedan adv., prep. Il) Älvd. me k4mgm 
itt"bj i strsi 'då vi kommo nedifrån Susigården'. 
Syn.: nedan-efter, bet. 1, -från; utanefter, 
bet. 1. 2. 'i nedre delen, nedtill / in the lower 
part, at the bottom' (SAOB I 2) Soll. Rättv. 
Leks. djärå ni"då su`kko Soll. 'sticka fot(en) på 
strumpan'; jämn jå'sär nå"da Rättv. 'jämna 
(talg)ljusen nedtill'; på nå'da å ö'va Leks. 'både 
nedtill och upptill (i munnen)'. Jfr nedi, bet. 1. 
Syn.: nedan-i, -om, -till, bet. 1, -å, -åt; ned-
efter, bet. 1, -med, -till, -vid, bet. I. 3. 'ne-
danför, nedom, längre ned / below, beneath, 
farther down' (SAOB 1 3) Älvd. Mor. Soll. bob 
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o tti"å0 Älvd. 'både ovanför och nedanför 
(stugan)'. Jfr nedan-under, -över, bet. 1. 
Syn.: nedan-för, bet. 1, -med, bet. 1, -till, bet. 
2, -under, bet. 1; nedanmedåter; ne-
derför; nedför, bet. 2; nedmed; utan-efter, 
-för, -under. 

nedan-del m. l a ni"äådiek Älvd. ne'dadeqr Jä. 
'nedre, av grövre tyg förfärdigad del av särk / 
lower part of shift made of coarse material' 
(SAOB; ÖDB IV 158). Syn.: nederdel, bet. 2; 
särk; särktinnel. 

nedan-efter prep. ni"dåtär Soll. 'nedifrån utefter, 
uppför / up, along' (jfr SAOB I; styr dat.:) an 
kamm ni"dåtär ga"tun 'han kom uppför vägen'. 
Jfr utanefter. 

nedan-efter adv. ni"öåter Älvd. ni"dåtär vMor. 
Ve. Soll. 	danettar—ni'danetter Ors. ni'donät- 
tär Ore nii"danättar Rättv. ne`atär Flo. ne''donät 
Mal. ne.'ånätt ÖVd. 1. 'nedifrån / from lower 
down' (SAOB II 1) allm. 14mum ni"kte frå 
l'eme Älvd. 'vi kommo hemifrån (till en högre 
belägen plats)'; an kumm (frå) ni"dåtär Soll, an 
komm (dan) nirdanättsr Rättv. 'han kommer 
(där) nedifrån'. Syn.: se nedan, bet. 1. 2. 
'nedtill' (SAOB II 2) Flo. Syn.: se nedan, bet. 
2. 3. 'söderifrån / from the south' Mor. Soll. 
ÖVd. an "e fro ne'ånätt Tra. 'han är söderifrån'. 
Jfr nedanmed, bet. 2; ned-efter, bet. 2, 
-över, bet. 2. Syn.: utanefter, bet. 2. 

nedan-från adv. ne'dafrli Dju. = föreg., bet. 1 
(SAOB II). 

nedan-för prep. ni"dåfå Soll. nii"dafår Rättv. 
nä'dafar Leks. ne.'rafar Bju. it'clafttr Dju. 11'a-
fm- Flo. Nås 'längre ned än / farther down than, 
beneath' (SAOB I); nt-fdafar stu`ggu Leks. 
'nedom stugan'; 12`daftir bä' ttjän Dju. 'nedom 
bäcken'; ne''afar ba'kkän Flo. 'nedanför backen'. 
Syn.: se nedan, bet. 1, m.fl. 

nedan-för adv. ni"Nfer Älvd. ni"dåfi) Soll. 
nti`dafiir Leks. ne'rafar Bju. nj'`dafår Dju. ne'a-
får Flo. Nås nj.'åfe Tra. 1. 'på en längre ned 
belägen plats, nedanför, nedom / farther down, 
below, beneath' (SAOB II 1) allm. Syn.: se 
nedan, bet. 3. 2. 'söderut, i söder / south-
wards, in the south' (SAOB II 2) Tra. Jfr ne-
döver; utanför. Syn.: se ned, bet. 2, m.fl. 

nedangars-spåne m. IV ni"dågasspänå Soll. (jfr 
göra nedan, bet. 1; gar adj., bet. 1) '(sämre)  

garn, anv. till vidstickning av ny strumpfot / 
(inferior) yarn used when knitting a new foot for 
stocking'. Jfr förfötes-, nysock-spåne; för-
fötgarn. 

nedan-i prep. ni"Nni Älvd. ni"dåni Soll. ne.'doni 
Mal. ne.`åni ÖVd. (styr dat.:) L 'i nedre delen 
(änden, kanten) av / in the lower part of' allm. eä 
i sti"emertz ni"öjni kö"tim Älvd. 'det är en sten-
mur vid nedre änden av åkern'; ne'`åni 
Tra. 'i nedre kanten av kjorteln'. 2. 'nedanför / 
beneath' Soll. ni"dåni bje"ri 'nedanför berget'. 
Syn.: se nedan, bet. 1. 

nedan-i adv. ni"dån-i' Soll. nedoni' 	doni Mal. 
Li. 'nedtill'; skY tan pi'yuglrär ni"dån-P 

Soll. 'repstumpen hänger ned (på undersidan av 
lasset)'. Syn.: se nedan, bet. 2. 

nedan-kasung m. I b ni"Mkaskt'ug svÄlvd. 
nVåmh. ni"öåkasuug—ni"dåkasuug vMor. nidir-
kasu'uug öMor. ni"dåkasuug Ve. ni"dåkäsuug 
Soll. 'skinnkjortel / fur-kirtle' (se ill.; ÖDB IV 
176-181; Malung (hist.) III 74). Jfr nedan-
skarre. Syn.: midjepäls, bet. 1; nedanpäls; 
skinnkjortel. 

nedankasungs-båd m. II nidif kasuusbö'd öMor. 
'kvinnolivstycke, hopsytt med skinnkjortel / 
woman's bodice sewn to fur-kirtle' (ÖDB IV 
178). Jfr båd bet. 2a. Syn.: kasung(s)båd, bet. 
2. 

nedankasungs-kläde n. l a ni"dåkasuuskkåd Soll. 
'nedtill på skinnkjortel fastsydd list av skinn med 
vidfäst remsa av svart kläde el. vadmal / band of 
skin with piece of black cloth or homespun at-
tached, sewn round bottom of fur-kirtle' (ÖDB 
IV 178). Jfr kjortelkläde; list, bet. 1; skinn-
kjortelband m.fl. 

nedan-käft m. l a ni"Mtjefft vMor. ne.'datjäfft Dju. 
ne.'atjäfft Mock.—Nås 'underkäke / lower jaw'. 
Syn.: se käk, bet. 2. 

nedan-läpp m. la ne.'aläpp Flo. Nås 'underläpp / 
lower lip' (SAOB). 

nedan-med prep. ni"dåmin vMor. Ve. Soll. nP-
domä Ore 11.'domä Mal. ife'åme Li. 'nedanför 
(och nära intill) / beneath' (jfr SAOB; styr dat.:) 
an djikk å lra'ggd si ni"dåmin gä'rdim vMor. 'han 
gick och lade sig nedanför gården'; ku"må min 
su'kkbanndä ni"dåmin kni"witjum Ve. 'komma 
med strumpebanden (synliga) nedanför knä-
vecken'. Syn.: se nedan, bet. 1. 
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nedan-med adv. nt"öjmin Älvd. ni"Mmin—ni"öy- 
min 	Vårnh. ni"dåmin Ve. nidåmi' nn—ni"då- 
-mi' nn Soll. 	Ors. n&'do-m' Mal. 1. 
'nedanför (och nära intill) / below (and close 
by)'; dier irå Pen? ni"öåmin Älvd. 'de äro hemma 
nere i granngården'; nidåmi' nn fän Soll. '(allde- 
les) här nedanför'; fö'k 	Ors. 'folket i 
granngården alldeles nedanför'; (äv. substanti-
verat:) ni"Mmin åvå feb et-tjg'öks Älvd. 'folket 
nere i granngården ha begivit sig på myrslåtter'; 
(i genitiv:) ni"Nimines mjö'k Älvd. 'mjölken hos 
folket nere i granngården' ar Lev. Älvdalsm. 
97). Jfr nedmed. Syn.: se nedan, bet. 3. 2. 
'(längre) söderut, i söder / farther south, south-
wards, in the south' Älvd. då nis"öjmin 'där 
(längre) söderut (i Stockholm)'. Jfr ned, bet. 2; 
nedanefter, bet. 3; ned-efter, bet. 2, -över, 
bet. 2; nedifrån, bet. 2. Syn.: se nedanför, 
bet. 2. 

nedanmed-åter adv. nå'åmiat ÖVd. = föreg., bet. 
1; ä le`gg fal nå'åmiat Tra. 'det ligger väl nedan-
för'. 

nedan-om prep. ni"ä4nym Älvd. nå'asm Flo. Nås 
(SAOB I) 'nedtill och runt om / at the bottom and 
all round' (styr ack.); fo'lldp, ni"öjnym se'rrtjin 
Älvd. 'fållen nedtill på särken'; ga`ttu nå'asm 
gå' ini Flo. 'vägen nedom gården'. 

nedan-om adv. nt"ödnym Älvd. nå`jawn Flo. ni'a-
am Nås nådaa'mm Jä. (SAOB II) 'i nedre delen 
(av), nedtill / in the lower part (of), at the bot-
tom'. Syn.: se nedan, bet. 2. 

nedan-päls in. l a nå`dapälls söLeks. 'skinnkjortel' 
(ÖDB IV 176). Syn.: se midjepäls, bet. 1; 
nedankasung m.fl. 

nedan-skarre m. Illa ni"dåskarr (best. -skarran) 
nvMor. nidä' ska'rr öMor. (jfr skarre, bet. 2) 
'(genom väta styvnad) skinnkjortel / fur-kirtle 
(stiffened by wetting)' (ÖDB IV 182). Jfr ne dan-
kasung; skinnbutta. 

nedan-telne m. Illa nioatiikria Nås 'nedre kant-
rep på nät / lower edging-rope of net'. Syn.: 
botten-, sten-, sänk-telne; nedertinnel. 

nedan-till prep. nå`datå Rättv. Leks. 'nedanför, 
nedom / below'; nsdatä å'kräm Rättv. 'nedanför 
åkern'; på ry'ddjan nå`datå a'kksla Leks. 'på 
ryggen nedanför axeln'. Syn.: se nedan, bet. 1, 
m.fl. 

nedan-till adv. n1"ödt1k Älvd. ni"Mtilr Våmh. ni"- 

dåtlir Soll. nå"datå Rättv. nå'datå Leks. nå`datii 
Dju. Jä. nå'atii Flo. Nås nå`dotå Mal. nå'åt 
ÖVd. 1. 'nedtill' (SAOB 1) allm. dug' fal bå'ri-
-tå nå'åtå 'Da. 'du får väl börja nedtill'; (äv. 
substantiverat:) ni"ajtik Våmh. 'vägen nedom 
kyrkan och norrut längs Våmån'. Syn.: se ne-
dan, bet. 2. 2. 'nedanför' Leks. Syn.: se ne-
dan, bet. 3. 3. 'i nedre våningen / on the ground 
floor' Rättv. Syn.: ned e, bet. 2; nere, bet. 3. 

nedan-under prep. nå`donundi Mal. 'nedanför och 
under / below and under' (SAOB I; styr dat.:) 
ni'donundi gna'pam 'nedanför och under Gnu-
pen'. Jfr nedan, bet. I. 

nedan-under adv. nå`donu'nndi Mal. 'nedanför 
och under' (SAOB II); bå'ra e sä' mmää  nå`don-
dnndi 'bären äro sämre nere vid bergets fot'. Jfr 
nedan, bet. 3. 

nedan-vid prep. nå'avå Äpp. nå'dove Mal. 'nedan-
för och invid / below and next to' (SAOB; styr 
ack.:) brå'må skull sy'nns nå'av' ra' ttjen Äpp. 
'ullbrämet skulle synas nedanför pälsens kant'; 
ni'dove lä`do Mal. 'alldeles nedanför ladan'. 

nedan-vid adv. ni'do-vg Mal. 'nedanför och in-
vid / below and next to'. Syn.: utevid, bet. 2. 

nedan-å prep. ni"Nind Älvd. nli'donå—nå`dod 
Mal. 'nederst på, nedtill på / at the bottom of' 
(styr. dat.:) n1"ö4n4 stei"gyn Älvd. 'nedtill på 
stugan (vid grundstenarna)'; nå' donå 	rin Mal. 
'på nedre delen av berget'. 

nedan-å adv. ni."ödnj Älvd. nii'donå sMal. 'ne-
derst, nedtill, på nedre delen av / at the bottom'; 
wgnn jr eöå fö firö'ga n1'ö0n0 Älvd. 'vad är det 
där för bleckningsmärke nedtill (på stocken)?'. 
Syn.: nedan, bet. 2. 

nedan-åt prep. ni"Nnaö Älvd. ni"dåna vMor. 
dgng öOrs. 'nedanför, nedom / down, below' 
(styr dat.:) ni"öjnaö äu`kgm Älvd. 'nedanför kul-
len'; nt"öjna wåkm Älvd. 'nedanför vägen'; «n 
ni'd,pnft a`jsumgi öOrs. 'han är nedanför husen'. 
Syn.: se nedan, bet. 1. 

nedan-åt adv. ni"Nnaö Älvd. 'längre ned, nedan-
för / farther down, below, beneath' (Rietz 466 b; 
Noreen Ord!. 132; jfr SAOB N 279); «n by'ddje 
ni"öjnaö 'nn 'han bor längre ned (på bergssi-
dan), han'. Syn.: se nedan, bet. 3. 

nedar sbst. pl. (endast i dat.:) i ni"öym Älvd. 
(Noreen Ord!. 132) på nå' om 'fra. (om månen:) 'i 
nedan / on the wane' (jfr SAOB nädar, under 
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nedan; OLau nedar, under nedan; Fr. ni8ar; 
Sdw. nipar); gn a ge'lld gy`mmbsg i nt"åym 
Älvd. 'man skall snöpa gumsar(na) i nedan'; dem 
ska int gä'll ns kik k på n -e'om Tra. 'man skall 
inte gälla något kreatur då månen är i nedan'. 
Syn.: se neda f. 

ned-av prep. ni"dåv Soll. 'ned och utav (från) / 
down and off'; stjö't ni"dåv si bra`kko 'skjuta 
byxorna utav sig ned över baken'. 

ned-av adv. ni' ååv Älvd. nrdav—nidå'v Soll. 'ned 
och utav / down and off'; bq' nnde fre nPäåv 
Älvd. '(laggkärls)bandet gled av den nedre vä-
gen'. 

ned-del m., se n e d(e r)d el. 
nede adv. nPdä Våmh. (Bon.) nrd(ä) Soll. ?urdu 
Rättv. nit`ds Leks. r&`a Mock. n'ii Nås Äpp. 
nä' ÖVd. 1. 'nere / down' (SAOB under nere 
A) allm. itta så i ni'dä Våmh. (Bon.) 'det här 
(höet), som är nere (på marken, dvs. ohässjat)'; 
ni'd i drirpe Våmh. (Bon.) '(nere) i (gropen ef-
ter) takdroppet'; dån ni'dä Soll. 'där nere'; an e 
nirds Rättv. 'han är nedanför byggnadsställ-
ningen'; jä rännd mi'ds Leks. 'jag steg gm isen i 
vattnet'; ni.`a på bi'ggda Mock. 'nere i bygden 
(kring kyrkan)'; djä'ts,sgäri legg nä' Tra. 'gärdes-
gården ligger kullfallen'. — Anm. Svagtonigt, 
apokoperat nede kan ofta ej skiljas från svagto-
nigt ned. Syn.: nere, bet. 1. 2. 'i nedre våning- 
en / on the ground floor' Leks. Li. dem e 	Li. 
'de äro i nedre våningen'. Syn.: se nedantill, 
bet. 3. 3. 'kvar i jorden / still in the soil' Äpp. 
rö'vo stå ni.'ä am vi' nntärn 'rovorna stå kvar i 
jorden över vintern'. 

ned-efter (—ner-) prep. niter Älvd. nittär Våmh. 
Mor. Soll. nitter öOrs. n"&ätär Bju. närätt Mal. 
ne'ät(t) ÖVd. 1. 'längs med i riktning nedåt, 
nedför / downwards' (SAOB 11; styr dat.) allm. 
n' te bo'kkgm Älvd. nitter bs' kk.pm öOrs. 'nedför 
backen'; nit tär 	öMor. 'nedåt längs hal- 
sen'; nirätär bä'rrgväddja Bju. 'nedåt längs 
bergväggen'; n&ät hä'fir krs`ppam Tra. 'nedefter 
hela kroppen'. Syn.: nedför, bet. 1; ut-för, 
-genom. 2. 'i sydlig riktning utefter / south-
wards' (styr dat.) Tra. o a få' r ni.ät nam 'hon 
har begett sig söderut gm byn'. Jfr nedanefter 
m. fl. 

ned-efter (—ner-) adv. nP ter Älvd. ni'ttär Våmh. 
Mor. Ve. Soll. Ore ni'tter öOrs. ng.'rätär Bju. 

ri'rtär Flo. Jä. pt' tär Nås tz'rät—nerii`tt Mal. 
rz`tit—neä`tt ÖVd. 1. 'i nedre delen, nedtill / in 
the lower part, at the bottom' (SAOB II) Ors. Jä. 
su'mmer a laj nitter a fö'tumf öOrs. 'somliga ha 
(i sängen) legat nedtill vid fötterna'. Syn.: se ne-
dan, bet. 2. 2. 'nedöver, nedåt / down' allm. du 
ab- nP ter ojå"tå Älvd. 'du skall ned (till granngår-
den) och äta'; få rieä'tt 1Pt t' Tra. 'far el. flytta 
(dig) nedöver litet till!'. 

ned(e)-i adv., se n e d-i. 
ned(e)i-säng f. Ib n&'disäyy Jä. 'nedre säng i två- 
våningssäng / the lower bunk of a two-storey 
bed'. Jfr nedre adj. komp. Syn.: se lågsäng. 

neder adv., se nere. 
ned(er)-del m. Ja ni"åedle It nvÄlvd. ni"äärdielt 

Våmh. nrderdil Ors. nrdärdS• Ore mrdsrdg.lr  
Rättv. nå`dckir Leks. ni'`rdil Bju. n`dil Dju. Ga. 
ni'dil—n'del Flo. 1. 'nedre del av ngt / lower 
part of sthg' (jfr SAOB a—b) allm. an  a Will 
mrdsrdi.lr  Rättv. 'han har svag underkropp'. 2. 
'nedre, av sämre tyg förfärdigad del av särk el. 
kolt / lower part of shift or child's frock made of 
coarser material' (SAOB b; ÖDB IV 158) Älvd. 
Våmh. Ore Rättv. Dju. Ga. Flo. tjä`rtilsnMil 
Flo. 'nederdel av kolt'. Syn.: nedandel; särk; 
särktinnel. 

neder-för prep. ni"öeför Älvd. 'nedanför' (styr 
dat.:) ni"befö bo'kkam 'nedanför backen'. Syn.: 
se nedan, bet. 1. 

neder-för adv. ni"beför Älvd. 'nedanför'; a`nn ni"-
befår 'Anna (i gården) nedanför (berget)' (se 
Lev. Älvdalsm. 107). Syn.: se nedan, bet. 3. 

neder-gärmor f. IV a pl. ni"därgärrmor Soll. 'av-
fall, som uppstod vid linets dragning genom 
gärma / waste arising when flax was pulled 
through gärma'. Jfr avskakor. Syn.: ratdån. 

neder-hårad adj. I mrdurhåra Rättv. (Bo.) 'som 
har håret utslaget / with one's hair down'. Jfr 
nere, bet. 5. 

neder-knut m. la ni"öeknaut Älvd. 'nedre del av 
stugknut, liggande på knutstenen / lower part of 
corner of a house, placed upon the foundation 
stone' (Lev. Älvdalsm. 53). 

neder-käft m. la ni"betjäppt Älvd. nirdsrtjäfft 
Rättv. tz'tjäfft Tra. 'underkäke / lower jaw' 
(SAOB). Syn.: se nedankäft m.fl. 

neder-käga f. V ni"därtjegu svMor. (jfr käga 
f.) = föreg. och nederstkäga. 
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ned(er)-läga f. V ni"åärkega nVå'mh. ni"därHga 
Våmh. (Bon.) ni"dsrlega vOrs. ni"derlega öOrs. 
ni"därliga Ore nå'dlägu Leks. (jfr nere, bet. 4) 
'på marken liggande, avkvistad trädstam / felled 
tree-trunk lying on ground'. Jfr låga, bet. 1. 

ned(er)-skakor f. Vpl. ne,s,skakur Bju. 'avfall vid 
skäktning av lin / waste from flax-swingling'. 
Syn.: se avskakor m.fl. 

nederskäkt-garn n.Ia ni"därskäkktgann Ore 'av 
nederskäktor spunnet garn / yani spun from 
nederskäktor'. Syn.: skäktungsgarn. 

neder-skäktor f. IV a pl. ni"darskekktur—ni"der-
skekktur Ors. ni"därskäkktur Ore = nederska-
k or. 

nederst adj. superl. nist Älvd. nisst Våmh. Mor. 
Soll. Ors. nus(s)t—nirdrust Rättv. nfe'drust Leks. 
nesst Mal. ÖVd. 'belägen längre ned (av två) el. 
längst ned (av flera) / (the) lowest' (jfr SAOB 
under nedre); i nPst g`nndam Älvd. 'i nedre 
änden'; ni`sst ö`gänvarrm öMor. 'nedre (kanten 
av) ögonlocket'; ni`sst lu"ko (ack.) Ors. 'den ne-
dersta luckan'; na's(s)t va'r(r)vs Rättv. 'det ne-
dersta varvet'; ne'sst steä 'fra. 'den nedersta 
stången (i hässja)'; ni`sstkåvå Mor. 'nedersta 
lave (i torkstuga)'; nrsstståyyg Mor. 'nedersta 
stång(en) (i hässja)'; nrssttännt Mor. 'som har 
framträdande underbett'; nä'drastillä Leks. 'den 
nedersta hyllan'; (äv. substantiverat:) nrsstor pl. 
Soll. 'de nedersta (störarna, stängerna etc.)'. Jfr 
nederst adv.; nedersto. 

nederst adv. nåt Älvd. nisst Soll. Ors. 'längst 
ned / lowest down' (jfr SAOB under nedre 1-2); 
nis't i drå"gtjisstiråNin Älvd. 'nederst i byrålå-
dan'; ni' sst i tjy`sston Soll. 'nederst i kistan, på 
kistbottnen'; ni'sst Q gå`rdim öOrs. 'längst ned 
på gården'. Syn.: nedersto. 

nederst-ask m. I b nrsstassk öMor. 'nedervåning i 
härbre / lower storey of log-cabin raised from 
ground on poles'. Jfr ask, bet. 5 och 6; överst-
ask. 

nederst-bord n. la nrsstbörd vSoll. ne'ss(t)bök 
ÖVd. 'nedersta sidobräde (bord) längs kölen i en 
båt / lowest side-plank along the keel of a boat' 
(ÖDB 11 193); dem a sä'tt-ti 	nesstbölr ti bå'- 
tan Li. 'de ha satt i nya båtbord nere vid kölen på 
båtarna'. 

nederst-käft m. la nrssttjäfft Mor. 'underkäke / 
lower jaw'. Syn.: se nedankäft m.fl. 

nederst-käga f. IV a—V ni`ssuffig(u) vMor. (jfr 
käga f.)= föreg. och nederkäga. 

nedersto adv. ni'sstu Våmh. Ors. ni`sst(ä) Soll • 
ni`ssto Ore ne`ssts Mal. ÖVd. 'längst ned 
lowest down'; då'nn så sP t nrsst(ä) Soll. 'den 
som sitter längst ned'; a'llo piPron nrsstu a feri-
-ba'rrt vOrs. 'all potatisen i bottnen har förfar-
its'; ne'ssts da i ma'ssättjam Tra. 'längst ned 
matsäcken'. Syn.: nederst. 

nederst-varv n. la nrsstvarrv öMor. nrsstwarrv 
vSoll. 1. 'nedersta stockvarv i timmerbyggnad 
lowest logs in timber building' (We. nedars t-
varv) allm. Jfr tomtstock. Syn.: syll, bet. 1 
syll-, tomt-varv; under-bonad, -byggning, 
-g är d, -s t av n i n g. 2. 'nedersta lager av hö i en 
hässja / lowest layer of hay in hurdle' vSoll. 

neder-tinnel m. I d n`däätinndil Mal. 'nedre kant-
rep på nät / lower edging-rope of net' (jfr Malung 
2, s. 259 med ill.). Syn.: botten-, nedan-, 
sten-, sänk-telne. 

ned(e)-å prep., adv., se n edå; jfr ned adv., bet. 1. 
ned-fall n. I a (i uttr. stånda till nedfalls:) 'luta 
till fall, vara fallfärdig / be ramshackle or in a 
tumbledown state' (jfr SAOB 2 c); ä då hå'sä 
sta' nnd da te ri`äfäls Mal. 'det där huset lutar 
mot sitt fall el. är (helt) fallfärdigt'. 

ned-för prep. ni'fö(r) Älvd. nPdfö(r) öMor.; 
trycksvagt nife Våmh. (Bon.). 1. 'längs med i 
riktning nedåt / downwards' (SAOB I 1; styr 
ack.:) allm. ni'fö bo'kkan Älvd. nife bo'kkgn 
Våmh. (Bon.) 'nedför backen'. Syn.: ned-efter, 
bet. 1, -över; ut-för, -genom. 2. 'nedanför, 
nedom, längre ned (än) / farther down (than)' 
(SAOB I 2) öMor. ä står nPdfö bra' n 'det står 
nedom (förstu)bron'. 

ned-för (—ner-) adv. nPför Älvd. nPdfå öMor. 
neafå' Mal. 1. 'nedåt, utför / downwards, down-
hill' (jfr SAOB II 1 a) Mal. ve kam neöfå' uä 
trygshånt 'vi kommo utför backen från (eg. ur) 
tingshuset'. Syn.: utför. 2. 	el. på en plats) 
längre ned(anför) / (to or at a place) farther 
down' (jfr SAOB II 2) Älvd. Mor. ig a ni'för 
Älvd. 'jag skall (ned) till gården nedanför (bac-
ken)'; an står dan nPdfå öMor. 'han står där 
längre nedanför'. Syn.: se nedan, bet. 3. 

nedför-efter adv. nefä'rtär Jä.= föreg., bet. 1; hä 
bar-c5' nefå'rtär 'det bar i väg utför'. 

ned-genom (—ner-) adv. nPgalinym Älvd. 
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nom Leks. neidjö`nnom Mal. nedjå'nam Tra. 'i 
riktning nedåt och genom ngt / downwards and 
through' (jfr SAOB nedgenom II, under ned-
igenom); e få' nPgQ`jnym Älvd. 'det for ned gm 
(källaröppningen)'; je va rä'dd je skall få' ned-
jdnnam Tra. 'jag var rädd, att jag skulle falla ned 
genom (det dåliga golvet)'. Syn.: nedur. 

ned-given p. pret. n&.'djävin Li. 'undergiven / sub-
missive to, resigned'. Jfr giva, p. pret., bet. 5. 

ned-gången (—ner-) adj. III—I ni' gajö (pl. nPggjy-
ner—nPggjner) Älvd. ni'dgänndjin Soll. ni'd-
gådd Ore nå'dgåddRättv. n.'rgådd Ål Flo. n'r-
gännjin Mal. n&'gäjn Tra. 1. 'vars lod sjunkit 
ned i det läge, där dess drivkraft upphör (om 
klocka) / run down (about clock with weight)' 
(SAOB under nedgå 2 b) allm. 2. 'vars krafter 
tagit slut, helt förbi (om person) / exhausted 
(about person)' (SAOB under nedgå 2 b) allm. 
Syn.: se all adj. bet. 5. 

ned-i (—ner-) adv. nPäi—ni"äi Älvd. niöP Våmh. 
nPäi—nid!' Mor. ni'di—nid!' Ve.—ni"di Soll. 
nsdP Rättv. Leks. ner!' Mock. Mal. 
Li.—n!' Tra. (jfr ned, bet. 1 anm.). 1. 'ned i ngt; 
nedtill, nere i / down into sthg' (jfr SAOB nedi 
II) allm. då ni"bi Älvd. dån ni"di—ni"di dån Soll. 
'där nere, där neri'; 	(e) då' nPäi Älvd. 'lägg 
det där nere i (konten)!'; ä' ssty far-nid!' öMor. 
'hästen sjunker ned (i myren)'; du fuyk-nadP 
Rättv. 'du sjunker ned (i dyn)'. Jfr nedan, bet. 
2. 2. 'nedåt / downwards' Mor. Soll. an wekksär 
nPäi (räså tjy'rrummpa vMor. 'han växer nedåt 
som korumpan' (sagt om gammal, böjd man); ä 
bRr- rå rä'tt 	Soll. 'det bär i väg rakt nedåt'. 

ned-ifrån adv. n`ifrö ÖVd. 1. 'från en plats el. 
punkt el. nivå längre ned / from below' (SAOB II 
1-4) allm. 2. '(från en plats) längre söderut / 
(from a place) farther south' Tra. Jfr nedan-
med, bet. 2. 

ned-ikring (—ner-) adv. ni' dikrii yyg Soll. 
Rättv. —nsdikri'qy Leks. Pz'rikriyy 

Bju. Flo. 12.`ikriyyg Li. 'nedtill runt om el. längs 
dess nedre kant / round the bottom' (SAOB II); 
du vart lo'r(r)tu nå'dikriy Rättv. 'du blev smutsig 
längs kjolens nedre kant'. Syn.: nedomkring. 

ned-iring prep. 	Ors. 'nedtill omkring; 
nedomkring' (styr dat.:) i djikk 	li'nnd- 
umg öOrs. 'jag gick omkring nere på lindorna'. 
Syn.: se omkring, bet. 1; ringom. 

nedi-åter adv. nePatt Li. 'på en avsides, lågt belä-
gen plats / in a remote, low-lying place'; äj so' ic-
kin Sam e neP-att fe se fa'kv 'en socken som 
ligger avsides och lågt för sig själv' (sagt om 
Venjan). 

ned-kaven adj. III reåvin Li. 'tillräckligt djup / 
deep enough'; jå' e ä n''kåvin 'här är det djupt 
(nog)'. 

ned-kysst (—ner-) adj. I ng.nys(s)t Mal. (jfr kys-
sa" v.) 'åthutad och nedtystad, kväst / silenced, 
suppressed'. Jfr nedköven. 

ned-köven adj. III t&`tjåvin 	 Li. (jfr 
Torp kjOva) 'skrämd, kuschad (om hund) / 
frightened, kept down (about dog)'; an valt  n&'-
tjiivin utå va'rrgam 'han blev skrämd utav var-
garna'. Jfr nedkysst. 

nedlig adj.I niVin svÄlvd. 'nedlåtande / conde-
scending'. Syn.: nedlåten. 

ned-lotter m. II pl. nPlroti'r Älvd. 'utåt uppviken 
kant nedtill på kvinnolivstycke el. tröja / turned-
-up edge at bottom of woman's bodice or jacket' 
(ÖDB IV 204 f., 313, 315 med foto). 

nedlott-tröja f. IV a nPlottrå'jj Älvd. 'kvinnotröja 
hörande till kyrkdräkten, nående ej fullt till mid-
jan och med uppviken kant nedtill / woman's 
bodice reaching to just above waist, with turned-
-up edge at bottom, part of churchgoing outfit' 
(ÖDB IV 313, 315). Syn.: midjetröja bet. 1. 

ned-låten adj. III ni"kätty Älvd. = nedlig (SAOB 
1). 

ned-med (—ner-) prep. n!'mjn Älvd. 
min vMor. Soll. nsdma Leks. ni°  mä Mal. njwiä 
Li. 1. (styr ack.:) 'ned utefter, nere på / down 
along, down on' Älvd. .gn ad gq`mmbe4-atty n!'-
min å'ry 'han hade den gamla hatten ned utefter 
öronen'. Syn.: se nedan, bet. 2, m.fl. 2. (styr 
dat.:) 'nere utmed, nere invid, nedanför / under, 
beneath' allm. an  ka`ggd si nidmin ftnä tra'jd 
Soll. 'han lade sig under ett träd'; nadma tjy'ssta 
Leks. 'nere invid kistan'; ng.mä tra'sskåkam Li. 
'nedanför tröskeln'. Syn.: se nedan, bet. 1, 
m. fl. 

ned-med adv. nP min Älvd. nPd-mi'nn—nPdmin—
nidmi'nn Soll. 'nere invid (utmed) ngt / down by 
(sthg)'; e wå kifssg jä nP min Älvd. 'det var mos 
här nere på golvet alldeles intill bordet'; ka'sst ä 
nPd-mi'nn Soll. 'kasta det ned utmed kanten av 
berget!'. Jfr nedanmed, bet. 1. 
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ned-mellan prep. nadmi'lla Leks. 'ned emellan / 
down between'; ä nå'dsksta nadmi'lla dam 'det 
är skottat ned emellan dem (3: tiljorna)'. 

ned-mellan (—ner-) adv. nadmi'lla Leks. nermi'lla 
Mal. 'ned emellan (några förut nämnda föremål) / 
down between (sthg)'; pi'ssä rann nadmi'lla 
Leks. 'urinen rann ned emellan golvtiljorna'. 

ned-mulet (—ner-) adj. IV n. nj.`rma4i Ål 'fullstän-
digt mulet / overclouded'. 

ned-om (—ner-) prep. niåu'mm vMor. ni'du'mm 
Soll. nado'mm Rättv. n.`ramm Bju.; (tryck-
svagt:) nidum vMor. Soll. Ors. 1. 'ned förbi / 
down past' (SAOB I 1) OvSi. gök nidum 
dan Soll. 'gå ned förbi ladan där!'. 2. 'nedtill 
omkring; ned omkring / round bottom of' (jfr 
SAOB I 3) allm. å'llt niåu' mm 	vMor. 'helt 
ned omkring öronen'; i ädd sku afft nå ni'du'mm 
tjö'llan Soll. 'jag borde ha haft någonting (en 
skoning el. dyl.) nedtill omkring kjorteln'; ä a 
färi nado'mm o Rättv. 'det (n: håret) har lösts 
upp och fallit ned omkring henne'; n'ramm 
tja'rrka Bju. 'ned omkring kyrkan'. 

ned-om (—ner-) adv. ni'Nfm Älvd. nidd mm 
vMor. Soll. nidu' mm Ve. ni 'dum Ors. nera' mm 
Bju. Mal. 'ned förbi; nedanför / down past, be-
low' (SAOB II); du få gö' åå' 'åym Älvd. 'du 
får gå ned förbi (det) där (huset)'; an jekk 
nem' mm Bju. 'han gick nedom och förbi'. 

ned-omkring (—ner-) adv. niclumkri'yyg Soll. 
nJ''rsmkri'yy Mal. 'nedtill runt om el. längs ned-
re kanten' (SAOB under nedikring II). Syn.: 
nedikring. 

nedre adj. komp. ni"åer- Älvd. ni"där Soll. nå"dar 
Rättv. nå'clar Leks. rt'är Äpp. n'`där Mal. rt',.-
ÖVd. 'längre ned belägen, undre / farther down, 
under, lower' (SAOB 1); ni"där ga'rrbj&r Soll. 
'Nedre Garberg' (ett fäbodställe); nå"dar jä'ss-
bin Rättv. 'Nedre Gärdsjö'; dan nii`dra Leks. an 
ri'dra Mal. 'den nedre'; på nj.`är dnndam Äpp. 
'på nedre änden'; 	,sdjä Tra. 'undersängen (i 
en tvåvånings säng)'. Jfr n e d(e)i säng. 

nedre adv., se nere (jfr SAOB N 351). 
nedre- ssg, se neder- och ned(er)- (jfr SAOB N 

351). 
ned-saltad adj. I n&'salltp, Li. 'för konservering 
nedlagd i kärl med lager av salt el. i saltlake, 
insaltad / salted' (jfr SAOB nedsalta; ordb. 
salta-ned); rt'szilltte i k -dri 'nedsaltad i karet'. 

ned-slagen adj. IV ni 	öMor. 	Tra. 
'modfälld, nedstämd / downhearted, depressed' 
(SAOB 1). Syn.: nedstämd. 

ned-stämd adj. I ni"stgmmd Älvd. nj.'stämmd Tra. 
= föreg. (SAOB). 

ned-tagen (—ner-) adj. IV nj.' ätäj(i)n Mal. (jfr 
taga-ned) 'avskummad grädden (om mjölk) / 
skimmed (about milk)'; It' atäjino mja'4•1( 
'skummjölk'. Jfr ränna-ned, bet. 1. 

ned-till adv. ni'(d)tå Dju. 'i (på, vid) den nedre 
delen (av) / in the lower part (of), at the bottom'. 
Syn.: se nedan, bet 2. 

ned-under (—ner-) adv. nerdnndi Mal. nednnd 
Tra. 1. 'nedanför (en sluttning) / at the bottom 
of (a slope)' (jfr SAOB II 2) Mal. Syn.: se ne-
dan, bet. 3. 2. 'nedtill och under / below and 
under' (jfr SAOB II 4) Tra. 

ned-ur prep. neå' ÖVd. 'ned genom / down 
through' (styr dat.); hdssty fö rieå' i'sam Tra. 
'hästen sjönk ned genom isen'. 

ned-ur adv. neå' ÖVd. 'ned igenom / down 
through'; då add dem llä'fft se ned Li. 'där (om 
ett brädgolv) hade de (a: råttorna) låtit sig falla 
ned'. Syn.: nedgenom. 

ned-vid prep. nidvi Soll. nava Rättv. nadva Leks. 
'nere (in)vid / down by, next to' (jfr SAOB nere-
vid I); an stånät-i'v nidvi dö"rär Soll. 'han stan-
nade nere vid dörren'; nava kvä'ry Rättv. 'nere 
vid kvarnen'; nadva ä'Zrva sLeks. 'nere vid äl-
ven'. 

ned-vid (—ner-) adv. ni'dvi—nidvi' Son. nadvä' 
Leks. neäv'' Mal. nev' Li. 1. 'nedtill, nere / at 
the bottom, down' (SAOB II) Leks. ä va lå'yyt 
slåg ddtta tä sätt n8dvå"det var långt slag (av 
hö), det här, att sätta nedtill (på hässjan)'; (i förb. 
med därna:) dån nidvi' Soll. 'där nere (invid 
sjön)'. Syn.: se nedan, bet. 2. 2. 'nere på 
golvet el. marken / on the floor or the ground' 
Mal. Li. dem e ss v.'Irri te ja' trå, Sa dem a räjnt 
ldj-nev' Li. 'de (3: korna) äro så ivriga att äta, 
att de rent av ha legat nere på marken'. 3. 'till 
sängs / in bed' Mal. Li. Jfr ligga-nedvid. 

ned-å (—ner-) prep. niö4 Älvd. nidå Soll. nadå 
Leks. nerå Mal. niå ÖVd. 'ned på, (där) nere på 
/ down on'; i kå'geå dat niö4 	Älvd. 'hon 
såg ut (gm fönstret) ned på vägen'; nidå bå'kkam 
Soll. 'nere på marken'; dam skull kndpp an nerå 
en skö'g da Mal. 'de skulle döda honom nere på 
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(el. i) en skog där'; nåå ba'nnam då Li. 'nere på 
bottnen där'; nåå hi'llsn 'fra. 'nere på hyllan'. 

ned-å adv. nPäet Älvd. niöj' Våmh. nidå' Soll. 
nsd 	Leks. 'ned el. nere på ngt / down on sthg'; 
nadå' dan Leks. 'där nere'. 

ned-åt (—ner-) adv. nP öaö Älvd. niöå'ö Våmh. 
nidå'—ni"då Soll. nerå' t Mal. neå't ÖVd. 1. '(i 
riktning) ned / downwards' (SAOB 11 1) Våmh. 
Soll. Mal. ÖVd. sät nidå' si—ni"då si Soll. 'sätta 
sig ned'; sö'k.a gikk nerå' t Mal. 'solen gick ned'; 
la't de neå't 'fra. 'luta dig ned!'. 2. '(dit) ned / 
down (there)' (J: till en förut omtalad plats, som 
ligger lågt) Älvd. Mal. ÖVd. kQm nPäaå mes ig P 
åar Älvd. 'kom ned (till älven), medan jag är 
där!'; ksm nerå' t 8 jii`473 mäg bjär-s'pp kka'a 
Mal. 'kom ned (till älven) och hjälp mig bära upp 
kläderna!'. Jfr ut-å, -åt. 3. (i adjektivisk anv.:) 
'tillintetgjord, förstörd / broken, crushed' ÖVd. 
ä vå rä'jnt neå't me ket`ram Tra. 'mannen var 
alldeles nere'. Jfr nedslagen; taga nedåt. 

nedåt-fallen adj. III nrdafällin Soll. 'som fallit ned 
(om gärdesgård) / fallen down (about fence)'. 

ned-öknad adj. I ni'dåknad vOrs. 'förfallen (om 
byggnad eller gärdesgård) / dilapidated (about 
building or fence)'. 

nedöver (—ner-) prep. 	åyvyr Älvd. nårg'vy 
Mal. nåPoi Li.; trycksvagt nsdivir Rättv. nåryvy 
Mal. neivi Li. 'nedför; utför / down' (jfr SAOB I; 
styr ack.); gn 	nP öyvy bo'kkgn Älvd. 'han 
gick utför backen (och ej uppför)'; dem ka' mm 
me äj bräflräft neivi fina Li. 'de kommo med en 
brädflotte utför älven'. Syn.: se nedför, bet. 1. 

ned-över (—ner-) adv. d ö- #"vyr Älvd. ni'd-y"vyr 
Soll. ni'dever—nPdevsr Ors. nä'divir Rättv. nå'r-
g'vy Mal. nåPvi—nå`ivi Li. 1. 'utefter ngt i rikt-
ning nedåt, längre ned / down along sthg, farther 
down' (SAOB II) allm. i fä nPö-g"vyr Älvd. 'jag 
går ned' (t. ex. till en nyss omtalad gård längre 
ned på backen). Jfr nedan, bet. 3. 2. 'i samma 
riktning som landets allmänna lutning, söderut / 
southwards, down' Soll, an a få ni 'd-y"vyr a 
stå'kkkum 'han har begivit sig (söderut) till 
Stockholm'. Syn.: se ned, bet. 2; utöver m.fl. 

nega sv .v .1. nå`ga Ve. Leks. nå`g(a) Soll. 'niga / 
curtsey' (SAOB 1); nå`ga å strö'k föitti Ve. 'niga 
och stryka foten' (hövisk hälsning av kvinnor, 
bl. a. i kyrkan, då Jesu namn nämnes). Syn.: 
niga. 

negja sv .v .1. nå'gka Äpp. 'sy med korta stygn / 
sew with short stitches' (jfr VII nägla). Syn.: 
näla. 

nej interj. naj—näj—näj Älvd. naj—n#`j Våmh. 
nej—näj—naj—najg Mor. nej—ni‘j Ve. näj—nli`j 
Soll. Ors. Mal. näj Ore Rättv. Leks. Bju. 
Jä. —nej Nås naj—näj Mock. näj—nå`i Flo. näj—
nå' Äpp. nå`j ÖVd. 1. 'uttryck för bestridande 
el. avvisande av ngt / no' (SAOB I 1) allm. naj 
o'llder Älvd. 'nej aldrig'; näj some'nn eld i dfli'r 
edå'r Älvd. 'nej, det där gör jag visst inte (eg. nej 
såmän heller jag gör det där)!'; ne i wi'll int 
Älvd. (tveksamt nekande); naj gy'nn naj—naj 
gynå`ö-naj Våmh. 'nej visst inte (eg. nej Gud 
nåde nej)!'; å'j na'jg eld vMor. 'oj nej visst inte 
(eg. oj nej heller)!'; nej tö'k nej Ve. näj-ss-mäinn 
Ors. näj 	näj Jä. 'nej visst inte!'. Jfr då adv., 
bet. 7; mar; män; nej-don, -så; oj; såmän. 2. 
'svar på ett yttrande i nekande form / answer to 
statement in the negative' (SAOB I 2) allm. ('han 
visste inte, att hon var där'. —) näj Leks. 'jaså, 
han visste inte det'; näj du ha'-nt Leks. 'jaså, det 
har du inte (gjort)'. 3. 'uttr. för häpnad el. över-
raskning / expression of astonishment or sur-
prise' (SAOB I 3) allm. ne  ur skerbön å'k 
öMor. 'oj, så åskan går (eg. skurbonden 
åker)!'; ne'j nej, menn Ve. 'nej, så märkvär-
digt!'. 

neja sv .v .1. neja Ve. 'säga nej, neka, vägra / 
refuse, decline' (SAOB); dem ska-nt ne'ja te a 
ka'suybödtz 'de skola inte vägra att ha kortpälsen 
(för kvinnor)'. Syn.: neka, bet. 2. 

nej-don interj. nedan Ors. (jfr SAOB don") 
'negativt förstärkningsord / negative intensifler'; 
å'd wå't i (19 nerjdon Plints vOrs. 'det vet jag då 
sannerligen inte'. 

nejlika f. IV a n'"glrikk Älvd. neli' kka öMor. nè j-
lik Ve. ne"likk Soll. nä'llika Ors. nå`gäkika Flo. 
nnika Nås nå'leka Jä. nä'll(i)ka—nä'llka Mal. 
1. 'en krydda / clove' (SAOB 1) allm. 2. 'art av 
Dianthus / pink' (SAOB 2) Mal. Jfr eldtoppa. 
3. 'liten, spetsig mässingknapp på knärem / 
small, pointed brass button on leathergarter' 
Ors. 

nejlik-olja f. IV a negkikök Älvd. 'eterisk olja, gm 
destillation utvunnen ur kryddnejlikor / oil of 
cloves' (SAOB). 

nejon-öga n. IV ni"nög (best. p 1 . ni"någy) Älvd.; 
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pl. nrjänägur öMor. 'ålliknande fisk av släktet 
Petromyzon / river lamprey' (SAOB). Jfr h amp-, 
lin-ål. Syn.: silverål. 

nej-ord n. J a naljäHrå Älvd. 'nekande svar; avslag 
/ negation' (SAOB); e wå-pt na'firrä å'å itjä' 
'det var minsann inte nej, det'. Syn.: neksmål. 

nej-så interj. neså' Jä. 'nej / no' (emfatiskt). 
neka sv.v.1.-3. 	(pret. na'jkea) Älvd. na'jka 
Våmh. 	vMor. Ve. neka öMor. Soll. Ore 
nalika—nglika Ors. nå`ka Rättv.—Mal. (utom 
Leks. Ål: n&lca; pret. nå'kta Flo. nå`kä—nekktä 
Äpp. ne'kkt Mal.) neka (pret. nekt) ÖVd. 1. 
'förneka sanningen av ngt, bestrida riktigheten 
av ngt / deny truth of sthg' (SAOB neka" A 1) 
allm. (styr dat.:) i be'ller int na'jk dfi' ö  Älvd. i 
k4nn int na'jk då' Våmh. (Bon.) 'jag kan inte 
bestrida sanningen därav el. förneka det'; .gn 
nOked får då öOrs. 'han förnekade det'; kan du 
nek te didå' 	'fra. 'kan du neka till det där 
också?'. 2. 'säga nej till en begäran, vägra / 
refuse' (SAOB nekall  B 4) allm. nog kand hö' 
nå`ka Leks. 'nog kunde hon (a: den gamla mär-
ren) vägra (att gå)'; i vaki-nt nå`k om kalla Mal. 
'jag ville inte neka honom flickan'. Syn.: nej a. 
3. (överfört om harens läte / about sound uttered 
by hare:) erin na'jker Älvd. 'haren säger nej, 
nej, nej'. — Särsk. förb. (mot) o naa-mö't 
Leks. 'hon svarade ideligen nej'. 

neks-mål n. J a neksmåk Soll. nå`ksmåk Leks. Ål 
nå'ksmåk Flo. 'vägran; avslag / refusal'; ä va-nt 
na nå`ksmak Leks. 'det var ingen vägran'. Syn.: 
nej ord. 

nepen adj. IV ni"pin Älvd. nrppen Ve. ni`ppin 
'fra. (jfr Fr. hnipinn; Torp nipenm) 'häpen, 
brydd och litet förskräckt / disconcerted'; i wart 
dl so ni"pin so, mes gr: krm (inde ka'sseb Älvd. 
'jag blev då så häpen och förskräckt, då han kom 
el. föll under lasset'. Syn.: h if s e n, bet. 2; hä-
pen. 

ner adv., se ned. 
ner- ssg, se ned-, neder- och ned(er)-. 
nere (--neder--ne(d)re) adv. ni"öer Älvd. ni"öär 
nVåmh. ni"där Våmh. (Bon.) ni"där vMor. Ve. 
Soll. ni'der öOrs. nì drä Ore nedra vRättv. 
nå'dra Rättv. (Bi.) nå'ra Flo. nå`r---nå`a  Mal. 1. 
'på ett lägre plan än ngt annat, som tidigare 
angivits el. antytts / lower down' (SAOB A 1) 
allm. jå' ni"Öer Älvd. jå' n ni"där Ve. 'här nere'; 

dan ni"där vMor. Soll. 'där nere'; nä e sö'lrä 
nå"dra å då'jan a'll vRättv. 'nu är solen nere och 
dagen slut'; stannd-nå'ä  Mal. 'stå (kvar) nere i 
jorden' (om kålrötter). Syn.: nede, bet. 1. 2. 
'ned / down' (jfr SAOB C 10) Soll. snjög-ni"där 
an 'snöa ned honom el. översnöa honom'. Jfr 
mörka nere. 3. 'i nedre våningen / on the 
ground floor' Älvd. Soll. Syn.: se nedantill, 
bet. 3. 4. 'omkull, nedfallen, rasad / down, fal-
len' allm. ki`gg ni"öer Älvd. 'ramla omkull'; an 
ligg alldeläs ni"där Ve. 'den (a: gärdesgården) 
ligger alldeles nedfallen'; ä !egg ni' drä Ore 'det 
(a: trädet) ligger kullfallet'; dam ligg nå"ra Flo. 
'de ligga kullfallna'; i trök vä'ggan e rättnö nå.'r 
Mal. 'jag tror, att väggarna snart äro helt ned-
fallna'. 5. (i adjektivisk anv. / used adjectivally: 
down:) ak du gö' 	min ni"be bräil`k Älvd. 
'skall du gå så där med nedknäppta byxor?'; j få 
min ni"bär å'r nVåmh. 'hon går med utslaget 
hår'; (utan med:) ig a kåjtt ni"där å'r leka då'in i 
då'g Våmh. (Bon.) 'jag har sprungit med löst 
hängande hår hela dagen i dag'. Jfr neder-
hårad. 

nere- ssg, se neder- och ned(er)- (jfr SAOB N 
351). 

nerv f. la nerrv Älvd. närrv vMor. Rättv. Leks. 
Dju. Flo. Mal. 'sträng, varigenom sinnesförnim-
melse överföres / nerve' (SAOB 2); fri a gart 
sig i nog ne'rry Älvd. 'han har gjort sig illa i 
någon nerv'; o ha klrå'nä nefrrvar Flo. o a Ickå'n 
nä'rrvää  Mal. 'hon har dåliga nerver'. 

ni pers. pron., se I. 
nia oböjl. sbst. nP a vSoll. 'näskyss / rubbing of 
noses together as sign of affection'; får i ni' a åt, 
di 'får jag en näskyss av dig?'. Syn.: go dnäve t; 
kie; miau; mie; pita; tit; umma. —Avi.: ni"nå 
v. Älvd. 'ge näskyss; näskyssas / nib noses'. 

nibb m. J a nibb Leks. Nås (V11, Torp; Jak. Shetl.) 
'nästipp / tip of nose'; nli'snibb Leks. Nås 
'dets.'. 

nicka f. IV a 'Inka Älvd. Våmh. vMor. Ors. 
ne'kka ÖVd. 'solvhäst / heddle-lever'. Syn.: se 
bock', bet. 5. 

nicka sv.v.l. ?Inka Älvd. Våmh. Ors. Ål ni`kka 
Bju. Nås Mal. ne'kka ÖVd. 1. '(snabbt) böja 
huvudet framåt och höja det på nytt / nod' 
(SAOB 1) allm. wz nrkker o sö'v Älvd. 'han 
sover, nickande med huvudet'; n ni`kke skol- 
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/gm Älvd. han ne'kk me h8`vvdä Tra. 'han nickar 
med huvudet'. 2. 'halta helt obetydligt / limp 
slightly' (jfr SAOB 2) Våmh. — Av!.: ni'kkus m. 
Al 'man, som nickar oupphörligt / man who nods 
continually'. 

nick-gubbe m. Illa nrkkogubbä—nrkkogubbä Jä. 
(SAOB) 'barnleksak, bestående av en balanse-
rande och nickande trädocka / nodding doll'. Jfr 
knekkarl, bet. 2; spjärnkarl. 

nidsk adj. I najsk Älvd. nis(s)k Rättv.; obef. Ore 
Leks. Flo. 'ovillig; snål, njugg / reluctant; mean, 
miserly' (SAOB 1-2); an e så ni's(s)k å gni`tu så 
Rättv. 'han är så njugg och gnidig så'. Syn.: se 
gnetig'. 

nifsen adj. I niffstt Leks. 'harmsen / vexed'; om 
innt vi jiir-tz tä vii'Vas, ss bi-n s8 niffsp 'om vi 
inte göra honom till viljes, så blir han så harm-
sen'. Jfr nifsig. 

nifsig adj. I niffsu Mal. 'näbbig, näsvis / imperti-
nent' (jfr SAOB). Jfr nifsen. 

niga st.v.—sv.v ni'ga Älvd. Mor. Ve. Ors. Ore 
Leks. (pret. nì geå Älvd. ni`gät Ve. ni`gad vOrs. 
n4 Leks.) ni`ga Äpp.—Tra. (pret. n -0 Äpp. 
Mal.; sup. nì ge Äpp. ni'dji Mal.) 'böja knäna 
som hälsning / curtsey' (SAOB 1 a); j ni`geä a 
mig Älvd. 'hon neg för mig'; ni`g fö ng'ås ng' 
vMor. nì ga far ng' Leks. 'niga för (nyårs)nyet'. 
Syn.: nega. —Refl.: nI`g sä Mal. 'niga'. —Av!.: 
ni'gus m. Våmh. 'man, som haltar / limping 
man'. 

nigla sv .v .1. ni"gka Rättv. ni‘glta Dju. (V11 nigg-
lal; Torp nigla). 1. 'vara knusslig, leva spar-
samt, mäta knappt; pruta / be mean or miserly, 
live frugally; haggle' Dju. Jfr nättal. Syn.: näg-
la", bet. 1. 2. 'arbeta ihärdigt / work assiduous-
ly' Rättv. Syn.: nägla", bet. 2. 

nig-vals m. ni`gwalls Älvd. 'vals, dansad med ni-
gande knän / waltz danced with bobbing move-
ments' (SAOB). 

nikt f. la nikkt vSoll. (jfr? V11 nicka v.; Torp nik 
n.) 'inskärning, skåra, snitt / notch'. Syn.: 
meka, bet. 1; nugga, bet. 2; styng m., bet. 1. 

nikt n. J a nikkt Leks. nikk Ga. 'spormjöl av Lyco-
podium' (SAOB 2). Syn.: se f e s m j öl. 

nikt-mjöl n. II nrIcktmOr Älvd. = föreg. (We. 
nixmjöl). 

nilla f. IV a ni'lla Mal. 'illmarig flicka / sly, arch 
— Ssg: ni'llgitt f. Mal. 1. 'illmarig get / 

arch goat'. 2. 'illmarig, retsam flicka / arch, 
teasing girl'. 

nillig adj. I. ni'llu Mal. 'illmarig, retsam / arch, 
teasing'; ni'llu Sam e gi' tt 'retsam och illmarig 
som en get'. Syn.: se getig m.fl. 

Nils—Nisse m. 1—Ill a ni' sse (dat. ack. nrssa, vok. 
niss)Älvd.—Ve. niss vSoll. ni'ssä Soll.—Ore nis—
nills—nrsse (obl. ni'ssa) Leks. nIs Dju.—
nrsse Jä. ni4s—ni11s—nrss Mal. nly—nills—ne'sse 
ÖVd. 1. 'manligt personnamn / man's name' 
allm. i ska treff nrssa Våmh. 'jag skall träffa 
Nils'; a du sitt nrssa Ore 'har du sett Nils?'. 2. 
(senare ssgsled:) a. 'fiktivt väsen, varmed barn 
skrämdes / fictitious creature used to frighten 
children with' Älvd.; se Söndags-. b. 'tomte / 
brownie' Mal., se god-. 3. 'förarglig, retsam 
person / annoying person' Mal. ÖVd. ga'mm-
be 4-nly Li. 'elak gammal gubbe'. Jfr Nak; gubb-. 
4. 'djävulen / the devil' Li. gdmmbeknly 'dets.'. 
Syn.: se fan, bet. 1 a; näck, bet. 3, m.fl. 5. 
(senare ssgsled:) 'noanamn för björn el. varg / 
noaname given to bear or wolf' Mal. Li.; se 
Grå-. 6. bokstaven N / letter N' Ve. Soll. Leks. 
we'jjen djikk i må`sär å nrssär Ve. 'vägen gick i 
(flera tvära) M- och N-formade krökar'. 

Nineve n. ni'neve Li. 'ingång el. labyrint, ritad på 
marken för barn att springa runt i / labyrinth, 
maze drawn on the ground for children to run 
round in'; ri't ä ni`neve 'rita en labyrint' (se ill.). 

nio r. ni` å—ni`u—nNe) Älvd. 'Je Våmh. Mor. 
Ve. ni`(a) Soll. ni Ors. Ore Bju. Ga. Flo. 

Rättv. nriå—nrjo—niVå) Leks. rti'u 
Nås Äpp. 	Jä. 	(8) Mal. ÖVd. '9' 
(SAOB I); ni' o tjg"gu Älvd. tjägunPa Jä. '29'; 
klråkka 	lä'g ad 	vLeks. 'klockan (är) 
nio; packa er hem!'; 	lådur vä' vi ti .rdv å tä 
Leks. 'nio lador voro vi uti då och då'. — Av!.: 
ni'a f. Rättv. Nås Mal. 'siffran 9' (SAOB 1). 

niokringel-krus n. l a nt'äkriygälkrgs Ors. 'pryd-
nadssöm (el. brodyr) på halskläde / embroidery 
of halskläde' (jfr ÖDB IV 294 f.). Jfr hals-
kläde, bet. 3. 

nionde r. ni'ynnd- Älvd. Våmh. 	vMor. 
öMor. Ve. ni'ond- Soll. ni`nnd--nl'ond- 

Ors. ni`and- Rättv. 	Bju. Flo. Nås Äpp. 
ni`on- Mal. nt'and- ÖVd. 'ordningstal till nio / 
ninth' (SAOB); we'rrt ni'ytind 	Älvd. 'vart 
nionde år'; o ska fa ni'and bä'twn Rättv. 'hon 
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skall få det nionde barnet'; ve a djon tit'and 
va'rrve no itu. 'vi ha fullbordat det nionde var- 
vet nu'; (äv. bildl.:) tä ni`ändä knii' Jä. 'ordent-
ligt, duktigt, rejält' (jfr knä, bet. 8); (substanti-
verat:) firt lat Q nrnnda öOrs. 'han är på nionde 
(året)'; eö i nt'ynndp i då'g Älvd. ä e dän ni'anda 
i då'g Rättv. 'det är den nionde (mars) i dag'. 

niotum-folket n. I b best. nì tumfötjä vMor. 'tom-
tarna / the brownies'. Jfr godnisse; tomte; 
tomt-bisse, -gubbe, -karl. 

nipen adj., se nepen. 
nipper adj. V ni'ppär Jä. 'snygg och städad, nätt / 

neat and tidy' (SAOB); dam a ni'pprä bä' Jä. 'de 
ha nätta och snygga barn'. 

nipper-ask m. Ib nrpperassk Älvd. nrppärassk 
vMor. Ål 'liten ask (svarvad el. i svepteknik) för 
förvaring av prydnadssaker / trinket box'. 

nipper-tippa f. IV a ni`ppetippa Mal. 'fin och hög-
färdig kvinna / smart, proud woman' (jfr SAOB). 
Syn.: nippertoppa. 

nipper-toppa f. IV a ni`pärtuppa Ve. = föreg. (jfr 
SAOB nippertippa, anm.). 

Nisse m., se Nils. 
nista f. IV a essta Älvd. Våmh. Mor. Ve. nrssta 
Äpp. Mal. ne'ssta ÖVd. (jfr SAOB niste). 1. 
'färdkost, matsäck / food or provisions for jour- 
ney' (Noreen Ord!.) allm. Ire"g-1 nrsstu vMor. 
'lägga in matsäck(smat)'. Jfr kost", bet. 1; 
torr-mat, -åt, -åta. Syn.: matsäck, bet. 3; 
niste; nistkost. 2. 'tunnbrödskaka, vikt fyr-
kantig för att läggas i matsäckskista el. mat- 
säcksskrin / clapbread folded in square and put 
in provisions chest for journey' (se ill.; ÖDB III 
424) OvSi. dm  wiek nr sstur Våmh. (Bon.) 'de 
veko till kakor för inläggning i matsäck'; (äv. 
koll.:) båkå nrssty nVåmh. 'baka tunnbröd för 
inläggning i matsäck'; väjk nrssto öMor. 'vika 
tunnbröd för färdkost'. Syn.: färdas-, färd-, 
kist-, nist-, spann-bröd; kist-, kistbröds-, 
nistbröds-, nist-, spann-kaka. 

nista' sv.v.I., se nysta. 
nista" sv .v .1. nrssta Älvd. Våmh. Ve. Soll. Ors. 
Leks. nrssta Nås Mal. ne'ssta ÖVd. 1. 'göra i 
ordning matsäck; utrusta med matsäck / pack 
food for journey, provide with food for journey' 
(Noreen Ord!.; VII; Torp) OvSi. Vd. nisst i wi'g 
peky Älvd. 'förse pojkarna med matsäck, så att 
de kunna begiva sig i väg'; ve ne'sst två vrkkur 

vår nå te be'ri-t me 'fra. 'vi göra i ordning 
matsäck för två veckor var nu till att börja med'; 
ne'sst däm 'fra. 'utrusta dem med färdkost'. 2. 
'utrusta med allt som behöves (matsäck, verktyg 
etc.) vid bortovaro från hemmet / equip with 
everything necessary for journey away from 
home' Våmh. Leks. olld du å nrsstä di ri'edu ä 
Våmh. (Bon.) 'håller du på och utrustar dig (för 
färden till myrslogarna) redan?'. — P. pret.: 
wa nrsstado dy' nnda Våmh. (Bon.) 'han var för-
sedd med all behövlig utrustning, den där (man- 
nen)'. 	nrsst si fö då' p Älvd. 'utrusta sig 
med så stor matsäck, att den räcker för dagsbe-
hovet'. — Pass.: ö skuld wa mi'nn då e skuld 
nrsstas-öft vMor. 'hon skulle vara med, då mat-
säck skulle göras i ordning'. — Särsk. förb. (avg 
i ska nist-å'v mi o få"rå Våmh. 'jag skall göra i 
ordning matsäck och verktyg åt mig och begiva 
mig i väg'; o a ne'sst-å dem nå Tra. 'hon har 
utrustat dem med matsäck nu, så att de kunna 
resa'; (i:) nisst-I' 	Älvd. 'göra i ordning 
matsäck åt mannen'; nisst-i' be'jan vOrs. 'lägga 
matsäck i skinnsäcken'; (upp:) nist-u'pp mi o 
fårå-öa'jt nVåmh. 'förse mig med det nödvän-
diga och fara dit'; (ut:) nisst-ä't kårar Nås 'förse 
karlarna med matsäck'; ska i nisst-a't kä`ra tä 
sko'ggs Äpp. 'skola ni (eg. skolen I) förse kar-
larna med matsäck att ha med sig i skogen?'. 

nist-bröd n. I a—V nrsstbre3 Ve. vSoll. Leks. Dju. 
Jä. nr ss(t)brb Mal. ne'sstbrii ÖVd. = nista, bet. 
2 (ÖDB III 427). 

nistbröd(s)-kaka f. V nrsstbröskaku Ve. vSoll. 
ni'ss(t)brökäku Mal. nesstbriikäku ÖVd. = 
föreg. (ÖDB III 424). 

niste m. Illa ne'sste ÖVd. 'reskost, matsäck' 
(SAOB). Syn.: matsäck, bet. 3; nista, bet. 1; 
nistkost. 

nist-hö n. V nrssthå Jä. 'hö för en dags färd med 
hästen / hay for the horse for one day's journey'. 

nist-kaka f. V nrsstkaku.  Älvd. Våmh. nrsstkaku 
vMor. Ve. vSoll. ne'sstkiiku Tka.= nista, bet. 2 
(ÖDB III 424). 

nist-kost m. Ja nrsstkasst Leks. 'färdkost, mat-
säcksmat / packed food for journey'. Jfr kost'', 
bet. 1; torr-mat, -åt, -åta. Syn.: färdkost; 
nista, bet. 1; niste; nistmat. 

nist-mat m. l a nrsstmåt Leks. Jä. =föreg. 
nist-vika st.v. nrsstväjk öMor. nrsstvika Leks. 
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'vika tunnbröd så, att det kunde läggas ned i 
matsäckskista / fold clapbread in such a way that 
it could be put in provisions chest'; (p. pret.:) 
nrsstvetjt n öMor. ni'sstvitsin Mal. nesstvitsin 
ÖVd. 'på så sätt viken (om tunnbrödskaka)'. 
Syn.: kistvika. 

nit m. I a nit Rättv. Ål Nås Mal. ÖVd. 1. 'nitna-
gel / rivet' (SAOB nit") allm. Syn.: nagel", 
bet. 1; nagle"; nit-nagel, -nagle. 2. 'pryd-
nadsknapp av metall, fastsatt i örsnibben / orna-
mental metal ear-knob' Ål; se'llvärnit 'öronpryd-
nad av silver'. Syn.: ö r(o n)k napp. 

nita sv .v .1. ni`ta Våmh. ni`ta Bju. Flo. Äpp. 'böja 
och tillplatta den genom materialet slagna änden 
av spik el. hästskosöm / rivet' (SAOB nita", 
bet. 1; ÖDB II 79). Syn.: se nagla". — Särsk. 
förb. (fast:) nit-fa'sst dfmm Våmh. 'fästa dem 
gm nitning'; (ihop:) nit-fi' öp Våmh. 'nita ihop'. 

nit-hammare m. III c ni`thammar Mock. ni`tham-
mor Li. 'hammare, anv. att nita med / hammer 
used for riveting' (se ill.; SAOB; ÖDB II 70; 
Lima och Transtrand 1, s. 256 med ill.). Syn: 
nägelhammare. 

nitig adj. I ni`tug Ore 'knusslig, småsnål / mean, 
miserly' (jfr Rz nitisker; Torp niten). Syn.: se 
gnetig'. 

nit-nagel m. Id nPtnågälr Bju. Flo. 'med huvud 
försedd nit el. bult att fästa ihop metallföremål 
med / rivet' (SAOB nitnagel 1). Syn.: se nit, 
bet. 1; nitnagle, m.fl. 

nit-nagle m. III ni`tnågka Mal.= föreg. 
nit-städ n. II ni`tstii Li. 'handstäd el. nitjärn, som 
hölls mot spik el. söm under nitningen / holder 
which was held against nail while this was being 
riveted' (anv. t. ex. av hovslagare el. korgma-
kare; se ill.; jfr Björklund Indor, s. 120, 124, fig. 
137). Jfr motställare. 

nittio r. ni' tti Älvd. Våmh. Mor. Ve. Nås Mal. 
nPti Soll. Dju.—ni'tti Rättv. Leks. ni' tti—nrtti 
Ors. 'dta ÖVd. '90' (SAOB); jä é ni' tti-e'tt 
(emfatiskt) Rättv. 'jag är nittioett år'; o bi nitti 
ler i 	Rättv. (Bo.) 'hon blir nittio år i vår'. 
— Ssg: på nittini`j Ve. 'år 1899 / in the year 
1899'. — Av!.: 	tionda—ni'ttionda Leks. ni- 
tikid- Nås ni' ttiond- Mal. 'ordningstal till nittio / 
ninetieth' (SAOB). 

nitton r. ni`ttjj Älvd. ni`ttei nVåmh. Ve. ni`ttå—
ni`tto Mor. ett° Soll. Rättv. Nås Mal. ni'tto— 

ni`ttp Ors. ni' no—etta Leks. ni`tta Bju. Ga. 
ne`tto ÖVd. 1. '19' (SAOB) allm. på ni`tto 
Rättv. 'år 1819'; jä sam har nrtto Yl Leks. 'jag, 
som har nitton krämpor'. 2. (i förb. blinka 
nitton:) biri'uyk-ni'tto Leks. 'blinka oupphörligt 
/ blink continually' (SAOB b). 

nitton-band n. Ja ni' ttobannd Soll. ni`ttobannd 
Leks. 'mönstrat band med nitton kru s än d ar / 
patterned ribbon with nineteen kru s än d ar'. Jfr 
fem-, sexton-band. 

nittonde r. ni`ttynd- Våmh. nrttund- vMor.—nrt-
tånd(e) Ve. ni`ttond- öMor. Soll. Mal. —ettpd-
Rättv. nì ttezda Leks. ni`ttpd Nås 'ordningstal till 
nitton / nineteeth' (SAOB); å wa åjtå ttund 

rä Ve. 'hon var på (eg. utå) nittonde året'. Jfr 
spritten. 

njuda st.v.—sv.v.I. na' ööa (sup. ng' ööaö) nVåmh. 
neda Våmh. (Bon.) nö`da (=sup.) öMor. (jfr 
LD II 34f.) njö`da (pret. nåd; sup. nu"di) Ors. 
njä` da (pret. nj5d; sup. njirdi) Rättv. (jfr nå-
da") 'stuka, nita, omböja och tillplatta (om spik, 
märla, krampa el. hästskosöm) / flatten, rivet 
(about nail or cramp)' (Sdw. niudha; Fr. 
hnj6 öa; Torp nj oda; ÖDB I 273; 11 153); i nå'd 
dem i-jå'ss Ors. 'jag nitade dem (o: spikarna) för 
en stund sedan'; nä a jä njirdi a'll spnar Rättv. 
'nu har jag stukat alla spikar'. Syn.: se nag-
la". — Pass.: a demda spdjkär sku njö`das 
vOrs. 'och de där spikarna skola nitas också'. — 
Särsk. förb. (avg 1. njöd-'v Ors. 'böja (spetsen 
av inslaget hästskosöm)'. 2. (bild1.9 du ska 
njesd-å'v-num Ors. 'du skall kväsa till honom'; 
(åt:) 1. njöd-å' Ors. njäd-å' Rättv. 'fästa gm 
nitning'. 2. (bildl.:) nä mått du a'llt a njudi-å' 
ri`kktit Rättv. (skämts. till man, som gjort en 
kvinna gravid). 

njud(e) n. III—I ng ''öe—ngöä nVåmh. ng'dä—ngd 
Våmh. (Bon.) 'efter genomslagning gjord vikning 
på spik el. söm; nit / bending or flattening of nail 
after it had been hammered in; rivet'. Syn.: 
nåd n. 

njugg adj.I njugg öOrs. 'sparsam, snål / economi-
cal, miserly' (SAOB 1). 

njugga sv .v .1. nju'gga öOrs. 'vara sparsam el. 
snål, gnida / be economical, mean, miserly' 
(SAOB 1); int skar nju'gga 'inte skall jag vara 
snål (på maten)'. 

njure n. I—IV— f. IV a—m. III a—m. Ja njrra n. 
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Älvd. nerä m. Våmh. njö'rä—njö`ra m. Mor. 
njö`r(a)f. Ve. njö`radm. Soll. Ore njö'rä m. Ors. 
njii‘ra (best. njii'rn) vRättv. njä'ru Rättv. (Bi.) 
jä'rar (best. jä`rarce)—njä`ra Leks. jä'ra Bju. 
njä` ra (best. njä`rp) Ål nPra Dju. Ga. Mock. 
(best. 	Mock.) ng`ran n.—ng`rand f. Flo. 
mPran n. Nås jå'ran (best. jå'ranä) Jä. ng`ran 
Äpp. njå'ran Mal. njå're m.—njå'ra f. ÖVd. 1. 
'urinavsöndrande körtel hos människa och rygg-
radsdjur / kidney' (SAOB 1) allm. 2. 'testikel / 
testicle' (Aasen nyra) Ore. Syn.: se ball, bet. 1. 

njur-hus n. l a njä`rhäs Rättv. (Bo.) 'bindvävskap-
sel, som omger njuren / connective tissue sur-
rounding kidney'. 

njur-talg m. I njrtåg Älvd. ng'örtåg Våmh. 
njö`rtåg—njö`ratåg Mor. njö`rtakg (pl. njö'rtalr-
gär) Ve. njö'ra(d)tåg Soll. njä`rtakg Rättv. frera-
tak Leks. jairtakg Bju. nyrantairg Flo. mi'ran-
takg Nås jå'rantakg Jä. njå'r(an)tairg Mal. njii`-
(åk Tra. 1. 'njurfett / suet' (SAOB) allm. gera-
takan Leks. 'de båda talgmassorna omkring 
njurarna'. 2. (bildi.:) du air tag-P ete nj4i'tåen 
Älvd. 'du skall hugga i så mycket du orkar / you 
must do as much as you can manage'; an tår ätär 
njö'rtåkjem Ore 'han ställer stora fordringar på 
folk'. Jfr bock-, nopp-talg, bet. 2. 

njuta st.v.  . njrta (pres. njet) Älvd. ne'ta 
Våmh. njö`ta Mor.—Soll. nja`ta Rättv. Bju. Jä. 
Mal. (pret. njåt Rättv. Bju. Mal.; sup. njä"ti 
Rättv. njä`ti Bju. Mal.) njä`ta (pret. njåt; sup. 
nitet° Leks. nit- Dju. Nås yyä`ta (pret. gåt; 
sup. gyä`ti) Ga. n(J)reta (pres. nfit-) Äpp. njiV-
ta—ngota (pret. njet; sup. njä`ti—näiti) ÖVd. 

'få behålla / keep' (SAOB I 3) Älvd. Våmh. 
edym int dugå njrt ka'jv da åg'ö Älvd. 'vi 

skulle inte ens ha kunnat behålla livet där'; neg 
kiirym i 14 ng`öt dfinnda jä ng' Våmh. 'nog lära 
vi få behålla den där (obehagliga karlen) här nu'. 

'erfara känslor av lust, behag, ro / experience 
enjoyment, delight, rest' (SAOB I 5) allm. 
fi'yugym wir int då' njrta Älvd. 'där (n: på 
bröllopet) fingo vi minsann njuta'; njö't je 
stjå'ra vMor. 'njuta en stund(s vila)'; jr skair full 
njö't mäs ä ittär-å bä'lla Soll. 'ni skola väl nju-
ta medan det bjuds (eg. det hittar å bälla, dvs. 
kunna)'; an skå full njä`ta å li'vä ma-p 	Tra. 
'man skall väl njuta av livet, medan man lever'. 

'få igen (ngt ont) el. få straff för / be paid or be  

punished for' Bju. han kann nög få njä't ä 'han 
kan nog komma att få igen det'. 4. 'ha kraft i 
(kroppsdel) / have strength in (part of the body)' 
Leks. Li. jä njä't int nä'van nu Leks. 'jag har 
ingen kraft i handen'; an njå't int Wam Li. 'han 
har ingen styrka i lederna'. — Refl.: a, njti't sä 
Leks. Ål nPt sä Dju. njå't se ÖVd. 'orka / have 
strength'; rna vi va u'yys, nu vi njå't vas nu 
Leks. 'då vi voro unga, när vi orkade något'; 
fiiyura nPt int sä lä'ggär Dju. 'fingrarna orka 
inte längre'; an njå't se int nå' Li. 'han har intet 
gagn av sina lemmar'. Jfr nytta v. refl., bet. 2. 
b. (i uttr. godnjuta sig:) 'tillgodogöra sig, till-
ägna sig / appropriate' Ve. wur få int gö'dnjöt 
wås nå åv ä 'vi få inte tillgodogöra oss något av 
det (x betet)'. — Särsk. förb. (av:) je nit int å' 
a'rrmen Nås 'jag kan inte använda armen'; nu 
kan jä fuir njät-å' bå'nä Jä. 'nu kan jag röra och 
gå på benet'; an ngt-int å' sä nå Äpp. 'han har 
ingen kraft i kroppen'; (upp:) du ska få njät-o'pp 
dasaY n Rättv. 'du skall få igen (D: få ditt straff) 
för det här'. — Ssgr: njäitalås adj. Leks. 'kraft-
lös / weak'; njä`talösa f. Leks. 'kraftlöshet / 
weakness'. — Avi.: njä'tniy f. Leks. 'kraft, för-
måga att röra (sig) / strength, ability to move'; 
igua njä'tniy ti le`mman Leks. 'ingen rörelseför-
måga'; njåt oböjl. sbst. Li. 'tur, lycka / luck' ; ä 
va njå't att int je ile,' me vä'r 'det var tur att jag 
inte slog mig värre'. 

njästa n. IV njä'ssta Älvd.; obef. Våmh. Ve. (jfr? 
Rietz nästa; Fr. Torp ne sta v.) 'nystan / ball of 
yarn'; gå'rdnjässt 'vid stickning anv. nystan'; 
kka'utnjässt 'plockgarnsnystan'; tra'(ö)njässt 
'trådnystan'. Syn.: nystan; nyste. 

njästa sv.v.l. njii`ssta Älvd. 'nysta / wind'; ig 
njii`sst spg"nOn 'jag skall nysta garnet'. Syn.: 
nysta. 

njäst-krok m. l a njä'sstkrin Älvd. 'krok av järn-
tråd och mässingstråd, medelst vilken garnnys-
tanet under gående fästes vid kjortellinningen el. 
förskinnsremmen / hook of iron- and brasswire 
through which ball of yarn was fastened to skirt-
band or belt of apron' (se ill.; Liv. Älvd., s. 29, 
64). Syn.: nystanskrok; nysthake. 

njö interj. ng' Våmh. njå Ors. Ore Rättv. ÖVd. 
njå- Bju. 'lystringsord till häst / word of com-
mand for horse' (SAOB under njo; Ideforss 351 
f.); ne-fiåå Våmh. 'dets.'; njii-per Bju. 'dets.'; 
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njö, njå' , ta-1' li't nä Li. 'seså, hugg i litet nu!'. 
— Avi.: njå'-på hä'sstp ÖVd. 'skynda på häs-
ten!'. 

njöda st.v.—sv.v.1., se nj u d a. 
Noak m. n(fak Mal. 'gammaltestamentlig man / 
Noah' (SAOB); hå' tå' må nä`ak gikk i ks'fftam 
'det var (på den tiden) när Noak gick klädd i kolt 
(eg. i kof t e n), dvs, för mycket länge sedan'. 

noaks-båt m. l a nä' aksb 'åt (—nä' aks-b å' t) öOrs. 
'långt och strimmigt moln, förebådande regn-
väder / long streaky cloud heralding ram' (jfr 
SAOB under Noak a (3). 

noaks-korp m. I a nä`akskurrp Nås Jä. 'person, 
som kommer för sent / latecomer'; jä trä' ä vår 
nä`akskurrp å då j Jä. 'jag tror att det blir en 
senkomling av dig jag'. 

nock m. I b—oböjl. nokk svÄlvd. Våmh. Rättv. 
nåkk vMor. Soll. nåkk (bet. 5)—nakk (bet. 4) 
Leks. nåkk Dju. nukk Mock. Jä.—ÖVd. (SAOB; 
Karsten i Folkmålsstudier X 347: nokka). 1. 
'liten krok el. skåra i övre änden av en slända, 
vari garnet löpte / small hook or notch in top end 
of distaff through which yarn ran' (SAOB 1) Jä. 
Syn.: nycka, bet. 1. 2. 'krok på spinnrocks-
vinge, vari garnet löpte / hook on spinning-wheel 
through which yarn ran' (SAOB 2) Jä.—ÖVd. 
vä'yynukk Jä. 'dets.'. Syn.: krok, bet. 8; 
nocka, bet. 1; nycka, bet. 2; tagge. 3. 
'mängd garn, som spanns på en gång, innan trå-
den flyttades till en annan krok på spinnrocks-
vingen / amount of yarn spun at one time before 
thread was transferred to another hook on spin-
ning-wheel' (SAOB 2) Jä. spinn hå'gä nu'kkär 
'spinna länge på samma hake, så att det blir 
starkt markerade förhöjningar'. Syn.: nocka, 
bet. 2; nycka, bet. 3. 4. 'picot (liten ögla el. 
knut) i kanten på vissa broderade dräktdelar / 
point in edge of certain embroidered parts of 
garment' (jfr SAOB 6; ÖDB IV 524) Leks. jä ska 
söm på en litp nskk på li'ssksilas hätta 'jag skall 
sy på en liten udd på lillflickans hätta'. Syn.: 
nugga, bet. 4; nocka, bet. 4; tigg. 5. 'det 
översta av ett hus, takås, kroppås / roof-ridge' 
(SAOB 8) OvSi. Rättv. Leks. Dju. Jä. up i no'kk 
svÄlvd. Våmh. up i nå' kk Mor. Soll, op i nå'kk 
Leks. ap i ns'kk(än)Mock. up i ns'kk Jä. 'upp till 
takåsen' ; jä vå'kta kryp å knä' ät nå'ttjun Leks. 

'jag måste krypa på knäna längs (eg. efter) tak-
åsen'. 

nocka f. IV a nå`kka (pl. nå`kkur) Ve. nu`kka 
Leks. maka Ga. Mock. Nås Mal. 1. = nock, 
bet. 2 (SAOB under nock 2) Ve. Nås Mal. 

= nock, bet. 3 (SAOB under nock 2) Nås. 
'ludd på strumpa el. vante, behandlat så att 

det lade sig i små fina lockar el. knottror / fluff on 
stocking or mitten, treated so that it curled' 
Leks. Ga. Mock. 4.= nock, bet. 4, Ga. 

nocka sv.v.l. nu` kka Leks. ns' kka Dju. Ga. ÖVd. 
'rugga upp ytan på strumpa el. vante, så att 

det långa luddet lade sig i små fina knottror / fluff' 
up surface of sock or glove to form curls' (SAOB 
nocka" 2; ÖDB IV 421f.) Leks. Syn.: tyska. 

'förse spinnrocksvinge med (nya) krokar / 
equip spinning-wheel with (new) hooks' (Aasen 
nok k a bet. 1) ÖVd. 3. 'sy picoter (små öglor el. 
knutar) i kanten på vissa broderade dräktdelar / 
sew points on edge of certain embroidered parts 
of garment' (ÖDB IV 524) Leks. Dju. Ga. lunk 
kvä'iran Ga. 'sy picoter i kanten av ärmlinning på 
överdel el. skjorta'. Syn.: nugga, bet. 4. — 
Pass.: makas Leks. 'göras luddig på ytan'. — 
Särsk. förb. (uppåter:) ta å mak-uppat ui'yy-
dän å' me Tra. 'tag och sätt nya krokar i spinn-
rocksvingen åt mig!'. 

nock-brända f. IV a makbrännda Nås (jfr nocka 
f., bet. 1) 'fnurra på tråd, uppkommen under 
spinnande / knot in thread caused when spin-
ning'. Syn.: nockfirra. 

nock-bränt adj. In. makbrännt Nås 'för hårt tvin-
nat, så att det knorrar sig och brister (om lingarn 
vid spinnande) / too tightly twisted so that it gets 
knotted and breaks (about flax yarn during spin-
ning)'. 

nock-firra f. IV a nu'kkfirra Jä.= nockbrända. 
nockig adj. I no'kku Rättv. makug Leks. ns'kku 
Ga. Mock. 1. 'uppruggad, luddig (om strumpa 
el. vante) / fluffy (about stocking or mitten)' 
(SAOB; ÖDB IV 421) allm. 2. 'försedd med 
no ckar (noc k or) el. picoter på linning / with 
points along edge' Leks. Ga. Nås. Jfr 
nocka v., bet. 3. 

nog oböjl. adj.; adv. naug Älvd. nVåmh.—näg 
Våmh. (Bon.) mig Mor.—Ors. flög Ore—Jä. flög 
—nokk Äpp.—Mal. nög—nakk ÖVd. 1. (adj. i 
substantivisk funktion; SAOB 1 1:) a. Uträck- 
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ligt mycket, tillräckligt / enough, sufficient' allm 
gmm na'"g åv dgö  Älvd. 'vi ha tillräckligt av 
det'; a-nnt då faj na'"g e'nn Våmh. 'har du inte 
ratt tillräckligt ännu?'; ju'sst jä'mmt nå'g Sol! 
'nätt och jämnt tillräckligt'; hä e no'kk darå' 
Äpp. 'det finns tillräckligt därav'; ä e sakkt nö'g 
å di' Tra. 'det är minsann tillräckligt av det'; (äv. 
bildl.:) jä fekk ss nög å'-no ss Leks. 'jag fick så 
nog av (o: tröttnade på) henne'. Jfr nogav, bet. 
1. b. (i uttr. sig själv nog; jfr SAOB I if:) 
'självtillräcklig; ej i behov av hjälp / self-suffi-
cient'; gti wa sig sjirvgn na'"g Älvd. 'han el. 
man klarade sig själv, redde sig utan hjälp'. 2. 
(adj. i substantivisk funktion; jfr SAOB I 3:) 'stor 
myckenhet (av ngt); ganska många, bra många / 
large amount (of sthg); rather a lot' allm. eö i 
sakt na'"g i lla`jkym Älvd. 'det finns minsann 
ganska många sådana'; nö'g finns ä nö'g åv lläj-
kom Ore. 'nog finns det bra många sådana'. Jfr 
branog, bet. 1. 3. (bestämning till adj. el. adv.; 
SAOB II 2:) 'i tillräcklig grad, tillräckligt / suffi-
cient, to a great enough degree' allm. irym na'"g 
mrkkkär Älvd. vi e nö'g må'yyä Jä. 'vi äro 
tillräckligt många'; an a fått nö'g my'ttjy Flo. 
'han har fått tillräckligt mycket'; flyt nö'g am du 
vill tå'-tot Jä. '(jag blir tillräckligt) glad (eg. fä-
ge n), om du vill taga den'; an skull då djå'r an 
no'kkla'yy Mal. 'han skulle då göra el. sy  den (n: 
pälsen) tillräckligt lång'; gro'fft ns'kk Tra. 'till-
räckligt grovt'. 4. (bestämning till adj. el. adv.; 
SAOB II 2 b:) 'ganska, tämligen / rather, fairly' 
allm. gn kgm-a'tt snå'rt na'"g Våmh. 'han kom 
tillbaka ganska snart'; ä djikk kk'nt nå'g öMor. 
'det gick ganska dåligt'; o va flin no'kk på 
fra`mmsisn Mal. 'hon (3: skogsfrun, rådande) 
var ganska fin på framsidan'. Jfr göranog. 
Syn.: bran og, bet. 1. 5. (bestämning till adj. el. 
adv.; SAOB II 2g och 4b:) 'alltför, nästan väl / 
almost too' öMor. Ve. Ors. Tra. ä kan a väni 
nå'g så drö'kt öMor. 'det kan ha varit alltför 
drygt'; an va nå' g så lå'yyg vVe. 'han var nästan 
väl (så) lång'; tag strert Ors. 'nästan för stort'; 
ä vait ns'kk ss stä' t Li. 'det blev nästan väl 
starkt'; ä e ns'kk ss 	Tra. 'det är nästan för 
litet'. 6. (satsadverbial; SAOB III 1:) 'förvisso; 
sannerligen, minsann / certainly, to be sure' 
allm. na"g P 204 öå' rbörrg Älvd. 'nog är du då 
för svår (o: ostyrig etc.)'; ja na'"g ar Pg ng'a 

Älvd. 'ja, visst har jag en ny'; neg djå'r gn &' ö 
nVåmh. 'visst gör han det'; neg kä då' sku wa 
mi'nn Våmh. 'nog måste du vara med'; någ finns 
ä bå'tär fö då' öMor. 'visst finns det botemedel 
för det'; nög wet e 	Ore 'visst vet jag det'; an 
a nög pä'nniyger ha'nn 'fra. 'han har minsann 
pengar han'; ns'kk ä så`vok Tra. 'visst är det 
så'. Jfr nogav, bet. 2. 7. (satsadverbial; SAOB 
III 2:) 'sannolikt, förmodligen / probably' allm. 
eö i na"g bå'r g`nndes Älvd. 'det är sannolikt 
bara Anders'; die,- åvå naug pennsaö gn Älvd. 
'de ha sannolikt dödat honom'; nög lår a' nn wa 
i'ma vOrs. 'förmodligen är han hemma'; ä e nog 
i'nnt sa li'tt Ore 'det är antagligen inte så lätt'; ä 
e nog bä'sst tä jåk-ma' Leks. (Silj.) 'det är san-
nolikt bäst att jaka med el. instämma'; nu kåmm 
ä nög e ri`kktig rä'yysdasska Ål 'nu kommer det 
sannolikt en riktig regnskur'; nög e ä full så' 
Äpp. 'förmodligen är det väl så'. 8. (satsadver-
bial och uttryck för medgivande; SAOB III 4:) 
'visst, gärna / of course; gladly' allm. neg gör 

g ym int då' wi'll Älvd. 'jag går gärna, om du 
inte vill'; na'ug-ea nVåmh. nö'g-eö Våmh. 
(Bon.) 'ja visserligen, men .. .'; jå, nög hå', 
männ ... Leks. 'ja, det kan så vara, men . ..'; 
nög kan jä freta män int ss jä vi' ll då fii't i ka`tta 
int Leks. 'visst kan jag skjuta, men inte så jag vill 
(då) skjuta katten (eg. en katta) inte'. Jfr nogav, 
bet. 2. 9. (ironiskt uttryck för misstro till ett 
påstående el. förslag / ironical expression of 
doubt:) naug Irå'r ig Älvd. 'och det tror du, att 
jag gör (eg. nog lär jag göra det, tror du)'; nå'g så 
trö'r i då då' Soll. 'det där tror jag så mycket jag 
vill (eg. nog så tror jag då det)'; ha' nn kå'mm fall 
te gå' att.— gå' ... na'kk Li. 'han kommer väl att 
åter kunna gå. — Gå? Jo, vackert (el. visst inte)!'. 

noga oböjl. adj. —I nrga—nrga(ö)i Älvd. 
ng'aga—ng'agadtt Våmh. nö'gaör,i—nö'gadcz 
vMor. nö'ga—nö'gadp öMor. Sol!. nö'ga Ve. 
Ore—nö'ga Leks. (komp. nö'gadär Ve.) nö'-
ga—nO`ga Ors. (komp. nö'gadsra vOrs.) nö'ga 
Rättv. Bju. Dju.—Tra. (komp. nö'gadsr Rättv. 
nö'gagär Mal. nö'ganar Li.). 1. 'omsorgsfull, 
samvetsgrann / careful, conscientious' (SAOB 6) 
allm. nö'ga mi s'llu vOrs. 'noggrann med all-
ting'; nö'ga å'v se Ore 'samvetsgrann i sitt arbe-
te'; o e så nö'ga så ä ska va re'n(n)t il vä`r(r)jo 
rå' Rättv. 'hon är så noggrann, så det skall vara 
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rent i varje vrå'; hå äj nö'ga ks'lla hä Tra. 'det 
är en samvetsgrann (prudentlig) flicka, det'. 2. 
'nogräknad, pedantisk, kinkig, icke generös / 
particular, pedantic, ungenerous' (SAOB 7 a) 
allm. ska"Itmieste(r)n i so nki`89 so Älvd. 'skol-
mästaren är så pedantisk så'; i du sö nrgady, 
då' ä Våmh. (Bon.) 'är du så kinkig, du?'; inte i' 
nö'gady i då' nå Soll. 'inte är jag nogräknad med 
avseende på det (något)' ; du i fur-pt nö'gadsra en 
e då'g a di vOrs. 'du är väl inte mera kinkig än 
att det duger åt dig'; ä va äj lä'j, nö'ga kä'lliyg 
Li. 'det var en elak, kinkig gumma'. Syn.: nog-
räknad; nogräknandes. 3. (n.:) 'viktigt, 
betydelsefullt / important, significant' (SAOB 
8b) allm. itjä jr é' so ng' 8ga Älvd. nVåmh. 'inte 
är det så viktigt'; ä e nö'gadär min ädå'n så e 
mitt frami kre"vun å di Ve. 'det är viktigare med 
det där, som är mitt framme i hals(öppning)en på 
dig (el. på klänningen)'; int e ä nö'ga i då' nå 
Soll. 'inte är det (så) kinkigt med det'; ä va nö'ga 
du`tta Leks. 'det var viktigt detta'; ä va nö'ganar 
te li`nnd äjn ps'utje äl äj ku'lla Li. 'det var mera 
noga (med) att linda en pojke än en flicka'. 4. (i 
förb. noga om:) a. 'angelägen om / particular 
about' Leks. an ä-nnt noga-o'mm dädda hå' nu 
'han (o: hästen) är inte angelägen om det där höet 
(något)'. b. an ä sa nöga-o' mm ona ss Leks. 
'han bär så noggrann omsorg om henne / he takes 
such good care of her'. c. ä-nnt nöga-o' mm sn 
nu Leks. 'det är inte så noga (kinkigt) med ho-
nom / it doesn't matter so much about him'. 5. 
(i förb. noga uti:) 'angelägen om / particular 
about' Leks. o ä-nnt nöga-ti' nä nu 'hon är inte 
angelägen om det (något)'. 

noga adv. n4' 8ga—n4'8gaå Älvd. nö'ga Ve. nö'ga 
Bju. Flo. Äpp. Mal. 1. 'väl; noggrant / weil, 
carefully' (SAOB 5-6) allm. du a4- djirr e n(71`8-
gaö svÄlvd. 'du skall göra det omsorgsfullt'; an 
djår ä så nö'ga Ve. 'han gör det så noggrant'; du 
ska så'm nö'ga Flo. 'du skall sy noggrant'. 2. 
(superlativ i förb. i det el. till det nogaste; jfr 
SAOB 6a:) tä-hä-nö'gista Jä. tä dy nö'gesta 
Äpp. i di—te ä nö'gästa Mal. 'i det närmaste, 
nära / almost, nearly'. 3. (superlativ:) 'knappt, 
nätt och jämnt / barely' Li. ä va nö'gest att je 
nå`dd 'det var knappt att jag nådde'. Syn.: nog-
av adv., bet. 4. 

nog-av adv. nå'g-å'v Soll. no'kka—no'kk-å1  Mal. 

nsikk-å1  Tra. 1. 'nog, tillräckligt / enough' (jfr 
SAOB nog I le) Soll. nå' kan ä va nå'g-å'v 'nu 
kan det vara nog'. 2. (anv. för att avbryta ett 
resonemang och för att markera övergång till ngt 
annat; SAOB nog 11 h a al:) 'alltnog, ja visst / 
of course, anyhow' allm. ja-', ns' kk-å' , ka`nn du 
trå' ä su Tra. 'jo visst; kan du tro det så ...'. Jfr 
nog, bet. 8. 3. (endast negerat:) 'nog med, 
blott / (not) only' Soll. innt nå'g-å'v ä va trö'j-
sökor a"n(a)äld . . . 'inte nog med att det var 
träsulor, utan ...'. 4. (i förb. nog därav:) 
no'kk (Må' Mal. 'med nöd och näppe, nätt och 
jämnt / barely'. Syn.: noga adv., bet. 3. 

nog-räknad adj. I nö'gråkna Bju. Nås 'pedantisk, 
granntyckt, kinkig / pedantic, fastidious' (SAOB 
3). Syn.: grannlagad; noga, bet. 2; nogräk-
nande(s); nosgrann, bet. 2; smul-gråten, 
-gråtig m.fl. 

nog-räknande(s) adj. I nö'gråknon—nö'gråknans 
Mal. = föreg. (jfr SAOB); an e ss nö'gråknans, 
Sa han ska a r'cla på se nö'ga ss 'han är så 
granntyckt så han skall ha reda på så noga så'. 

nojs n. l a nåjs Ve. 'strunt, nonsens / rubbish' (jfr 
SAOB a); du pråtär nå'js 'du pratar strunt'. 

nopa sv .v .1. nö'p- Mal. (endast refl. och endast 
negerat; jfr V11 We. nopa:) 'våga, understå sig, 
drista sig / dare, venture' (SAOB 2); män nö nö'p 
du dä-it di't 'men nu vågar du dig inte dit!'; i'nnt 
nö'p ve ars te djirr å'läs int 'inte dristar vi oss till 
att göra annorlunda inte'. 

nopp n. I a nspp Leks. Dju. (jfr noppa, bet. 5) 
'förhållandet att en fisk nappar, napp / biting (of 
fish)'. Jfr nugg n. Syn.: napp. 

noppa sv .v.1. nu`pp(a)OvSi. (utom vSoll. nù pp) 
no`ppa Rättv. nu`ppa Leks. ns`ppa Dju. Mal. 
ÖVd. 1. 'rycka (bort, upp el. ut med två el. tre 
fingrar), plocka / pick up (with two or three 
fingers)' (SAOB noppa" 1; styr ack.) allm. 
nu'pp miews'em Älvd. 'plocka (foder)mossa'; 
nu`pp nrynur Älvd. nu`pp ra'jnur vOrs. 'ploc-
ka rönnlöv' (ÖDB I 190); nu`pp (i'mmNrgn 
Våmh. 'plocka av fruktsamlingarna på humlen'; 
(äv. abs.:) vän(d) stör då' å nu`ppär ätär Soll. 
'vad står du och plockar med?'. Jfr noppla, bet. 
1; näva, bet. 3. Syn.: flocka, bet. 1; plocka, 
bet. 1. 2. 'repa upp, plocka sönder (om ylle) / 
unravel, pull to pieces (about wool)' (SAOB 
noppa"; styr ack.) allm. nù pp klra'uta Våmh. 
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(Bon.) 'tupp Icketa vMor. 'repa upp ylletrasor'. 
Syn.: flocka, bet. 3; plocka, bet. 2; riva etc. 
3. 'bita smått, nafsa / snap' (SAOB noppa" 1) 
Våmh. vSoll. Ors. djem nu`ppa o ba'jtas Våmh. 
'de (hästarna) nafsa och bita varandra'. Jfr 
noppla, bet. 2. Syn.: flägnas, bet. 2. 4. (om 
hår vid hårarbete; SAOB noppa" 2; ÖDB II 
296:) nu`pp å'reiö Våmh. 'med fingrarna reda ut 
hoptovat hår / unravel tangled hair'. 5. 'nappa 
helt lätt (utan att hugga; om fisk) / nibble at bait 
(about fish)' (jfr Burträsk) Mor. Ve. Leks. Dju. 
an bä' nu`ppä nvMor. 'han bara smånappar'; ä 
vill int ns`ppa na Leks. 'det vill inte nappa (nå-
got)'. Jfr nappa, bet. 1. Syn.: flocka", bet. 4; 
noppla, bet. 3; nugga; nussa, bet. 4. —Pass.: 
1. gn bara nu'ppäs llåken Våmh. (Bon.) 'han (n: 
hästen) nafsar bara till litet grand'; dåm håll å 
nu`ppes Ve. 'de hålla på och nappa i varandra'. 
2. nuppes eä fru å'ö eld Älvd. 'det går minsann åt 
så småningom'. — Särsk. förb. (av:) mepp-iv 
någä 12i.'r a ml' ö Soll. 'plocka av några bär åt 
mig också!'; (sönder:) nopp-ss'n(n)d u'llä 
Rättv. 'plocka isär ullen'; (ur:) nupp-g'r g"'grå-
seä Älvd. 'försiktigt med två el. tre fingrar rycka 
upp ogräs'; ndpp-gr stu`bbär Soll. '(med ögon-
nyp) plocka stubbar (snett växande ögonhår) ur 
ett öga'; (åter:) tad nup-a' tt keinne so a råså-
ni 'a Älvd. 'ni skola (eg. I skolen) plocka upp 
korn, som har fallit ned (på marken)'; nupp-a' tt 
ku`ppan Våmh. 'knipa ihop påsen'; (återi:) då 
an ta-il å nupp-ati' di Ve. 'då han börjar fatta tag 
i dig'. 

noppad-feta n. IV nu'ppa(ö)fieta nVåmh. 'sämre 
fett, ister el. talg, som man med fingrarna ploc-
kade från slaktdjurets tarmar / inferior lard or fat 
picked out of slaughtered animal's entrails with 
fingers'. Syn.: flock-, nopp-, plock-talg; 

rist-, nopp-, plock-ister. 
nopp-ister n. I d nu`ppistär vMor. = föreg. 
nopp-kärve m. Illa ns`pptjärrva Leks. 'lövkärve, 
given som foder åt får el. get / leafy twigs given 
to sheep or goat as fodder'. 

noppla sv .v.l. nö"pka Rättv. ns`ppka Leks. Ål 
mi`ppira Dju. Ga. 1. 'fingra, plocka (på ngt) / 
finger, pick' (jfr V11) Rättv. Leks. Dju. Ga. du få-
-nt nö"plra på vii'van Rättv. 'du får inte fingra på 
väven'; an låg å na'pp'a på tä`ttjä Leks. 'han 
låg och plockade på täcket'. Jfr noppa, bet. 1. 

2. 'äta litet smått, nafsa i sig (om betande djur) / 
eat a little, nibble (about grazing animal)' Leks. 
Dju. Ga. Jfr noppa, bet. 3. 3. 'nappa smått (om 
fisk) / nibble at bait (of fish)' Ål. Syn.: se 
noppa, bet. 5, m.fl. 4. 'syssla med smått, fint 
arbete / work with sthg delicate' Leks. — Särsk. 
förb. (uti:) ä finns då litä tä nappäk-ti' så Dju. 
'det finns då litet (bete) att nafsa i sig'. — Avi.: 
na'ppalr n. Leks. 1. 'sysslande med smått, fint 
arbete / doing delicate work'. 2. 'person, som 
sysslade med smått, fint arbete / person doing 
delicate work'; na`ppkug Leks. na`ppku Ga. adj. 

'som nafsar med läpparna / nibbling' Leks. 
'som arbetar långsamt / working slowly' Ga. 
'fumlig i händerna / clumsy, fumbling' Ga. 

nopp-talg m. I c nu`pptäg Älvd. Mor. 1. = n op-
padfe ta (ÖDB III 304, 488). 2. (bildl.:) edå' tår 
nig a nu`pptåjim å' di nvMor. 'det där tar nog 
dina yttersta krafter (eg. åt plocktalgen åt dig) / 
that will wear you out completely'. Jfr njurtalg, 
bet. 2. 

nor n.—f. la nör n. Mor. Ore Äpp. Mal. ÖVd. (sg. 
dat. nö'ri—nö're vMor. nö'ra Äpp.) nr n.—f. 
(:pl. best. nom. nO'rär; dat. nO'ruma) öOrs. 
'trång vattenförbindelse mellan två sjöar el. mel-
lan sjö och vattendrag / narrow waterway 
between two lakes or between lake and river' 
(SAOB nor'); i'ssä bp'är 'rigg ata wä(r)set nö'r 
vMor. 'dessa byarna (n: Öna och Östnor) ligga 
vid (eg. återåt) var sitt nor (n: tidigare vattenför-
bindelse mellan Österdalälven och Orsasjön)'; an 
i åjtå nö're å då'vär vMor. 'han är ute på noret(s 
is) och dövar (lake)'; (vanligen som ortnamn:) up 
i nO'ruma öOrs. '(uppe) vid Noren' (mellan Skat-
tungen och Oresjön); sjt e nö'rom Ore '(ute) vid 
Noren'; a-nt i ro'tt up i nO'rär öOrs. 'visst har 
jag rott upp till Noren' (jfr DNO I: 1, s. XVIII; 
1:2, s. 132f.). 

nord adv. närd nvMor. Ors. nård öMor. Soll. Ore 
nk Rättv. Leks. nök Ål—Tra.; trycksvagt (kan ej 
alltid skiljas från norde): norå Älvd. nor Våmh. 
nöd Ve. nård—nord Soll. nåd Ore nå k Rättv. 
'norr, i norr, norrut / north, in the north, north-
wards' (SAOB nord I); norä i by' nn Älvd. 'till 
norra (eg. västra) delen av byn (Åsen)'; nor i 
,21indjäd Våmh. (Bon.) 'till änget häri norr'; nård 
i bridi öMor. 'i handelsboden norrut' kå'yy 
nå'rd Soll. 'långt i norr (el. norrut)'; /dovt 
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naird öMor. le'yyst nö'rd Ors. lä'yyst nök Jä. 
'längst norrut'; nåd i hdrrbäre Ore 'i härbret på 
gårdens nordsida'; gåk rä'tt nå'k Rättv. 'gå rätt 
norrut!'; ha' ttp sit nå ir å vä'ddjan Rättv. (Bo.) 
'hatten sitter på den norra väggen'; ä på nå'ir nu 
Leks. 'vinden kommer från norr nu'; nå'lr i 
la'nnd8 Leks. nöZr i Idnnd Mal. 'norrut i landet'; 
noll- i bä'rrgsm Äpp. 'i bergen norrut'; no k i 
flå' st: Mal. 'på norra väggen i fähuset'; nök i 
so' kkina Mal. 'norrut i socknen'; då' e ndir Li. 
'där i norr'; no k i b&rja Li. 'på berget norr om 
oss'. Jfr nordare; nordast; nordna; nord-
ochväst; nördre; nördsto. 

nordan prep. nö'råei Älvd. n6"r4 nVåmh. ndrdei 
Våmh. (Bon.) nå`rdå vMor. Soll. ndka Jä. Äpp. 
Li. 'fra. 'norr om / north of' (SAOB II; styr 
ack.); nö'råd jä1ldausaö  Älvd. 'norr om eldhu-
set'; nå`rdå bå'kkan Soll. 'norr om (kyrk-) 
backen'; då ndlra drra e ä rdjne s'rrmhålre Li. 
'där norr om Äran är ett verkligt ormhål'. Jfr 
nordvästan; väst-, öst-. Syn.: nordan-för, 
-med, -till, -vid, -åt; nordom. — Ssg: 'Ord-
ånsbyddjär m. Soll. 'invånare (el. byggare) 
norr om ån i Gesunda by / inhabitant living north 
of the river in the village of Gesunda'; ndirabro-
filrtjä n. best. Jä. 'folket norr om bron / the 
people living north of the bridge'. 

nordan adv. ndr.34-ndrd4 Älvd. ndrj Våmh. 
nö'rdå vMor. nåra!' öMor. nö'då Ve. nå`rdå 
Soll. nö'rda-nO`rda Ors. nå'Ira Rättv. Leks. nd-
lra Bju.-'fra. 'från norr, norrifrån / from the 
north' (SAOB I 1); fro ndrda vOrs. fro ndira 
Mal. 'dets.'; gö nö'rd4 Älvd. 'komma norrifrån 
(om väder)'; ä bir& ndrdj Älvd. ä blås (el. drår) 
nåra' öMor. ä strök nö'då Ve. ä stri"kär na'rdå 
Soll. ä blrås nå'Ira Rättv. Leks. hä lyds ndka 
Bju. Nås 'det blåser från norr (nordanvind)'; i 
ku'mm nåra' öMor. 'jag kommer norrifrån'. Jfr 
väst-, öst-. Syn.: nordan-efter, -från; nord-
ifrån. — Ssgr: nå`lrasfskk n. Leks. 'folk från de 
nordliga siljanssocknarna / people living in the 
parishes north of Lake Siljan'; na'iraskål m. 
Leks. 'man från ngn av de nordliga siljanssock-
narna / man from the parishes north of Lake 
Siljan'. 

nordan-bläst m. J a ndrd4bkåst Våmh. (Bon.) 
'nordanvind / north wind'. Syn.: nordan-
väder, bet. 1. 

nordan-efter prep. ndråeiter Älvd. nårdå'ttär 
öMor. 'norrifrån utmed / along from the north' 
(styr dat.); 0 kymmb ndröjte tv -egm 'hon kom-
mer på vägen och non-ifrån'; an kumm (frå) 
nårdå'ttär la'nnsvejim öMor. 'han kommer 
landsvägen norrifrån'. 

nordan-efter adv. nd raOter Älvd. nö"r &är Våmh. 
nordå'ttär-nårdå'ttär öMor. nddåettär Ve. 
nå`rdåttär Soll. ndrdanettar-nO`rdynetter Ors. 
nå`rdanättär Ore ndiranättsr Rättv. nå‘kaätt 
Leks. nö'lraättär Bju. Flo. Nås ndkaät Mock. 
ndkanät Mal. ÖVd. 'norrifrån / from the north' 
(SAOB nordan III 1 b a); fr nö"rjtä Våmh. frå 
nårdå'ttär öMor. frå nddåettär Ve. fro ndrdan-
ettsr vOrs. fro nö'iranät Tra. 'dets.'; sakt nö'rå-
4ter og a'ute få-p ym kdvdasmply men i'nnt 
dut'elter og u'ppter Älvd. 'norrifrån och utöver 
far den (3: posten) om lördagsmorgnarna, men 
inte utifrån och uppöver'; ä komm en stjd ss 
na`lranättnr Rättv. 'det kommer en skjuts norr-
ifrån'. Jfr ovanefter. Syn.: se nordan; nor-
danfrån. — Ssgr: na`kaätsfsirk n. Leks. 'folk 
från socknarna norr om Siljan / people from the 
parishes north of Lake Siljan'; nå'lranätfä n. 
Rättv. 'boskapsdrift från Norrland / drove of 
cattle from Norrland'; n6"rjtäfirliö n. Våmh. 1. 
'boskap från långfäbodarna i socknens norra 
del / cattle from shieling situated far away in the 
north part of the parish'. 2. 'hop av friande 
ynglingar från de nordliga byarna / crowd of 
young men from the northern villages out court-
ing in the south part of the parish' (jfr fä-
lad, bet. 3); nddåtkallär m. pl. Ve. 'karlar från 
norra Venjan el. från Älvdalen / men from the 
northern part of Venjan or from Älvdalen'; nd-
lranätstia f. best. Mal. 'den tid av året (i mars 
månad), då färdfolk brukade komma norrifrån / 
the season of the year (in March) when travellers 
used to come from the north'. Jfr nord antill, 
ssg. 

nordan-från adv. ndrdafrö vOrs. = nordan-
efter (jfr SAOB under nordan III 1 b (3). 

nordan-för prep. ndrdafär vOrs. nà kafar Leks. 
'norr om / north of' (SAOB nordan I 2 a a; styr 
ack.); an bör ndrdafär bP n vOrs. 'han bor norr 
om byn'. Syn.: se nordan m.fl. 

nordan-för adv. nO`rdafär öOrs. na'(r)daför Ore 
nå'kafår Rättv. nå`kafur Leks. ndkafar Ål Dju. 
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Äpp. nö'Irafö Mal. nö'kaf? Li. 'norrut, där (nå-
gonstans) i norr / northwards, there (somewhere) 
in the north' (SAOB nordan I 2 a a); ä kumm je 
ska'jr nj' rdafär öOrs. 'det kommer en skur där i 
norr'; ä gor rä'yysksjrär nk(r)daför Ore 'det går 
regnskurar i norr'; an e nå`kafår Rättv. an e 
nö'kafsr Äpp. 'han befinner sig någonstans i norr 
(t. ex. på färd i Norrland)'; an bör nö'Iraft Li. 
'han bor norrut'. Syn.: nordan-med, bet. 1, 
-till; norde; nord-efter, -om, -å, -åt, -över. 

nordan-i prep. nå`rdåni Soll. nå`dane Ore nö'kani 
Li. 'norrut i, i norra delen av / in the northem 
part of' (styr dat.); nå`rdåni bje"ri tik Soll. 'på 
nordsidan av berget'; nög ska lä'da stå nå`dane 
ga'kem Ore 'nog skall ladan stå på norra sidan av 
gården'; nö`bni so`ygn Li. 'i norra delen av 
socknen'. Syn.: nordanå; nord-med, -på. 

nordan-i adv. nö'röjni Älvd. nå`rdån-i' Soll. 'på 
nordsidan (av ngt), i norra änden (av ngt) / on the 
north side of, at the north end of (sthg)'; ukym 
byr-O 	nö'röjni Älvd. 'vi skola börja i norra 
änden (av potatislandet)'; bft'rä e tve"råt nå`r-
dån-1' Soll. 'berget är brant på norra sidan'. 
Syn.: nordanvid; nordevid; nordi; nord-
med. 

nordan-med prep. nö"rjmin Våmh. nå`rdåmin 
Soll. nå`kama Leks. nö'lramä Mal. nö'kame Li. 
'norr om / north of' (styr dat.); nö"rjmin tjg`ör-
Ugn Våmh. 'norr om kyrkan'; nö'kame vä'ddjin 
Li. 'norr om väggen (a: utmed norra väggen)'. 
Syn.: se nordan m.fl. 

nordan-med adv. nö'rajmin Älvd. nö"rjmin—
nö"rgmin Våmh. na`rdåmin vMor. vSoll. nö'då-
min Ve. nå'rdåmin—nå`rdå-mi' nn Soll. nö'rdgmi 
öOrs. nö'Ira-m'—nölramå' Mal. nö'amé ÖVd. 
1. 'norrut, där i norr (på det förut omtalade 
stället el. den förut omtalade trakten i norr)' 
allm. frj nefrgmin nVåmh. fri n6"rjmin Våmh. 
(Bon.) 'norrifrån'; ke"linciji na`rdåmin Soll. 
'hustrun i gården norr härom'; a dem kå'mm-att 
dem-jä fs`ttje nö'ka~ då Li. 'har familjen, som 
bor norr om er, kommit hem då (eg. ha de kom-
mit åter, de här folken, som ...)?'. Syn.: se 
nordanför m.fl. 2. 'längre norrut / farther 
north' Våmh. ginn i ki`tä n6"rjmin g'nn 'den (a: 
Kräckelbäcken) är litet längre i norr, den'. Syn.: 
nordanåt. 

nordan-till prep. nå'lratä Leks. 'norr om'; nö'rä ä 

nåVratä å'kar Leks. 'Noret ligger norr om 
Åkerö'. Syn.: se nordan m.fl. 

nordan-till adv. nö'rajtilr--nö'rdjtik Älvd. nö'r-
dåtil öMor. nå`rdåttk Soll. '(där) i norr, norr-
över' (SAOB nordan III 1 b y; Sdw. nordhan-
til); fti by'ddje nö'rdjtik Älvd. (Näset) 'han bor 
på nordsidan av Nässjön'; an bör nå`rdåtilr 
vSoll. 'han bor norrut (vid Venjansjöns norra 
ände)'. Syn.: se nordanför m.fl. — Ssg: nö'r-
dåtikka'll m. Älvd. (Näset) 'man från ngn av 
byarna på Nässjöns norra sida'. Jfr nordan-
efter, ssgr. 

nordan-under prep. nö'kanundi Mal. 'på norra 
sluttningen av / on the north slope of' (styr dat.); 
da-i gro'ppin nö'kanundi höqram Mal. 'i gropen 
norr om och nedanför kullen'. 

nordan-under adv. nö'kanu'nndi Mal. 'på den nor-
ra sluttningen / on the north slope'. 

nordan-vid prep. nö'Zrave Äpp.—Li. 'norr om' (styr 
ack.); nö'Zrave bä'ttjen Äpp. 'norr om bäcken'; 
nö'kave j&ä  Mal. 'norr om här'; nö'kave stu`ggo 
Li. 'norr om stugan'. Syn.: se nordan m.fl. 

nordan-väder n. I d—a nö'röjw*Me'r nÄlvd. 
nei"rjw 'Mär n6"rjw&lär Våmh. nö'dåwedär 
Ve. nå`rdåvi.där Soll. nö'rdawMar vOrs. 
nå`rdawlidär Ore nå'kavådar Rättv.--vådar 
Leks. nö'kuviir Bju. Ga. Mock. Nås—Äpp. ÖVd. 
nö'kavädär Ål nö'katMr--nö'kave Mal. 1. 
'nordlig vind / a north wind' (SAOB) allm.; eö 
nö'röjweöre'ö nÄlvd. e nö'rdawi.dsr vOrs. 'det 
är nordanvind'; na'rdåve-drä e kå'llt vånndi vä'r 
ä b'å's frå Soll. 'nordanvinden är kall, var den 
än blåser ifrån'; nå`kavådar ti ma'j bkås så/din i 
la'n(n)ds Rättv. 'nordanvind i maj blåser säd in i 
landet'; ä rä'kt nå`kavlidar Leks. 'det blåser rätt 
från norr'. Syn.: nordanbläst. 2. (bildl.:) 
lv åv bara nö"rjzadre Våmh. (Bon.) 'han lever 

vid svältgränsen (eg. av bara nordanvind) / he 
lives on the breadline'; wur ll'v åv nö'dåwedär 
Ve. 'vi leva ytterst sparsamt (eg. av nordan-
väder)'; an st"-å"t så an ädd int fä'nndji nå`rdå-
vedrä Soll. 'han ser sjuk ut (eg. som om han inte 
finge nordanvind)'; sän får vi 	på nå`ka- 
våda,- å sö'kfin Leks. 'sedan få vi leva på nordan-
vind och solsken, dvs, ytterst sparsamt el. fat-
tigt'. 

nordan-västan adv. nö'ka-vä'ssta Mal. 'från nord- 
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väst / from the north-west'; ä bis nö'ka-vä'ssta 
'det blåser från nordväst'. Jfr nordanöstan. 

nordan-å prep. nö'kanå Mal. Li. 'i (på) norra de-
len av' (jfr SAOB nordan I 2 a P; styr dat.); 
nö'Iranå bitrin Mal. 'på nordsluttningen av ber-
get'. Syn.: se nordani m.fl. 

nordan-å adv. nö'kan-å Mal. 'i (på) norra delen 
(änden) / in the north part'. Syn.: se nordani 
m. fl. 

nordan-åt prep. nö'röjnaö nÄlvd. nö'rdånåå 
nvMor. nà rdåna Soll. (Sdw. nordhanat) 'norr 
om' (styr dat.); en by'ddje nö`Wina smrssem 
Älvd. 'han bor norr om Smeds-familjen'; nö'r-
dåna() bjä"ri nvMor. nå`rdåna bje"ri Soll. 'norr 
om berget(s nedre del)'. Syn.: se nordan m.fl. 

nordan-åt adv. nö'röjnaö—nö'reKinaå Älvd. nii`r-
dånå' Soll. 'norr om en förut nämnd plats, längre 
i norr / farther north'; na"g by'ddjer en nö'rå4n-
ab nÄlvd. 'nog bor han längre norrut'. Syn.: 
nordanmed, bet. 2. 

nordan-östan adv. nöVra-ö`ssta Mal. 'från nord-
ost / from the north-east'; ä a vg`ry nö'lra-ö'ssta 
no i då'gstå'Ir 'det har varit el. blåst från nordost 
nu i flera dagar'. Jfr nordanvästan. 

nordare adj. komp. nö'rdsra vOrs. nO`rdera öOrs. 
nå'lldsr (fören.) nå'lldra (självst.) Rättv. (Bo.) 
nii`kar (fören.) n rå hfra Rättv. nier ksr—nir(rar 
(fören.) 'Oka (självst.) Leks. nö'kär Bju. Äpp. 
nö'kära Nås 'belägen längre norrut, nordligare, 
norra / situated farther north' (SAOB nordre, 
nordra; Fr. noröarri); båt å nå'Ildsr stjrf(f)ts 
Rättv. (Bo.) '(bort) till det norra (skogs-)skiftet'; 
nå`ksr stu`ggu Leks. '(den) norra stugan'; 
(självst.:) didda rui`Zra Leks. 'den (där) norra 
(stugan)'; dan nö'lrära Nås 'den nordligare 
(sjön)'. Syn.: norra; nördre. 

nordast adj. superi. nö'rbest Älvd. nö'rdsst vOrs. 
nbst Rättv. nifkust Leks. nö'lräst Äpp. 'nordli-
gare (av två); nordligast (av tre el. flera) / more 
to the north (of two); northernmost (of three or 
more)' (SAOB; Sdw. norpaster; Fr. nor8-
astr); i nö'räest gå'rögm Älvd. 'i den nordligare 
(—nordligaste) gården'. Syn.: nordlängst; 
nördst. — Adv.: nö'rbest Älvd. nbst Rättv. 
'längst norrut / farthest north'; nlii(rst i gu'lldrå-
säm Rättv. 'längst norrut i Gulleråsen'. 

nord-av adv. nö'råv Våmh. 'mot norr och nedåt /  

sloping northwards'; e kan't nö'råt, 'det sluttar 
mot norr'. 

norde adv. nà rd(e) Soll.; trycksvagt (kan ej alltid 
skiljas från nord): norå—nord Älvd. nård Soll. 
'norrut, där i norr / northwards' (jfr SAOB 
norde, under nord II 1c); dån d'rd(e)—nå`rd 
da Soll. 'där i norr'; non) i by'mm Älvd. nård i 
bg'm Soll. 'i norra delen av byn; i byn där i 
norr'. Syn.: se nordanför m.fl. 

nord-efter prep. nö'rter Älvd. nå'rtär vSoll. 
nö'rtur vOrs. nö'kät Mal. ÖVd. 'i nordlig rikt-
ning utefter / along to the north' (Lev. Älvdalsm. 
97; styr dat.) nö'rte u.)4'm nÄlvd. 'utefter vägen 
i riktning norrut'; nölrät häfte gå'lra Li. 'norrut 
längs hela det inhägnade området (eg. gärdet)'. 

nord-efter adv. nö'rter Älvd. nö'rtär Våmh. nö'r-
tär—niPrtär vMor. vSoll. nå'ttär—no'ttär Ve. 
nairtär Soll. Ore nö'rtsr—n(frter Ors. ?Okat 
Rättv. nå'kurt Leks. nö'ktär Flo. Nås Jä. nö'tär 
Äpp. nö'kät—nölrä'tt Mal. nökii`tt Li. '(åt) norr, 
norrut / to the north' (Aasen nordetter, under 
nord adv.; V11 Multrå Burträsk n orrefter); ig 

nö'rter 	tå'g Älvd. 'jag skall norrut ett tag 
(3: till en nyss förut nämnd, i norr belägen gård)'; 
a du pi'ssa nö'rtär i då'g ä Våmh. (Bon.) Soll. 
'har du pissat mot norr i dag?' (till en man, som 
är vid dåligt lynne); du mått fal ha pissa nå'Irsrt i 
då'g du Leks. 'du måtte väl ha pissat mot norr i 
dag, du!' (till retlig man); nö'rtär frå vSoll. fro 
nO'rter öOrs. frå nö'ktär Nås 'norrifrån'; nö'rtsr 
ligg di'ttsr vOrs. 'norr ligger ditår; je ment fal 
je sks'll ad kå'mm nökei`tt at äjn gayyg 	Li. 
'jag menade väl, att jag skulle ha kommit norrut 
(x till byn el. gården i norr) en gång till'. Syn.: 
se nordanför m.fl. 

nord(e)-genom prep. nårdgenum öMor. d'rd-
ge"num Soll. 'genom en norrut befintlig passage / 
through a passage in the north'; n reirdgä'jnum 
gri'nndi öMor. dirdgenum gri'nndi Soll. 'ge-
nom grinden där norrut'. 

norden f. Ja best. nö'röf (dat. nö'rdroi) nÄlvd. (en-
dast föregånget av prep.). 1. 'norr / north' 
(SAOB 1); e sy`nnes i nö'rdy 'det synes i norr'; 
mg't nö'rdtz 'mot norr'. 2. 'nordligt beläget 
geografiskt område / northern geographical regi-
on'; dier  åvå k‘rmi jet i nö'röf ate 'de (n: 
stararna) ha kommit (hit) till norden igen'. 

norde-vid adv. nö'röwiö Älvd. 	Soll. 
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'nordtill och invid / along on the north side'; 
r6"geggfn gö' öa nö'röwiö Älvd. 'gränsen går 
därintill på nordsidan (av ngt förut nämnt)'. 
Syn.: se nordanvid m.fl. 

norde-åt adv. nà rdå Soll. 'på en förut nämnd el. 
antydd plats i norr / at a previously mentioned 
place in the north'; 'nndäs nå`rdå 'Anders (på 
gården) där i norr'. Jfr nordåt, bet. 2. 

nord-gording m. I b no`rrfitinrfugg Älvd. ndr-
fOlgg Våmh. (Bon.) nö`dijokiyg Ve. nö'rd-
ljölriug vSoll. nö"rflökiyg Soll. nö`djökiyg Ore 
ndkfökig—ndkflölrig öLeks. nö'Vlölriy Ål Mal. 
nddjjökly Dju. nö'kflökiyg ÖVd. 'fjordhäst från 
Norge / flord-horse from Norway' (ÖDB I 268). 
Syn.: se fjordingu. 

nord-gucku m. nö'kgukku Mal. 'gök, som hördes 
gala från norr första gången på våren / cuckoo 
calling from the north for the first time in the 
spring' (Malung 2, s. 348). 

nord-i adv. nor!' Våmh. nearl' Leks. nöki' Äpp. 
Mal. ÖVd. 'i norr, norr om, i norra delen (av 
ngt) / in the north, in the north part (of sthg)'; 
isnjå nor!' jä Våmh. 'den här (mannen) här i norr 
(n: i gården strax norr härom)'; opi so`kknan 
nåG' dän Leks. 'uppe i socknarna, där i norr'. 
Syn.: nordan-i, -vid. 

nord-ifrån adv. nå'kifrå Leks. ndlrifrån Bju. 'från 
norr / from the north' (jfr SAOB nord I; norr II 
c 13) . Syn.: se nordan m.fl. 

nord-ikring adv. nårdikri'yyg öMor. 'åt norr, 
norrut och omkring / northwards and around'; 
för du nårdikri'yug älld for du um så'gär 'for du 
norrut och omkring eller for du omkring (el. 
förbi) sågarna?'. 

nord-lysa f. IV a no"rkisa vSoll. no"rkgs(a) Soll.; 
pl. nö'rdkgsur Älvd. nö"rkgsur—mrrirgsur 
Våmh. nö'rkgsur vMor. nörd 'sur öMor. nö`dli-
sur vVe. (sg. och pl.:) 'norrsken / aurora borea-
lis, northern lights' (Rietz 408a, 471 b n orly sur; 
jfr VII Aasen nordlyse; Ross nordlysa); nö'r-
kgsur swrpå vMor. 'norrskenet flammar'. 
Syn.: se ljusning, bet. 4, m.fl. — Avi.: 
nö`dlis(a) nVe. no"rys(a) Soll. v. 'vara norrsken 
/ be the aurora borealis'; e nörli 'sut öMor. ä 
nddlisut nVe. adj. n. 'det är norrsken'. 

nord-längst adj. superi. nö'rläyyst—nö'kläyyst 
Nås 'nordligast / northernmost' (Aasen nord- 

lengst); nö'rläyyst va' ttnä 'det längst i norr be-
lägna vattnet'. Syn.: nord(a)st; nörd st. 

nord-med prep. nördmin Älvd. normin Våmh. 
nårdmin Ve. nördmin vOrs. nålrma Rättv. 
nölrmä Äpp. Mal. nölrme Li. 'på norra sidan av 
och invid, utmed nordsidan av / along the north 
side of' (styr dat.); an djikk nårdmin sjä'm Ve. 
'han gick på norra sidan om sjön'; an bör nord-
min sju' mm vOrs. 'han bor vid sjön på dess 
norra sida'; an stöd nål/rna få'nam å tn'ta 
Rättv. 'han stod på norra stranden av sjön och 
metade'; je a re'tt-app hdllon nökme 11.3'svädd-
jin Li. 'jag har rest upp hällarna vid norra väggen 
av fähuset'. Syn.: se nordani m.fl. 

nord-med adv. ndrdmfnn Älvd. 'på nordsidan 
(av ngt)'; å s? dji'kk gn då' nö'rdmrnn 'och 
sedan gick han där på norra sidan'. Syn.: se 
nordani m.fl. 

nord-na adv. nå`rdp, öMor. (jfr bort-na m.fl.) 'i 
norr, just (där) åt norr ljust in the north'; dån 
na`rdty 'just där i (el. åt) norr, där uppe i norra 
delen av byn'. Jfr därna, bet. 1 och 2; nord 
adv.; -na suffix. 

nord-och-väst adv. nä' 	sst Mal. ndk-å- 
vd sst Tra. 'i (mot) nordväst / in the north-wese; 
lä'yyg nö'k-å-vä'sst Tra. 'längre i (mot) nord-
väst'. Jfr nordväst. 

nord-om prep. nårdum vMor. nokam Äpp. nöttam 
Mal. 'fra. 'norrut och förbi, norr om / north-
wards and past' (SAOB norr om, under norr 
I b b; styr ack.); wi skuldum nårdum dillar 
vMor. 'vi skulle norrut och förbi Altaret' (jfr 
altare, bet. 3; Björklund Indor, s. 192f.); je ska 
gå nottam hu'nnfiri.n 8 plra`kk hå' r Äpp. 'jag skall 
gå norr om Hundflen och plocka bär'. Syn.: se 
nordan m.fl. 

nord-om adv. nå'rd-u'mm Soll. nött-s'mm Mal. 
1. 'norrut, norr om / northwards' (jfr SAOB 
norrom, under norr I b ö) allm. i va nött-a'mm 
a'tt a fra'mm Mal. 'jag var (el. gick) norr om 
(gården) fram och åter'. 2. (i de sydliga byarna 
på Sollerön:) 'på el. till kyrkbacken / in or to the 
open space outside the church' Soll. Jfr hemom 
adv. 

nord-på prep. nö'kpå Li. 'i norra delen (sidan) av / 
in the north part of' (SAOB norr på, under 
norr 1 b ;; styr dat.); dem e fal stå'r nö'Irpå 



nordre 	 1702 	 norges-kaka 

få'nam, fe'sskan 'de äro väl större i norra delen 
av sjön, fiskarna'. Syn.: se nordani m.fl. 

nordre adj. komp., se nord are. 
nord-stjärnan f.IVa best. no'rrstfennf—nö"r-

stienng Älvd. nordstjä`nna öMor. nö`dstjänna 
Ve. no"rdstjänna Soll. nå`kstjårna Rättv. 
nsirrfårna Bju. nö'kfåqa Äpp. nöktjänna Mal. 
ÖVd. 'polstjärnan (Polaris) / the North star' 
(SAOB 1). 

nordsto adv. nå'Irstå Rättv. 'längst i norr, nordli-
gast / farthest north'. Syn.: nördste; nördsto. 

nord-vid adv., se nordevid. 
nord-väst adv.; sbst. noröwe' sst Älvd. nö'ir-väisst 
Mal. Li. 'väderstrecket mellan norr och väster; 
åt nordväst / north-west; north-westwards' 
(SAOB 11 1); å've köp i noröwe'sst då'r Älvd. 
'älven rinner mot nordväst där'; då fö'-,z nö'k-
-vd sst Mal. 'då for han nordvästut'. Jfr nord-
ochväst. 

nord-västan prep. noröwe'sstj Älvd. 'nordväst 
om / north-west of' (styr. ack.); i såg by`önnfirå-
är noröwe'sstj gg`mmbåöär 'jag såg björnspår 
nordväst om Gammelbodarna'. Syn.: västnor-
dan. 

nord-västan adv. (sbst.) noröwe'sstO Älvd. 'från 
nordväst / from the north-west' (jfr SAOB); e 
blrås noröwe'sst4 i då'g 'det blåser från nordväst 
i dag'. Jfr nordö stan. 

nordväst-efter adv. ndkvä'sstät Tra. 'åt el. mot 
nordväst / north-westwards, towards the north-
west'; ä lii't nö'kvä'sstät 'det lutar åt nordväst'. 

nord-å adv. nog' Mal. ÖVd. 'norrut, (där) i norr' 
(jfr SAOB nordpå); no' da Mal. 'där borta i 
norr'; fä' noa' Tra. '(strax) häri norr'. Syn.: se 
nordanför m.fl. 

nord-åt adv. nö'röaö Älvd. nå'rda Soll. nö'kåt 
Bju. nö'kat Mock. 1. 'åt norr, norrut / north-
wards' (SAOB 1) Soll. Bju. Mock. Syn.: se 
nord anför m. fl. 2. 'till en förut omtalad, i norr 
belägen plats / to a previously mentioned place in 
the north' Älvd. bjå'r e då' nö'röaö 'går färden 
till den platsen där i norr?'. Jfr norde åt. 

nord-öst adv. (sbst.) noröö'st Älvd. 'väder-
strecket mellan norr och öster / north-east' 
(SAOB 1—II). 

nord-östan adv. noröö`st4 Älvd. 'från nordöst / 
from the north-east' (jfr SAOB). Jfr nord väs-
t an. 

nord-över adv. nårdy"vyr vMor. nårdivi 'r öMor. 
nödi'vär Ve. nö'rd -evur vOrs. nå'(r)dyvär Ore 
nå' kivir—nåki"vir Rättv. nå' kyosr—nåkg`vsr 
—na'lryvyr--yvir Leks. nöqrsvvsr Ål nö'kövär 
Dju. nö'kyvy—nokg'vy Mal. nö'kivi Li. 1. 
'norrut, mot norr; i norr / northwards; in the 
north' (SAOB 1); an sir bå nårdy"vyrjån å öft å 

ög vMor. 'man ser både norrut här och ut 
på sjön (också)'; nodi'vär a Idi'dak Ve. 'norrut 
till Härjedalen'; ä ligg nå'kyusr Leks. 'det ligger 
i norr'; jä ska nå'kyvar Leks. 'jag skall norrut'; i 
ska noky'vy ät hä'sstamMal. 'jag skall (gå) norr-
ut efter hästen'. Jfr öst-. Syn.: se nord anför 
m.fl. 2. (specialbet. i Rättvik:) 'till Ore / to 
Ore'; an a lidna nåk1"vir 'han har flyttat till 
Ore'. 

Norge sbst. no'rre Älvd. nö'ri—no"ri Våmh. Mor. 
nö're Ve. no"ri Soll. ns"ri—nå`ri Ors. ns`rrjä Bju. 
Ål Nås Jä. nå`ri Mal. ÖVd. 'riket Norge / Nor-
way'; et no'rres Älvd. te nå`ris Tra. 'till Norge'; 
frå no"ri vSoll. 'från Norge'; ä va fu'll stji' nna 
mä gå'äkaa i nå`ri Mal. 'skinnen voro fulla med 
klibbig kåda i Norge (eg. det var fulla skinnen 
med...)'. 

norges-bok f. VI nö'risbök öMor. 'plånbok av 
skinn, förfärdigad i Norge / leather-wallet, made 
in Norway'. Jfr penning-, plån-, sedel-bok. 

norges-halsduk m. I b ns`rrjäshasduk Dju. 'mans-
halsduk av ylle, stickad i kilmönster i flera färger 
och förfärdigad i Norge / man's woollen scarf, 
knitted in Norway, with wedge-shaped design on 
it' (ÖDB IV 462, 466). Syn.: norges-kläde, 
-trasa, bet. 1. 

norges-häst m. la no"risesst vMor. ns`rrjäshässt 
Nås nå'rishässt Mal. 'häst från Norge, särsk. 
fjordhäst / Norwegian horse, in particular fiord-
-horse'. Syn.: se fjordingli; norskhäst m.fl. 

norges-hätta f. IV a no"risätt Soll. ne'rjishätta Ga. 
nii`rishätta Mal. 'stickad, röd, toppig mans-
mössa, tillverkad i Norge / red knitted man's 
cap, made in Norway' (ÖDB IV 50, 445; 
Gruddbo 433). Jfr lång-, pickel-, pik-, pilt-, 
pjuk-, puckel-, strut-, topp-hätta. Syn.: 
norsk-, ruk-, röd-, bet. 1, rödpjuk(ad)-hätta. 

norges-kaka f. V no"riskaku nvMor. nå`riskau 
Tra. 1. 'honungs-(peppar-)kaka från Norge / 
honey gingerbread from Norway' allm. Syn.: 
honungs-bröd, -kaka. 2. 'rågbrödskaka, köpt 
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på marknad i Norge / rye bread bought at fair in 
Norway' Tra. 

norges-kläde n. Ja norjef skria öMor. no"riskkiid 
Soll. 'manshalsduk, inköpt i Norge'. Syn.: 
norges-halsduk, -trasa, bet. 1. 

norges-knapp m. Ja ny'rrjäsoyapp Ga. nkVris-
knapp Mal. '(byx)knapp av mässing, anskaffad i 
Norge / brass trouser button, bought in Norway' 
(ÖDB IV 44, 46, 377). Jfr brack-knapp; 
norges-knepa. Syn.: norsk-knapp. 

norges-knepa f. IV a no'rreskniep Älvd. 'pinne, 
som (exempelvis trängd gm öglan på hängsel-
stropp) ersätter knapp / wooden stick replacing 
button (e.g. pushed through bop of braces)' 
(ÖDB IV 392). Jfr norgesknapp. Syn.: kna-
velpräst; knavle, bet. 2. 

norges-krus n. la norjä' skrå' s öMor. 'upphämta / 
woven fabric produced with four shafts and with 
checked pattem on linen base'. Syn.: him-
melskrus; upphämtning. 

norges-näsduk m. Ib norjä' snästuk öMor. 'ett 
slags kläde inköpt i Norge / a kind of cloth, 
bought in Norway' (bars om halsen el. lindades 
om psalmbok; ÖDB IV 296). 

norges-rem f. Ja nö"risrienz Våmh. (Bon.) no"ris-
rtn vMor. 'i Norge tillverkad huvudprydnad för 
häst, bestående av huvudlag, pannrem och hals-
rem med skälla / headdress for horse, made in 
Norway' (se ill.). Jfr brudgrimma; pimmel-
r e m. 

norges-silke n. III no'rressilltje Älvd. 'sidenhals-
duk inköpt i Norge / silk scarf bought in Norway' 
(ÖDB IV 299). 

norges-sked f. la norjä' sstjgd öMor. nu'rrjesf Jä. 
nii‘risski Mal. 'med ornament försedd träsked 
från Norge / ornamental wooden spoon from 
Norway'. Jfr norsksked. 

norges-skrinda f. IV a ns`rrjasskrunnda Leks. 'stor 
forskrinda, anv. särsk. vid lasskörning till Nor-
ge / large rack can used for carrying loads, espe-
cially to Norway' (ÖDB II 320). 

norges-skål f. la nu'rrjesskåk Jä. 'målad skål från 
Norge / painted bowl from Norway'. 

norges-trasa f. V nö'ristrasu vMor. norjä' strastr 
öMor. 1. 'manshalsduk av ylle, tillverkad i 
Norge / woollen scarf for men, made in Nor-
way'. Syn.: norges-halsduk, -kläde. 2. 'hu- 

vudduk för kvinna, tillverkad i Norge / headscarf 
for women, made in Norway' (ÖDB IV 264). 

norges-ugn m. la tuVrisan Mal. 'gjutjärnsugn av 
norskt ursprung / cast-iron stove of Norwegian 
origin'. Syn.: norsk-, räv-ugn. 

norkal  f. IV a no'rrka Älvd. Våmh. nå'rrka Mor. 
Ve. nu'rrka Ors. Ore (jfr Torp nurka v.). 1. 
'handkvarn av flintliknande sten / handmill made 
of flint-like stone' (se ill; SAOB 1; ÖDB I 470; III 
364, 498) allm. Jfr gropp-, gröppje-kvarn. 
Syn.: se drag-, hand-kvarn; gnurkal  m.fl. 
2. 'pepparkvarn, bestående av en avlång träho, i 
vilken en rulle av trä fördes fram och tillbaka / 
pepper-mill consisting of rectangular wooden 
trough in which (wooden) roller was run back-
wards and forwards' Våmh. Jfr gnåka f.; mor-
tel, bet. 1. — Avi.: nu'rrka v. Ors. 'draga hand-
kvarnen'. 

norkali  f. IV a no'rrka Älvd. Våmh. nå'rrIca Mor. 
Ve. Soll. na'rrka Ors. Ore na'rrka Bju. (jfr Got!. 
Ordb. norka; ? Torp nurk1). 1. 'grälaktig, snål 
el. på annat sätt obehaglig kvinna, käringharpa / 
quarrelsome, miserly or otherwise unpleasant 
woman' allm. drrtnårrka Ve. 'kinkigt barn'; ke"-
liygnurrka Ors. kå'klynarrka Ore 'käringharpa'. 
Jfr snus-, tobaks-. Syn.: norska, bet. 3. 2. 
'gammal, dålig tobakspipa av bleckplåt / old to-
bacco pipe of tin-plate' Son. pl`pnårrk 'dets.'. — 
Avi.: no'rrka v. Våmh. 'gräla, tjata / quarrel, 
nag'; norrk-O' Våmh. 'dets.'; no'rrkug adj. 
nÄlvd. 'snål / miserly'. 

nork-sten m. la nå'rrkste nvMor. nu'rrksti.n Ors. 
'sten av flintliknande slag, anv. i handkvarn / 
flint-like stone used in handmill' (SAOB; ÖDB I 
471; 11 31). 

norr adv. nsrr Bju. (SAOB I). Syn.: nord. 
norra adj. komp., se nordare, nordre, nördre. 
norr-sken n. II—la no'rrstjin—nö"rstjin Älvd. 
tuNstffin—nkrstftn Rättv. tut'rrfin Bju. Nås 'ett 
ljusfenomen på natthimmeln i norr / aurora bo-
realis, northern lights' (SAOB). Syn.: se ljus-
ning, bet. 4; nordlysa m.fl. 

nors m. la nefss Älvd. noss Våmh. nåss Mor. Ve. 
Soll. 'fisken Osmerus eperlanus' (SAOB; jfr 
ÖDB 1127; Gruddbo 325). 

norsk adj.I nossk Älvd. Våmh. (Bon.) natstsk Bju. 
Mal. ÖVd. 'från Norge / Norwegian' (SAOB). 

norska f. IV a no'sska Älvd. nå`sska Mor. na'sska 
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Jä. ns`(r)sska Äpp. na`,s,ska Mal. ÖVd. 1. 'norsk 
kvinna / Norwegian woman' (SAOB 1) allm. 2. 
'norskt språk / the Norwegian language' (SAOB 
2) Mal. 3. 'elak käring / nasty old woman' Jä. 
Syn.: norkall, bet. 1. 4. 'pardans i 3/4  takt och 
snabbt tempo; slängpolska / dance in pairs three-
four time and quick tempo; type of reel' Äpp. Li. 

norsk(e) m.Ib—IIIa no'sske III Älvd. nossk I 
nVåmh. no'sskä III Våmh. (Bon.) nå‘sskä III 
Mor. Ve. na'sskä III Ors. nassk I Rättv. (Bo.) 
ria,syk I Bju. na'sstjä III Jä. na',s,stji—ns'asstji III 
Mal. ns t̀ststje (pl. ns`,s,sker) III ÖVd. 'norrman / 
Norwegian man' (SAOB norsk). Syn.: bagge'. 

norsk-grannlåt m. J a na'ssk(g)ranlåt Äpp. 'textil-
varor (t. ex. silkeskläden och kattun) från Nor-
ge / textile goods (e.g. silk cloth and cotton) from 
Norway'. Jfr Kristiania, ssg. 

norsk-hund m. Ja na`ts,skhonnd Tra. 'spetshund / 
spitz (dog)'. 

norsk-häst m. Ja no'sskesst Våmh. (Bon.) 
mfkhesst Äpp. na'ts,skhässt Tra. 'häst från 
Norge, särsk. fjordhäst' (SAOB). Jfr fåle, bet. 
la. Syn.: se fjording"; norgeshäst m.fl. 

norsk-hätta f. IV a na t̀s,shätta Äpp. 'stickad, röd, 
toppig mansmössa tillverkad i Norge' (ÖDB IV 
450, 454). Syn.: se norgeshätta m.fl. 

norsk-knapp m. la na`,sykknapp Mal. '(byx)knapp 
av mässing, anskaffad i Norge'. Syn.: norges-
knapp. 

nors-konung m. Ib na'sskoyy Leks. 'stor nors, 
slom / large smelt' (jfr SAOB norskung). 

norsk-sked f. J a na'ssre Flo. 'träsked från Norge / 
wooden spoon from Norway'. Jfr norge s ske d. 

norsk-ugn m. la ns''' sskr n Mal. na'ts,skammn ÖVd. 
'gjutjärnsugn av norskt ursprung'. Syn.: 
norges-, räv-ugn. 

norsk-vadmal n. la na`,stskvalmälr Jä. 'vadmalslik-
nande tjockt, blommigt ylletyg från Norge, bru-
kat bl. a. till åkläde / thick, flowery woollen 
fabric from Norway, used as åkläde'. 

norsk-yxa f. IV a na'sskykksa Jä. 'yxa, tillverkad i 
Norge / axe manufactured in Norway'. 

nors-svep m. I a nå`ssv0 Soll. 'fiskmås (Larus 
canus) / sea-gull'. Syn.: se fi s kbj ur, bet. 1; 
norssvippa m.fl. 

nors-svippa f. nå`ssvippa öMor. = föreg. (jfr Ihre 
123a norssvipa). 

nos' f. I a—VI ngl's Älvd. nös Mor. Ve. Soll. 

NeSi. Vd. (pl. nå' sär vMor. Flo.) nös — nOs Ors. 
'hårlöst parti omkring munnen på vissa djur, 

t. ex. häst, ko, hund, katt, älg, räv, mus / muzzle, 
nose' (jfr SAOB 1) allm. Q a s rå'rt fram Q nO'sg 
öOrs. 'hon (3: kon) har ont (framme) på nosen'. 
Syn.: näv, bet. 3. 2. 'tryne (på svin) / snout' 
Mor. Ve. Soll. Ors. swelinnös vMor. swalinnös 
vOrs. 'dets.'. 3. 'näsa (på människa) / nose' (jfr 
SAOB 2) Rättv. Bju. fra`mma nö'sä Rättv. 
'framför näsan'; 	mä nö'sa Bju. 'ge mig en 
näskyss!'; (äv. bildi.:) ä stå'kk (—drö'g) o pi 
nö'sä, hä jä sä`da Rättv. (Bo.) 'hon tog illa upp 
det jag sade'. Jfr nos". Syn.: se nasa m.fl. 4. 
'uppåtböjd främre ände av med el. skida / up-
turned front end of runner or ski' (jfr SAOB 5; 
ÖDB I 488) Soll. Syn.: se brätt m. fl. 5. 'till en 
spets utdragen ände av ett smidesstäd / pointed 
end of anvil' (ÖDB II 68) Rättv. (Bo.). Syn.: se 
pen, bet. 2. 

nos" f. la (endast i best. form och i vissa uttr.:) 
'nys (om ngt) / (get) wind of sthg' (jfr SAOB 
under nos 1 c) Soll. Äpp. o a fänndji ä i nö'si 
Soll. 'hon har fått nys om det'; je drög i nöisn 
Äpp. 'jag hade en förkänning av ...'. Jfr h am n.; 
hum; nos', bet. 3. Syn.: nys. 

nosa f. IV a nö`sa Mal.; pl. nö`sor Jä. 'näsborre 
hos djur / nostril of animal'. 

nosa sv.v.l. nö`sa Mor. Soll. nö`sa—nO'sa Ors. 
nö`sa Rättv. Bju. Nås Äpp. Mal. ÖVd. 1. 'lukta 
(på ngt) / smell (sthg)' (SAOB 1) allm. an  bara 
nö`sär å å'å vMor. 'den (3: hästen) bara luktar 
på höet'. Syn.: snoka!, bet. 1; snusa, bet. 2a. 

'speja, snoka / spy, poke about' (SAOB 3) 
allm. o a gått ivira'llt å nö`sa Rättv. 'hon har gått 
överallt och snokat'; du behå`v int nö's ät 
sam é' Tra. 'du behöver inte gå och snoka i 
allting'. Syn.: se luska', bet. 2, m.fl. — Pass.: 
'beröra varandra med nosarna (mularna)' allm. 
lat hi's(s)tar nö`sas Rättv. (Bo.) 'låt hästarna 
beröra varandra med nosarna!'. Jfr god-. — 
Särsk. förb. (ihop:) nOs-ijö'p öOrs. nös-ihö'p 
Mal. 'beröra varandra med nosarna (mularna, 
näsorna)'; (k) nos-å' Mor. 'nosa (på ngt)'; an wil 
nös-ö' mi vOrs. 'den (n: hästen) vill nosa på mig'. 

nos-band n. la nö`sband Leks. nö`sbannd Ål 'lä-
derrem fram över nosen på ko / leather strap 
across muzzle of cow' (jfr SAOB). Jfr grimma 
f., bet. 2a; nosrem. 
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nos-g,lygg m. Ib nö`sglrigg Rättv. nö'sglrygg 
öLeks. nö`sgkyddj Bju. 'lufthål i fähusvägg / air-
hole in wall of cowshed' (ÖDB III 238 nos-
glugg). Jfr smågluggar. Syn.: and-, drag-
hål, bet. 2; drönhål; luft-glugg, -hål; noshål, 
bet. 2; snushåla; vindöga; väder-glugg, 
-hål. 

nos-grann adj. I nö`sgrann Rättv. Leks. Nås Jä. 
Mal. 1. 'som har ett fint luktsinne; känslig för 
vittring el. odör / with a keen sense of smell' 
(SAOB) allm. Syn.: luftgrann; väderstark. 
2. 'kinkig, nogräknad / particular, scrupulous' 
(SAOB) allm. Syn.: se grannlaga(d); nogräk-
nad m.fl. 

nos-grimma f. IV a nö`sgräjm Soll. nö`sgrima Tra. 
1. 'munkorg av läderband, avs. att hindra hund 
att öppna gapet / muzzle made of leather straps, 
used to keep dog from opening its jaws' (jfr 
SAOB) Tra. 2. 'med utstående spikar försedd 
grimma, avs. att hindra ko att dia sig själv / 
leather muzzle with nails sticking out of it, used 
to keep cow from sucking its own milk' Soll. Jfr 
spik-, tagg-grimma. 

nos-hark m. Ib nö`sharrk Nås Jä. 'betsel för svår-
tyglad häst / snaffle-bit used on intractable 
horse' (se 

nos-hål n. II—I a nö`shåk Rättv. (Bo.) Bju. 1. 
'näsborr' Rättv. (Bo.) du a e snkrkråka ti å'n 
nö`shiiki Rättv. (Bo.) 'du har en snorkråka i (den) 
ena näsborren'. Syn.: nas-borra, -glugg, -hål; 
näv(s)hål. 2. 'lufthål i fähusvägg' (ÖDB III 
238) Bju. Syn.: se andhål; nosglygg m.fl. 

nos-mjöl sbst. nö`smjig. Äpp. Mal. (endast i förb. 
få no s mj ö 1:) no fekk an nö`smjiik Äpp. 'nu fick 
han svar på tal / now he was really put in his 
place'; fi'kk du-pt nä' nö`smjiik Mal. 'nu fick du 
väl, så att du teg!'. Jfr mothugg, bet. 2; mot-
väder, bet. 2. Syn.: hundgryn, bet. 1; hund-
snus. 

nos-rem f. Ja nö`sråm Leks. 'läderrem fram över 
nosen på ko / leather strap across muzzle of 
cow'. Jfr grimma f., bet. 2a; nosband. 

nossa sv.v.l. na'ssa Äpp. (jfr nus sa v.; ? V11 We. 
nossal) 'rycka (t. ex. hästen i munnen med töm-
marna) / jerk (e.g. of horse's reins)'; du ska-pt 
na'ssa så må ka`mmpam, pä 'du skall inte 
rycka hästen i munnen med tömmarna, pojke'. 

Jfr nussa, bet. 1; nåsa. — Särsk. förb. (upp:) 
n8ss-tt'pp he'sstp Äpp. 'mana på hästen'. Jfr 
trossa v. 

not' f. l a—VI net Älvd. Våmh. (pl. nrter Älvd. 
nrtär Våmh.) nöt övr. (pl. nlY tär Mor. vSoll. 
nö'ttär Ve. nå'tär—nii'trär Soll. nö'tsr vOrs. 
nö'tar vLeks. nö'tär Ål Nås Mal. nö'ter Li.). 1. 
'av grov lintråd förfärdigat fiskredskap, beståen-
de av kil, armar och linor / seine' (SAOB not' 1; 
ÖDB I 112E, 128ff.) allm. ka'sst nö'ti öMor. 
'lägga ut noten'; ma' rrk nö'ti Soll. 'justera noten, 
så att telnarna inbördes bli lagom långa'; ä e 
lläkså tä drå nö'ti Soll. 'det är som att draga not' 
(om företag med oviss utgång); dyynöt öMor. 
'not varmed agnfisk (ex. bliktor) fångades'. Jfr 
blikt-, båt-, flyt-, flöt-, gorrsil-, grann-, 
grov-, is-, kässj-, lax-, snörp-, stor-, 
vinter-. Syn.: dragnät, bet. 1. 2. (skämts.:) 
'hårkam / comb' Äpp. drå nö't 'kamma sig med 
finkammen'. Jfr lus-. 3. (senare ssgsled:) 'gal-
lerliknande anordning för sammanhållande av ett 
kol-lass / lattice construction used to keep char-
coal-load together'; se kol-. 

not" f. la—VI net (pl. ng' öter) Älvd. nöt Dju. 
Nås Mal. ÖVd. flott Flo. 1. 'tontecken / note' 
(SAOB not" 1) allm. Syn.: nota". 2. 'melodi 
/ melody' (SAOB notili  2) Älvd. Flo. i lå'rd mi 
ng' ötär a drmdå' sa'llmym Älvd. 'jag lärde mig 
melodierna till de där psalmerna'; ja ka'nn ö'lra, 
män ja ka'nn int no' tta Flo. 'jag kan orden, men 
jag kan inte melodien'. Syn.: ton, bet. 3. 
3. (i förb. efter noter; jfr SAOB not' 4:) a. 
du få ta ät-nö'tär Dju. 'du får taga måttligt / you 
can take a moderate amount'. Jfr hov n., bet. 1; 
måtta f., bet. 2. b. du ska fa' iit-nö'tärDju. 'du 
skall få mycket stryk / you will have a good 
thrashing'. 

nota' f. IV a nrta Älvd. nö'ta Rättv. Äpp. 1. 
'räkning / bill, account' (t. ex. från grosshandels-
firma el. bruk till gårdfarihandlare; jfr SAOB 
nota f. 4). 2. (i förb. efter nummer och 
nota:) se nummer, bet. 2. 

nota" f. IV a nrta Älvd. nö'ta vMor. Soll.; vanl. 
pl. nrtur sÄlvd. nö'tur vMor. nnor Soll. 
nä 'tar Nås Mal. (jfr SAOB under nota') 'ton-
tecken, not / music, note'; an sjupgär ettär nä'-
tum vMor. 'han sjunger efter noter'. Syn.: 
not", bet. 1. 
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nota' sv .v .1. nö'ta Leks. 'draga not / fish with 
seine' (SAOB not al  v.). — Särsk. förb. (ing nöt-
i'nn Leks. (Silj.) 'draga upp noten på land'. Jfr 
draga upp-i; (utå:) na vi nö'ta utan' Leks. 'när 
vi drogo not utpå sjön'. 

notan  sv .v .1. nrta Älvd. 'gnola / hum'. Jfr no-
tera', bet. 1. Syn.: gnola; gnåla; gnöla, bet. 
1; jungla; tona. 

notam  sv.v.l. (end. i särsk. förb. med ihop:) nöt-
-ihö'p Mal. 'med fals hopfoga två trästycken, 
falsa ihop / join two pieces of wood with fold or 
rabbet' (jfr SAOB nota"' under notis' sbst.). Jfr 
noterall; nåtla. 

not-arm m. la nö'tarrm Soll. nö'tarrin Leks. Jä. 
'Da. 'sida (halva) av fisknot, från gärdträet till 
kalven / side of seine from gärdträet to kal-
ven' (SAOB; ÖDB 1128). 

not-ask m. Ib nö'tassk öMor. 'större svepask, i 
vilken fisknot förvarades / large turned box in 
which seine was kept'. 

not-bok f. I b nö'tbök Leks. 'psalmbok med noter i 
form av siffror / hymnbook with notes in form of 
figures'. 

not-bord n. la nrtbirrd Våmh. 'skiva av hopfo-
gade bräder, anv. vid utläggning av fisknot från 
eka / construction of boards used when putting 
out seine' (ÖDB 1132). 

not-båra f. IV a nö'tbåra öMor. nö'tbar Soll. nö't-
bara Li. 'bår, anv. vid bärande av fisknot / 
stretcher-like construction used for carrying 
seine' (se ill.; ÖDB 1117). 

not-båt m. la nö'tbat Ve. Soll. 'båt, anv. vid not-
fiske; båt med notfiskare / boat used when fish-
ing with seine' (SAOB; Gruddbo 308). 

not-del m. Ja nö't(d)äjir Li. 'andel i vid notfiske 
fångad fisk, vilken gick till notens ägare / part-
-share of fish caught in seine, which went to 
owner of seine'. Jfr del, bet. 7a—b; hunddel. 

not-drag n. II nrt(d)räg Våmh. nö'tdräg Äpp. 
Mal. 1. 'en gångs dragning med not, notvarp / 
one dragging with purse-seine, seine-sweep' 
Våmh. Äpp. Syn.: se drag n., bet. 2a; not-
drätt, bet. 1, m. fl. 2. 'plats, där man drog not! 
place where seine was used' (ÖDB 1 130) allm. 
Syn.: not-drätt, bet. 2, -stad, -varp, bet. 2; 
varp; åtdrätt. 

not-drätt f. l a nö'tdratt ÖVd. 1. = föreg., bet. 1. 
2. = föreg., bet. 2 (ÖDB 1130). 

notera' sv.v. 1 . no'ttää  Mal. nö'tira fra. 1. 'gno-
lande leta efter den rätta tonen och lämplig ton-
höjd (vid sång) / try to arrive at correct note or 
pitch by humming' allm. Jfr nota" v. 2. 'anty-
da, låta påskina / hint' Mal. 

notera" sv.  .v .1 . no't(t)ää  Mal. 'sammanfoga (trä-
stycken) med not el. fals / join (pieces of wood) 
with fold or rabbet'. Jfr notam; nåtla. 

not-flake m. IV nö'tflrattji Li. (jfr flake' m., bet. 
6) 'tak på fyra stolpar, under vilket fiskenotar 
hängdes till tork och förvaring / roof on four 
poles under which seines were hung to dry or 
kept'. Jfr notkätte. Syn.: not-hus, -skåle. 

not-flana f. IV a—V nö'tfirgina Leks. 'flöte på 
not! float on seine'. Jfr flå' m. fl. Syn.: firma'', 
bet. 2; notflå. 

not-flå f. VII nö'tflå öMor. nö'tflul vSoll. ÖVd. 
nö'tflrån Soll. = föreg. (ÖDB I 112f.). Jfr flå' f. 

not-girsa f. IV a notdji'ssa—nö'tdfissa öMor. 'gärs 
(Acerina cernua), oduglig fisk som följde med i 
noten / unusable fish caught in seine'. Syn.: se 
girsa. 

not-halle m. Illa nötå'll—nö'tåll öMor. nö'tåll 
Soll. 'stensänke på not! stone-sinker on seine' 
(ÖDB I 112f.; We.). Jfr näthalle. 

not-halva f. IV a nö'thakva Ve. nö'takv Soll. 'halv 
ägodel i fiskenot / half-share in seine'. 

not-hus Il. Ja nrtes Våmh. nö'tiis Leks. (Silj.) 
nö'thas Ål 'vägglöst skjul, avs. för förvaring och 
torkning av not(ar)' (SAOB; ÖDB I 114f.). Jfr 
notkätte. Syn.: not-flake, -skåle. 

not-kamrat m. l a nö'tkamrät vMor. Ve. 'delägare 
i en not; deltagare i notfiske / part-owner of 
seine; participant in seine-fishing'. Jfr notkarl, 
bet. 1. 

not-kape m. IV nö'tkåpå vMor. nötkapl' öMor. 
nö'tkappi Tra. 'större, med nummer försett trä-
flöte till not / large wooden float with number on 
it, belonging to seine' (ÖDB 1130). 

not-karl m. l a nö'tkall öMor. Ve. Soll. 1. 'delta-
gare i notfiske / participant in seine-fishing' 
(SAOB) allm. Jfr notkamrat. 2. 'särskilt stort, 
med ett upprättstående element försett flöte på 
not, utvisande var mitten av noten fanns / very 
large float with piece of wood sticking up from it, 
showing where middle of seine was' öMor. Soll. 
Syn.: notkonung; styrkarl, bet. 2. 

not-kavle m. III b--a nö'tkaväk svMor. Ve. 'kavle 
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varöver maskorna i en not bindas / short wooden 
cylinder over which meshes of a seine were tied' 
(SAOB). Jfr notsticka; nätkavle. 

m. la nö'ttjil öMor. nö'ttjik Leks. Mal. 
'strut- el. säckliknande mittre del av not, kil / 
cone-shaped middle part of seine' (SAOB). 
Syn.: se kalv", bet. 2; notpåse m.fl. 

not-klubba f. IV a nö'tklubba öMor. 'kort och 
tjockt trästycke (klabb) fastgjort i änden av kal-
ven på not / short, thick piece of wood (klabb) 
fastened to end of kalv of seine' (jfr Gruddbo, s. 
303:2). Syn.: klubba, bet. 4. 

not-konung m. Ib nrtkOnyyg Våmh. = notkarl, 
bet. 2 (se ill; ÖDB 1 132; Wennberg notkung). 

not-koppe m. Illa nrtkupp Våmh. nö'tkupp 
öMor. nö'tkappe 	= notkil. 

not-kätte m. Illa nö'ttjittä öMor. 'inhägnad i vil-
ken not upphängdes / enclosure in which seine 
was hung'. Jfr not-hus, -flake, -skåle. 

not-lag n. II—Ic nö'tirgeg svMor. nö'tläg Ore Jä. 
Tra. 'grupp av personer, som gemensamt ägde 
en not och som delade avkastningen av fisket / 
group of people who together owned a seine and 
who shared the fish caught' (SAOB; Sch!. nota-
lagh; Gruddbo 92f.). 

not-lina f. IV a nö'tlina Jä. 'draglina till fisknot / 
line of seine' (SAOB; ÖDB 1 128, II 311). Syn.: 
not-rep, -rev, -tåg. 

not-lott m. II nö'tlöt öMor. nö'tköt Soll. 'stycke 
fisknotsduk, utgörande del av notarm / part of 
drag-seine' (jfr ÖDB 1 129). Syn.: lott', bet. 3. 

not-hld(r)a f. IV nrtkber nÄlvd. orda) 
sÄlvd. nrtdöa Våmh. nö'llåda öMor. 'psal-
modikon / musical instrument similar to a mono-
chord'. Syn.: psalmodikon. — Ssg: nrdrå-
spiknzg' n m. Älvd. 'person som spelade psalmo-
dikon / person playing the monochord'. 

not-nål f. I a nö'tnak svMor. Ve. Soll. nö'tnal 
öMor. 'redskap av ben el. björk, anv. vid till-
verkning av fisknot / needle-like implement made 
of bone or birch, used in making seine' (SAOB). 

not-påse m. Illa nö'tptisa Ål = notkil (SAOB). 
not-rep n. la nö'trepp Mal. =notlina (SAOB). 
not-rev f. la nö'triv öMor. Soll. = no tlin a (ÖDB 

1 128). 
not-sax f. I. a nö'tsakks Soll. 'järnkrok, stängd av 
en fjäder, varmed notreven fästes i gärdträet / 

snap-hook by which line of seine was fastened to 
gärdträet' (se ill.). Syn.: sax, bet. 3. 

not-skinnhoppa f. IV a nö'tstjimmp Soll. 'fodrat 
skinnförkläde, anv. vid notdragning / lined 
leather apron used when seine-fishing' (ÖDB IV 
84). 

not-skåle m. Illa nrtskitk nvÄlvd. nö'tskål 
öMor. nö'tskåk Ve. Soll. nö'tskakä vSoll. nOre 
nö'tskåka Leks. nö'tskålre--skålra Leks. (Silj.) 
nä' tsdira nvMal.; obef. Våmh. vMor. sOre 
'vägglöst skjul, avs. för förvaring och torkning 
av not(ar) / shed without sides used for drying 
and storing seines' (se ill.; SAOB notskål; ÖDB 
1 114). Syn.: not-flake, -hus. 

not-spann m. la nö'tspann öMor. 'större svepkärl, 
anv. till transport av vid notfiske fångad fisk / 
!arge turned container used for transporting fish 
caught in seine' (se ill.; jfr ÖDB 1 133). Syn.: 
fiskspann. 

not-spela f. V nö'tspilru Leks. 'flöte på notens 
övre teln / float on upper rope of seine'. 

not-spår n. II nö'tspår Mal. 'rand i fönsterram, 
vari glasrutan passades in / groove in window-
-frame in which window-pane was fixed'. Jfr el; 
k ä 1 all. 

not-stad m. II—f. la nö'tst(tel m. Soll. f. Leks. 
(Silj.) 'plats, där man drog not / place where 
seine was used' (ÖDB 1 130). Syn.: se notdrag, 
bet. 2, m.fl. 

not-sticka f. IV a nö'tstikk svMor. 'stav, 2 alnar 
lång, anv. att binda not på / rod, 2 ells long, on 
which seine was tied' (se ill.). Jfr notkavle; 
nät sticka. 

not-stång f. Ib nö'tstetyyg Ve. 'stång, varpå not 
hängde på tork / rod upon which seine hung to 
dry' (ÖDB 1 114). 

not-torka f. IV a nrttorrk(a) nvÄlvd. Våmh. 
'trästör, nedslagen i marken och upptill försedd 
med en skåra samt tillsammans med ett flertal 
liknande störar bildande en torkställning till not / 
wooden pole with a notch at the top, driven into 
ground and forming with a number of others a 
drying rack for seine' (ÖDB 1 115). 

not-tråd m. la nö'ttråd Soll. Leks. (Silj.) 'grovt 
lingarn, anv. vid bindning av not, notgarn / 
coarse flax yarn used for making seine' (SAOB; 
ÖDB 1 112). 

nottråds-ask m. Ib nö'ttrå(d)sassk Soll. 'cirkel- 
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rund svepask, försedd med klave och anv. till 
förvaring av nottråd / circular tumed box with 
handle, used for keeping seine yarn in'. 

not-trä n. V nö'ttri Mal. 'till not hörande, verti-
kalt ställt trä, i vilket notreven var fäst / vertical 
piece of wood belonging to seine, to which drag-
-net line was fastened'. Syn.: g e n-, g ä r d(s)-t r ä. 

not-tåg n. II nö'tt(ig Leks. 'draglina till fisknot / 
line of seine' (SAOB; ÖDB 1128). Syn.: not-
-lina, -rep, -rev. 

not-vant m. l a nö'tvått öMor. Soll. nö'twatt Ore. 
1. 'vante anv. vid notdragning / mitten used 
when hauling seine' (se ill; SAOB notvante; 
ÖDB IV 84) allm. 2. 'kort träpinne el. kavle att 
hålla i handen vid notdragning för att undvika 
skavsår / short wooden cylinder, held in hand 
while hauling seine so as not to scrape off skin' 
öMor. Soll. 3. 'liten pojke / small boy' öMor. 

not-varp n. la nö'twarrp vMor. vSoll. nö'tvarrp 
öMor. Soll. nö'tvarrp Leks. (Silj.) Bju. Äpp. 
Mal. 1. 'varje särskild utläggning och dragning 
av not / one dragging with purse-seine, seine-
-sweep' (SAOB 1) Leks. (Silj.) Äpp. Mal. Syn.: 
se drag n., bet. 2a; notdrag, bet. 1, m.fl. 2. 
'plats, där man drog not / place where seine was 
used' (SAOB 2) allm. Syn.: se notdrag, bet. 2, 
m. fl. 

not-väska f. IV a nö`tvässk Soll. 'skinnväska, un-
der notfiske anv. dels till förvaring av tråd och 
nålar, dels till medförande av matsäck / leather 
bag used when fishing with seine, partly for yarn 
and bodkins, partly for provisions'. 

nu adv. ni) Älvd. Våmh. nä övr. OvSi. NeSi. 
Mock.—Jä. nä Äpp.—Tra.; trycksvagt n8 Ve. 
vSoll. Ore Rättv. 1. 'i innevarande stund, dag 
el. tidsskede / now' (SAOB nu adv.-konj. I l) 
allm. ukyni wi sent ng' VO' Älvd. 'vi få väl se nu 
(eg. skola vi sen inte nu se)'; ng' i wi'ttär Våmh. 
'under nu pågående vinter'; fr j nki' i dä'g Våmh. 
'från och med i dag'; du ska kemå 	Våmh. 
(Bon.) 'du skall komma nu'; wä'-tzt ä nä' at tw rå' 

Ore 'var det inte två (x klämtslag) nu igen (eg. 
var inte det nu åter två)?'; int jr ä n8 turi`sstar 
län nä' int Leks. 'inte har några turister här att 
göra nu inte (eg. inte gör det några turister här nu 
inte)' ; ä ji'kk då fu4. nä' då Flo. 'det gick då väl 
bra nu då el. till slut'; nä' far tP a Nås 'nu för 
tiden'; ti'g nä' Äpp. 'tig nu!'; hur ä nä' svi'lir i 

så'ra Äpp. 'oj, hur det nu svider i såret!'; a-nt i 
nö' fifnn(j)i et hä'irAll8gg uttani Irssfigyään Mal. 
'har jag inte nu ratt en hudspricka (eg. ett hals-
hugg) runt yttersta (eg. utani) lillfmgern'. Jfr 
första(t). 2. (i förb. a nu, nu då, nu fulla:) 
'då, nog, väl; rentav / probably, I suppose; in 
fact' (jfr SAOB nu adv.-konj. 17) allm. du ir a ny 
ött' kalik dig Älvd. 'du är då lik dig'; må nu ful ä' 
Soll. 'ja, nog är det väl så'; ä va strere &non nu 
då' Leks. 'det var (då) rentav vuxna (eg. stora) 
flickor(na)' ; an skä' no fal i'nnt vät- be`ttak fe 
didä' Li. 'han skall då väl inte behöva betala för 
det där'. Jfr a; fulla, bet. 1. 3. 'ju / of course, 
you know' (halvt pleonastiskt; jfr Aasen no, bet. 
4) Ve. Mal. ÖVd. i ska ns go å djä"rå ä Ve. 'jag 
skall (ju) gå och göra det'; an å no a'llär vg'ry tå 
u'nnam Mal. 'han har ju aldrig varit hemifrån 
(eg. utav ugnen)'; å je valt rio Sa pass brå'tt ss 

Li. 'och jag blev (ju) så pass skrämd, att ...'. 
4. (interjektionellt:) a. (i uttr. nu  likväl:) 
'(men) nu, ändå / at last, then' allm. ja män nä' 
le!! Leks. män nä' likväl Jä. män nä' lik- 

lä!! Mal. (uttr. av häpnad) 'men nu 
ändå!'. Jfr likväl adv., bet. 3. b. (i uttr. se  nu; 
till häst) fö nä' Mal. fö nä' Li. 'gå nu, drag / go 
on, move on! (said to horse)'. Jfr se v., impera-
tiv. 

nubb m. I a nubb Våmh. Rättv. Bju. Ga. Mal. 1. 
'liten spik / tack' (SAOB 1) Rättv. Bju. Ga. Mal. 
2. 'liten, utskjutande brödstump / small, pro-
jecting piece of board' (t. ex. på spånkorg under 
arbete) nVåmh. 3. 'liten eldbrand; okolat stycke 
ved / small firebrand; piece of wood which had 
not burned out into charcoal' (ÖDB I 524) Våmh. 
(Bon.). 4. (senare ssgsled:) 'brandlilja / orange- 

Dju., se brandgul-. 
nubba f. IV a nte'bba Jä. Äpp. (Hq. nubb) 'i sjö el. 
vattendrag utskjutande landudde / land project-
ing into lake or watercourse'; Xygsnabba Jä. 
'landtunga med ängsmark, utskjutande i vatten-
drag'. Syn.: nabb, bet. 1; nabba. 

nucka f. V nu'kku Leks. 'gammal kvinna / old 
woman' (SAOB); skull du vill va i Väg ma i taka 
nu'kku 'skulle du vilja vara tillsammans med en 
sådan gammal kvinna?'. Jfr nunna; nutt a. 

nuda sv.v., se njuda och jfr nåda 'vika, nita'. 
nudda sv .v .1. nu' dda Mock. 'vidröra helt lätt, 
svagt snudda vid / touch lightly' (SAOB; jfr 
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ordb. nåda"); dam nu'dd va' ttnä 'de (lågt fly-
gande svalorna) snudda vid vattnet'. Syn.: se 
fe sa. 

nudra sv .v .1. naner Älvd. 1. 'arbeta ihärdigt / 
work hard'. 2. 'gm enträgna övertalningar för- 
må (ngn till ngt) / get s.o. to do sthg by urgent 
persuasion'; na"öreöym-kwe'rr in tenn dä'g 'vi 
förmådde henne gm enträgna övertalningar att 
stanna kvar en dag'. — Särsk. förb. (sönder:) 
nauöer-sy'nnd drmda sPeg ka'bby 'ihärdigt hug-
ga sönder de där sega kubbarna'; (å:) n naaörer-
O"han hugger (—hackar) ihärdigt'. 

nugg m. Ib nugg Älvd. (jfr JakobsenShetl. nugg') 
'spetsad stör, anv. vid rågsådd på svedjeland / 
pointed stick used in sowing rye on burn-beaten 
land' (ÖDB I 340). Syn.: r åg p i c k. — Av!.: 
nugg-n1 rakt Älvd. 'med hjälp av en spetsig 
stör så råg på svedjeland / sow rye on burn-
-beaten land with the help of a pointed stick'. 

nugg n. Ib nugg Ga. (jfr JakobsenShetl. nugg ll  1 
a) 'lätt napp / nibble (about fish)'. Jfr napp; 
nopp. 

nugga f. IV a nu`gga Älvd. Våmh. Mor. Ve. Soll. 
Ors. ns'gga Mal. (jfr JakobsenShetl. nugg'). 1. 
'udd, spets (t. ex. på takbräde) / point (e.g. of 
roof-board)' Älvd. Soll. 2. 'liten punkt el. tre-
kant, skuren med knivsudd i trä, karvsnitt (i 
regel anv. som kvitto på utförd arbetsprestation) 
/ small dot or triangle, cut with point of knife in 
wood (usually as receipt for work carried out)' 
(Våmhfj. 80) Älvd. Våmh. Mor. Ve. Mal. Syn.: 
se meka f., bet. 1; nikt, m.fl. 3. 'bistreck, 
avstick el. punkt, hörande till runa, bokstav el. 
bomärke / side cut or point belonging to rune, 
letter or owner's mark' (jfr S. Björklund, Dal-
runor och bomärke etc., i SvLm. 1980, s. 109, 
125f.) Älvd. Jfr fana', bet. 4. 4. 'picot (liten 
ögla el. knut) i kanten på vissa broderade dräkt-
delar (och på finare sidenband) / point in edge of 
certain embroidered garments (and on fine-qua-
lity silk ribbon)' (ÖDB IV 254f.) Våmh. Mor. 
Soll. Ors. Mal. Jfr fyr s öm-. Syn.: se nock, 
bet. 4. — Av!.: nu`ggån adj. Soll. 'försedd med 
små-uddar / with small loops'. 

nugga' sv.v .1. nu'gga Ga. Mock. 'nappa helt lätt, 
smånappa (om fisk) / nibble at bait (about fish)'. 
Syn.: noppla, bet. 3; nussa, bet. 4. 

nugga" sv .v.1. nu`gga Älvd. Våmh. vMor. Ve. 

Ors. 1. (jfr nugga f., bet. 4) 'förse med små 
uddar (t. ex. om  kant av brudhandske el. av för- 
skinn) / add small loops or points (e.g. to edge of 
bridal glove or apron)' Älvd. Våmh. Ors. 2. 
'medelst nuggstamp och hammare slå ett litet 
märke el. en spetsig fördjupning i urtavelplåt / 
stamp a pointed indentation in metal of dock-
-face by means of nuggstamp and hammer' 
(ÖDB II 128) vMor. 3. 'skära snitt i rotesticka 
som kvitto på dagsverke, utfört för roten / cut 
with knife in rote sticka as receipt for one day's 
work for the rote' Ve. — Särsk. förb. (in:) nugg-
-i' nn Ve. 'skära in knivstyng (t. ex. i rotestickan 
för visst fullgjort dagsverke)'. 

nugg-pryl m. J a nu`ggpril Ors. 'stans med triangu-
lärt skär, varmed skoremmar el. plösar naggades 
i ändarna / punch with angular edge used for 
cutting points at ends of shoe-laces or tongues of 
shoes'. 

nugg-stamp m. la nu`ggstammp vMor. 'liten hål-
stamp av stål, anv. vid tillverkning av urtavlor / 
small steel stamp, used in making clock-faces' 
(ÖDB II 127f.). 

nume-döle m. Illa; pl. na'nuneiårr ÖVd. 'perso-
ner från Numedalen / persons from Numedalen' 
(de sålde skedar, bleckföremål och ibland även 
tyg; jfr Aasen numed 01). 

nummer n. Id ny'mmer Älvd. nu'mmär Mor. Soll. 
Bju. Ga. Mal. nuimmbar vOrs. nu'mmar Rättv. 
(Bi.) na`mmer ÖVd. 1. 'tal, som anger den plats 
ngn el. ngt har i en ordningsföljd el. serie / 
number' (SAOB 5) allm. e gör ete ny'mmer 
Älvd. 'det (a: prestationen av arbete för byns 
räkning, mat åt skolmästaren etc.) utgår i enlig-
het med gårdarnas nummer i byn'; nu' nimre 
Älvd. 'psalmnumren i kyrkan'. Syn.: numra, 
bet. 1. 2. (i uttr. efter nummer och nota:) ät 
nu'mmär 8 nö'ta Mal. 'efter förtjänst / according 
to one's deserts'. 

numra f. IV a ny'mmbra Våmh. nu`mmbra vOrs. 
nu' mmra Leks. nu`mmra Flo. Nås Äpp.; pl. 
nu'mmrur öMor. 1. 'nummer / number' (SAOB 
under nummer 5; t. ex. om  psalmnummer el. 
bänknummer i kyrkan etc.) allm. ig a'dd djöa 
ny`mmbry Våmh. 'jag hade det där numret'; röp 
nu(mmrur öMor. 'ropa upp numren'. Syn.: 
nummer, bet. 1. 2. 'siffra / figure' (SAOB un-
der nummer 4) Leks. Flo. Nås; an sätt-o'pp 
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nu`mmron å taks brå' sallmar Leks. 'han sätter 
upp nummersiffrorna (i kyrkan) på sådana bra 
psalmer'. Syn.: siffra. 

numra sv.v. 1. ny`mmer Älvd. nu`mmer Ve. 
nu`m(m)ra Rättv. 'förse med nummer, numrera / 
give a number to, number'; g?: a ny`mmra tja' när 
Älvd. 'han har numrerat korna'; nu`mred dem 
Ve. 'försåg dem med nummer'. 

numro oböjl. sbst. nymrjn Våmh. (endast tryck-
svagt framför räkneord; SAOB 2:) nymr4n å'tta 
'n:o 8' (om viss typ av spånkorg). 

nuna f. IV a—V nä`na vMor. nä'nu Soll. Jä. 
nu`nnu Leks. Flo. Mal. Li. (jfr nuna v.). 1. 
'låtpipa av vassrör / pipe made from reed' (se ill.; 
GotlOrdb.) allm. Syn.: nun-pipa, -rör; rör- 
pipa, bet. 1. 2. 'vass, vasstrå, Phragmites com-
munis / reed' Soll. Mal. jän tjä'sst åv nä'nur 
Soll. 'en liten samling vass'. Syn.: nunblad; 
rör, bet. 1; rörpipa, bet. 2; vass. 

nuna sv.v.l. na'na vMor. nä`na Äpp. 'sjunga 
(svagt) med sluten mun, nynna / sing (softly) 
with one's lips closed, hum' (GotlOrdb.; Rietz 
under nunna'; VII nuna'; Wennberg, Torp 
nuna; jfr SAOB under nynna); nä'n å sju'yyga 
vMor. 'nynna och sjunga'; han na'när på en 
så'uy Äpp. 'han nynnar el. gnolar på en sång'. 

nu-na adv. nfi'ng Älvd. nä' nä—nä'nä Ors. nä'nä 
Ore Mock. na'na—nä'na Rättv. 'just nu; nu /just 
now; now' (Fr. Bl. mina; VII nunan; Rietz 
nunna; jfr SAOB nunnas); ju'sst ng'ng Älvd. 
'just nu'; läsa nä'nä ska e wå ss fint a gra'nnt 
vOrs. '(liksom) nu skall det vara så fmt och 
grant'; ä snjå'gär nä'nä Ore 'det snöar nu'. 

nun-blad n. J a nu'nnublrå Mal. (jfr nuna f.) 'vass, 
Ilragmites communis'. Syn.: se nuna f., bet. 2. 

nun-gräs n. II nu`nnugrås Mock. nu'nnugrås Mal. 
nå`nnågrås Li. = föreg. 

nunna f. V nu`nnu Leks. 'äldre, ogift kvinna, 
nucka / elderly, unmarried woman; old maid' 
(Rietz nunna"; GotlOrdb.; jfr SAOB 1). Jfr 
nucka; nutta. 

nun-pipa f. IV a nä'nupipa Rättv. Jä. nu`nnupi-
pa—nre nipipa Leks. nu`nnupipa Mal.—nä'nu-
pipa—nå'nnåpipa ÖVd. 'låtpipa av vassrör'. 
Syn.: se nuna f., bet. 1. 

nun-rör f. I a nä'nurår Soll. =föreg. 	se nuna 
f.). 

nupen-kaka f. V nå'pinkälcu Mal. 'halvtjockt jul- 

bröd, krusat i kanten medelst nypningar / semi-
-risen bread decorated at the edge by pinching 
and baked for Christmas' (lades i sädeslåren och 
bevarades från jul till vårsådden). 

nus-döden m. Ja best. nä"sidådtz Våmh. (Bon.) 
'en farsot, vars första symtom bestod i häftiga 
nysningar / epidemic, the first symptom of which 
was a violent fit of sneezing'. 

nusnäs-fiskare m. III c na'snäsfis(s)tjar Rättv. 'fis-
kare från Nusnäs' by i Mora / fisherman from the 
village of Nusnäs in Mora'. 

nusnäs-fide m. IV nå'usnesful-å Soll. 'leksakshäst 
av trä, tillverkad i byn Nusnäs i Mora / toy 
wooden horse made in the village of Nusnäs in 
Mora' (jfr ÖDB II 202f.). Jfr trähäst. 

nusnäs-skrinda f. IV a nesnesskry'nnd vMor. 
nå'jsnesskrinnda—nöjsnässkrinnda öMor. 'ros-
målad åksläde med fasta medar, tillverkad i byn 
Nusnäs i Mora / sledge with fixed runners and 
with roses painted on it, made in the village of 
Nusnäs in Mora'. 

nusnäs-trasa f. V na'snfstrasa Våmh. nesnes-
trasu vMor. 'huvudduk av bomull, vävd i byn 
Nusnäs i Mora / cotton headscarf woven in the 
village of Nusnäs in Mora' (se ill.; ÖDB IV 259, 
263). Syn.: bondtrasa; nusnäsärmkläde. 

nusnäs-ärmkläde n. la na'snesermaiiö Älvd. = 
föreg. (ÖDB IV 277, 298). 

nussa sv .v.1. nu`ssa Leks. Al nu`ssa Dju. Mock. 
(jfr SAOB nus sa; ordb. nåda). 1. 'knuffa helt 
lätt, stöta till / nudge' allm. Jfr no s s a; nås a. 2. 
'lyfta helt lätt (på ngt) / lift slightly' Al; nu`ssa på 
mö`ssa 'lyfta litet på mössan'. 3. (om axlarna:) 
nu`ssa på a`kkslan Al 'rycka på axlarna / shrug 
one's shoulders'. 4. 'nappa helt lätt, smånappa 
(om fisk) / nibble at bait (about fish)' Al. Syn.: 
noppla, bet. 3; nuggai. —Pass.: nu`ssas Leks. 
'knuffas, stöta till el. puffa varandra / push'. — 
Särsk. förb. (stad:) nuss int stå' mjsiktja far mä 
int Leks. 'knuffa inte till mjölkkärlet (eg. mjöl-
ken) för mig (inte)!'; (till:) nuss-tå' at en bra'nnd 
Dju. 'maka fram en brand (i spisen)!'; ja nussa-
-tå' at o Mock. 'jag knuffade till (åt) henne'. — 
Avi.: nuss m. Al 'stöt, knuff / nudge'. 

nutta f. IV a nu`tta Ga. (jfr ? Rietz nutta'; SAOB 
nutta) 'gammal, oansenlig kvinna / insignificant 
old women'. Jfr nucka; nunna. 
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nuttel m. I nu`ttil Leks. (jfr ? Torp nuta v.) 'penis 
på liten gosse / small boy's penis'. 

nuvla sv.v. 1. nä"vek Älvd. nä"viik---näiväk Våmh. 
nu"välr--nä'väk vMor. nu"viik Ve. Soll. tavla 
Ors. 1. 'knåpa med ngt, arbeta långsamt el. 
resultatlöst / fiddle with sthg slowly and without 
result' (Torp) Våmh. an nä`ukär etä nogu 'han 
knåpar med ngt utan synligt resultat'. Syn.: 
knövla, bet. 2; n övla, bet. 1. 2. 'påta, fingra 
(på ngt), plocka (med ngt) / finger' allm. an nä'v-
'e min prpyn Älvd. 'han fingrade på låtpipan(s 
hål)'; nä'vält min ng`öpyn Våmh. 'plocka (bär, 
löss) med nypan'; an nri'vkär å Wtär etär dä' 
vMor. 'han plockar och letar efter det'. Syn.: 
növla, bet. 2. 3. 'äta (smått) gräs, beta (om får 
och getter) / eat, graze (about sheep and goats)' 
Ve. 4. 'öva samlag / have sexual intercourse' 
Älvd. Syn.: se borra!, bet. 3. — Särsk. förb. 
(av:) i ska bot å nuviik-a'v dm .4"4-4 i nä Våmh. 
(Bon.) 'jag skall (bort och) nypa av dem (n: po- 
tatisarna) groddarna, jag, nu'; (upp:) i ska nävel- 
-u'pp Irttjo öOrs. 'jag skall peta el. plocka upp 
maskan' (som jag tappat av stickan). —Avi.: nä'. 
väk m. Soll. 'snåljåp, smulgråt / miser'; nä'väk 
Våmh. vMor. Soll. nä'vel öOrs. n. 1. 'knåp-
göra, plockgöra, småsysslor / fiddling, pottering' 
Våmh. Mor. Ors. 2. 'snålhet / miserliness' 
Soll.; nä'vka Våmh. tia`väkSoll. f. 1. 'snål kvin-
na / miserly woman' Soll. 2. 'litet bär / small 
berry' Våmh. 

nuvlig adj. I nievkyn nVåmh. nu"v1run vMor. nä`v-
kån Soll.; n. nä'vlut Ors. (jfr nuvla v.). 1. 
'tafatt, fumlig, sölig / awkward, fumbling, dila-
tory' Våmh. Mor. 2. 'snål, gnidig / mean, miser-
ly' Soll. 3. (n.:) a. 'knåpigt, som medför myc-
ket smått plockande / finicky' Våmh. Ors. b. 
'knappt tilltaget / sparse, barely enough' Ors. 

nu-åter adv. nä'atä' Jä. '(nu) igen / (now) again'. 
Jfr nu, bet. 1. 

ny n. I a—oböjl. ng  oböjl. Älvd. Våmh. vMor. 
Soll. Leks. ni oböjl. Ve. Rättv. Nås ng (best. 
ng'ä) Mal. ni (best. nPe) ÖVd. 'nymåne / new 
moon' (SAOB); e kymmb 4  ng' wiky so ky'mmb 
Älvd. 'det blir nymåne nästa vecka'; nIg fö (ng'- 
ås) ng' vMor. ni' g far (ng'ås) ng' Leks. 'niga för 
nymånen (på nyåret)'; ä kum å nP Ve. 'det blir 
(eg. kommer å) nymåne'; ä wå jet ö'sdasni Ve. 
'det blev nymåne på en onsdag'; nä' sånas nP 
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Rättv. 'nu synes nymånen'; ng' 8 nPdu Mal. 'ny 
och nedan'; ä e två' akkur nö' si ä vag 	Li. 
'det är två veckor nu, sedan det blev nymåne'; 
på nPä 	'då det är nymåne'. Syn.: nya, bet. 
3; nytungel. 

ny adj. VI ngr—ng Älvd. ng Våmh. Leks. Bju. Ål 
Flo. Jä. Äpp. Mal. nor vMor. Soll. Ore nlr öMor. 
vSoll. vRättv. nir—nir Ors. ni Ve. Rättv. (Bi.) 
Dju.-Mock. Nås ÖVd.; böjn. se  LD II 205. L 
'som nyligen skett el. gjorts (om händelse el. 
sak) / new' (SAOB 1) allm. mes eå i ngitt i 
mj'keå Älvd. 'då det nyss hänt el. gjorts (eg. 
mens det är nytt i målet)'; twå ng' skå'p vMor. 
'två nya skåp'; je ni`o 	r öMor. 'en ny dörr'; 
an a tjå'pa si fen ng'an bå't Soll. 'han har köpt 
sig en ny båt'; i ska tå dendg nPesta Ors. 'jag 
skall taga den (där) nyaste (n: rocken)'; ti jeno 
ng`o ha'js Ore 'i ett nytt hus'; i nPr i kkeekka 
sRättv. 'en ny klocka'; ta-tå' dä nP skö'nan 
Mock. 'tag av dig de nya skorna!'; en ng' tt få'kä 
Flo. 'en ny fölunge'; två ng'ä skö'r Jä. 'två nya 
skor'; äj ni' äj 'Da. 'en ny (D: tröja)'; (ss. förled:) 

nÄlvd. 	Våmh. ni‘klådi Ors. 
'de nya kläderna'; ny"ranndadp, Soll. 'randad en-
ligt ett nyare mod (om magd)'; nPrrettjan 
vRättv. 'den nya rocken'; ng'pälls Mal. 'en ny 
päls'; nPmalri mjå'k 	'nymalet mjöl'; (föreg. 
av spill(ande) el. spritt:) spi'll(ande) el. spri' tt 
nP Ve. spri'tt ng' Bju. 'alldeles ny'. Jfr nye s(t); 
nytt. 2. 'befinnande sig i nytändning (om 
månen) / new (of moon)' (SAOB 1 c) Våmh. 
Leks. mknadtz i ng' el. eå i ng"meinadti Våmh. 
'månen är ny el. det är nymåne' (jfr månad, bet. 
2); ny'tt tu'yysir Leks. 'nymåne'. Jfr ny n. 3. 
(substantiverat; jfr SAOB 1 g, i:) swii`rn le bo 
ng' fri pii"åär ög Älvd. 'svärfadern äger (både) 
Peders nya (vagn) också'; saj-å'v n9 'tt Älvd. 
'tala om nyheter (eg. nytt)'; ta åv dg'åa ng`a 
fäu`st Våmh. 'tag av det där nya (höet) först'; 
ga`mbälnlän öMor. 'den gamla men nyrustade 
(kyrk)båten (eg. gammelnyen)'. Jfr nya n. 4. 
'nykommen (om person) / newly arrived (about 
person)' (SAOB 2) allm. an  e ng'rjån (å ö'rtim) 
Soll. 'han är nyinflyttad här (på orten)'; je ss 
nP fä i gå'kam 'fra. 'jag är så nykommen här i 
gården'. 5. 'färsk (om mjölk, ost, fisk etc.) / 
fresh, new (of milk, cheese, fish etc.)' Våmh. 
Mor. Soll. Ors. Leks. ta ng'ästa first Våmh. 
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'taga det färskaste först'; mess an e nrr öMor. 
'medan den är färsk'; n kennes-a'jt ss ni'r öOrs. 
'den (n: osten) smakar så färsk'; är ä ng'a si'!! 
Leks. 'är det färsk sill?'; jä ska lägg-i'nn ng'a 
Leks. 'jag skall lägga in färsk sill'; (i förled:) 
ngrpärur Våmh. ng`pärån vMor. Soll. 'färsk po-
tatis'. Syn.: färsk, bet. 1; färsken, bet. 1. 6. 
'ej färdig (om gräsväxt) / new, not ready for 
mowing (of grass)' Soll. grå' sä e fö ny'tt änn 
'gräset är för litet utvuxet ännu (för att slås)'. 

nya n. IV ng'a Älvd. Våmh. vMor. (jfr Ross nya 
f.). 1. 'ngt nytt / sthg new' Älvd. du ak tågå 
ng`aö 'du skall taga det nya (fodret, köttet etc.)'. 
2. 'nyupptagen slåttermark; nyodling / new hay-
field; newly cultivated earth' (Lev. Älvdalsm. 
43) Älvd. Våmh. i ffer upp ggjnym ng'y Älvd. 
'jag for upp över (eg. genom) de nyupptagna 
slåttermarkerna'; ofta i ssg med person- el. 
gårdsnamn, t. ex. sti"singaö Älvd. 'Susigårdens 
nyupptagna slåttermark'; ni`ssngaö Älvd. 'en av 
ngn Nils verkställd nyodling'. Jfr odling. 3. 
(best.:) 'nymånen / new moon' (Lev. Älvdalsm. 
43) Älvd. vMor. sjei ng'a synnes 	Älvd. 'se, 
nymånen syns nu!'; kö"vdasngab Älvd. '(det) ny, 
som infaller på en lördag'. Syn.: ny. 

nya sv.v.l. ng- Älvd. Mor. Leks. Mal. ni- Rättv. 
ÖVd.; pass. nias- Rättv. nglias- Leks. nres- Li. 
(SAOB; endast i förb. med upp:) 1. 'förnya, 
friska upp; reparera / renew, refresh, repair' 
allm. ny-u'pp stirgy Älvd. nr-app-at Idese 
'reparera (eg. nya upp(-åter)) huset'; ska du dejt 
å ny-u'pp tjä"rletjen nu då vMor. 'skall du dit 
och friska upp (den gamla) kärleken nu då?'. 2. 
'färska upp (om jäst; om tätmjölk) / freshen up 
(about yeast; about fermented viscous milk)' 
(ÖDB III 512) allm. ng-u'pp jkåteö Älvd. 'hälla 
ny mjölk på ett kärl, som innehåller gammalt 
tätämne'; ny-u'pp fä' sstp nvMor. ni-o'pp 
jäis(s)tgi Rättv. nr-app-at jä'ssttz 	'färska 
upp jästen'. Syn.: färska. — Pass.: nias-o'pp 
Rättv. 'färskas upp' (om jäst); li'nnjon skull ng-
jas-o'pp vart tre`j å'r Leks. 'rågångarna skulle 
(enl. lag) röjas upp vart tredje år'; dem vak 'tres-
-upp-at Li. 'de måste (—behöva) förnyas'. 

nyast adv., se nye s(t). 
ny-barr n. ng'bår Leks. 'barr på ungt årsskott (av 
gran) / needles of young annual shoot (of fir)' ; 

inna ng`båra ka'mm 'innan årsskottsbarret bör-
jade växa ut'. 

nybod-karl m. la ng"bukall vÄlvd. 'brandlilja, Li-
ljum bulbiferum'. Syn.: se brandgulnubb. 

ny-brott n. Ja ng'briit Leks. (Rietz 473 b; V11 ny-
brott; Aasen nybrot) 'åker, plöjd första året 
efter vall / field ploughed for first year after being 
used for grazing'. Syn.: brytning, bet. 3; ny-
-brytning, -plog; ristning. 

ny-brytning f. I b ng'brgtnig Leks. Bju. nrbritniu 
Ga. Mock. = nybrott (ÖDB I 366; jfr SAOB). 

ny-bråtning f. Ib ng 'bnitniy Leks. = nybrott. 
ny-buren adj. IV nrberin Ors. ng‘barin Bju. Mal. 

ng'bii(r)tz Ål öGa. Flo. nrbari 'fra. (jfr bära 
st.v., bet. 3) 'som nyss kalvat (om ko) / which 
has recently calved (about cow)' (SAOB 2; Bur-
träsk; Hössjömålet; Rietz 77 a); i a jeng nrberiga 
tji'r öOrs. 'jag har en ko, som nyss kalvat'; kö'nä 
e nrbari 'fra. 'kon har nyss kalvat'; ny"burtztjgr 
Soll. ng'bänkfi—ng`bankii Leks. (Silj.) ng'-
bandkii nLeks. ng`bankii söLeks. ng`bs(r)nkö Ål 
öGa. nrbannkii ÖVd. 'ko, som nyss kalvat'; 
ng'ba(r)nmjakk Flo. 'mjölk från ko, som nyss 
kalvat' (jfr råmjölk). Syn.: ny-bärande, -kal-
vad, -lättnad. 

ny-bygge n. III—I a ng`byddj Älvd. nrbiddj Ors. 
ng'byddji Mal. nrbeddje ÖVd. 'jordbrukslägen-
het, som upptagits på förut icke odlad mark / 
farming settlement on previously uncultivated 
land' (SAOB 2). Syn.: bygge, bet. 1. 

ny-bärande adj. I ng`bjiirpd Ore = nyburen. 
nycka f. IV a ny`ttj(a) Våmh. Soll. ni`ttja öMor. 

Ve. Ors. ny'ttja Flo. (SAOB). 1. 'krok el. skåra 
i övre änden av slända, vari garnet löpte / hook 
or notch in top end of distaff, through which yarn 
ran' allm. Syn.: nock, bet. 1. 2. 'krok på 
spinnrocksvinge, vari garnet löpte / hook on 
spinning-wheel, through which yarn ran' allm. 
flry'tt rna ny'ttju Våmh. firy`tt je ny'ttj Soll. 
'flytta tråden till nästa hake på spinnrocks-
vingen'. Syn.: krok, bet. 8; nock, bet. 2; 
nocka, bet. 1; tagge. 3. 'mängd garn som 
spanns på en gång, innan tråden flyttades till en 
annan krok på spinnrocksvingen / amount of 
yarn spun at one time before thread was trans-
ferred to another hook on spinning-wheel' allm. 
gg'mmkullnyttja Våmh. ga'mmbäkkullnyttj Soll. 
'på en och samma hake ojämnt spunnen garn- 
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mängd'. Syn.: nock, bet. 3; nocka, bet. 2. 
nycka' sv.v.3. (endast i förb. med till:) nykk-tå 
Ål Flo. 'röra på, sätta i rörelse, rycka til 
kvickna till / move; revive' (SAOB nycka!) 
nykk-di' hä'nnda Flo. 'röra på händerna'; nykk 

sä Flo. '(börja) röra på sig' (t. ex. efter svim 
ning). 

nycka" sv.v.3. ny'ttja (sup. nykkt) Älvd. rzg''tj 
Tra. 1. 'nita (spik el. söm) / rivet' (Torp nykk 
jan; Bl. hnykkja III 2; jfr SAOB nycka") Tra 
n''tje di'man 'nita (hästsko)sömmen'. Jfr kall 
Syn.: se nagla" m.fl. 2. 'vid nitning av häst 
skosöm (jfr nåda) slå in den vikta spetsen me 
hammaren / in riveting seam of horseshoe ham 
mer in bent point of it' Älvd. (Liv. Älvd. 83). — 
Särsk. förb. (åt:) nyttj-ä'a Älvd. 'dets.'. — Avi. 
stu'urmatsnljing f. Tra. 'nitning gm att endas 
slå omkull änden av en spik, utan att kröka des 
spets och slå in den i träet / riveting by onl 
bending nail over without first bending its poin 
and hammering it into wood' (eg. Stör Mats 
nitning). 

nyck-brända f., se n yckbränna. 
nyck-bränna f. IV a nr ttjbränna Ors. (jfr nycka 
f.) 'fnurra på garn el. rep vid för hård tvinning 
tangle of thread or rope in too tight spinning'. Jfr 
nyckvrida. Syn.: brännknörla; knorla, 
bet. 2; knorra, bet. 2. 

nyck-bränt adj. I n. ny'kkbrännt Flo. (jfr nycka 
f., bet. 1) 'så hårt tvinnat, att det nästan vill gå av 
vid rockvingskroken (om garn) / so tightly spun 
that it almost breaks off at hook of spinning-
wheel rod (about yam)'. 

nyckel m. I d—a ng"tjy/ Älvd. Våmh. (Bon.) (pl. 
ny'kkIrer Älvd. ng"tjylär Våmh. (Bon.)) ng"tjyk 
(pl. ng"tjy4-år) nVåmh. ny"tjy1 vMor. Soll. (pl. 
ny"klrär vMor.—ny"tjylär Soll.) ni"tjil (pl. ni"tji-
lär)—nitji'l—nitji'll öMor. ni"tjell (pl. ni"tjelär) 
Ve. ni"tjil (pl. ni"tjilar—ni`kkhir) Ors. ny"tjel (pl. 
ng‘kkär) Ore ni"tjil (pl. ni"tjilar) Rättv. ny'ttjy1 
—ny'ttjil Leks. Ål (pl. ny'ttjylar—ny'ttjiler 
Leks.) ny'ttjy1 Bju. Flo. Jä. Mal. (pl. ny'ttjylar 
Bju. ny'ttjylär Jä. ny'ttjylä° Mal.) ni'ttjil Dju. 
Ga. Mock. Nås ÖVd. (pl. rirttjilar Mock. nrttji-
lär Nås ne'kkirer ÖVd. ny'ttjyl—ny'ttjöl Äpp. 1. 
'redskap för öppnande el. stängande av lås / key' 
(SAOB 1; jfr ÖDB III 254, fig. 318) allm. gokk-
-e'tte ny'kkkm Älvd. 'gå efter nyckeln!'; tapp(a) 

ni"tjilim öMor. 'tappa(t) nyckeln'; ta-i' nn s'lla 
ni'kkla Ors. 'tag in alla nycklarna!'; a'kkse da-å 
ne'klaram Tra. 'axet på nyckeln'; fö'sstövsny-
tjy'l Älvd. få`s(s)trusnitjil Rättv. 'nyckel till för-
stugudörr'; ba'usn'gtjy'l Älvd. ha'rrbasnyttjy1 
Leks. ha'rrbäsnittjil Dju. 'nyckel till stolpbod'; 
ku"vånitjil Ors. 'nyckel till kammardörr'; 
spg`nnjtjy'l Älvd. 'nyckel till matsäcksskrin'; 
sui"gungdy'l Älvd. stiegunitjil Rättv. 'stug-
nyckel'. Jfr slånk-, trä-. 2. 'redskap för upp-
dragning av ur / key of dock' (jfr SAOB 3) allm. 
klu`kknitjil Ors. kku`kknyttjy1 Mal. 'dets.'. 3. 
'tryckpinne el. nyckelsticka i giller, som höll 
betet / stick in trap, holding the bait' (ÖDB I 8, 
24, 25, 35) allm. Syn.: se bändpinne m.fl. 

nyckel-ben n. Ja ni'lcks1rbn Dju. ni'kkälrbn Nås 
'ben, som förbinder bröstbenet med skulderbla-
det / collar-bone, clavicle' (SAOB). 

nyckel-hål, se nyckel(s)hål. 
nyckel-kippa f. IV a ny'kkeZrtjipp Älvd. ny"tjyl-
tjipp Soll. 'samling av nycklar, fästa på ring el. 
band / bunch of keys on keyring or string'. Syn.: 
nyckelknippa. 

nyckel-knippa f. IV a ni"tjilknipp(a) Ve. ny"tjyl-
knipp Soll. ne'kkekkneppa Li. = föreg. (SAOB). 

nyckel-seglan n. Ja rirttjilsigkun Nås 'handtag till 
nyckel / part of key that one holds when turning 
it in lock'. 

nyckel(s)-hål n. II—I a ng""tjylielr Våmh. (Bon.) 
ny"tjylök Soll. ny'ttjy112ölr Bju. ni`ttjilshök Nås 
'hål, varigenom nyckel införes i lås / key hole' 
(SAOB 1). 

nyck-vrida f. IV a ny'ttjbräjd Soll. (jfr nycka f., 
bet. 1-2) 'ögla på för hårt spunnen lintråd / bop 
in flaxen thread which has been too tightly 
spun'. Jfr nyckbränna. 

nyd(e) m. III a—I a nå`jäe Älvd. nåjöä nVåmh. 
nå'jdä Våmh. (Bon.) nåjöä—nåjdä—nöjda 
Mor. nejd—nejdå Ve. nejd—nöjd vSoll. nöjd 
Soll. najdä—ngjdå Ors. nid Rättv. (Bi.); obef. 
Ore vRättv. 'eld, uppgjord i det fria av två, ngn 
gång tre parallellt på varandra lagda stockar, 
nying / open-air fire made of two or three logs 
placed parallel upon one another' (ÖDB III 
285ff.); rig"tå nåjågn Älvd. 'med en käpp påta 
och rensa bort kol och aska mellan nyingens 
stockar' (jfr kytta" v.); nest neögm Älvd. 
Våmh. ata neagm Våmh. (Bon.) ata ngjdam 

1; 
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öOrs. 'vid nyingen'; djerå ne'jdp vSoll. 'göra en 
nying'. Syn.: nying. 

nyd-fäste n. III nå`jdfesstä nVåmh. 'stör, varmed 
övre stocken i stockeld (el. n y de) hölls i rätt läge 
/ pole holding upper log of log-fire in right posi-
tion'. Syn.: se fäst, bet. 4; nydkerstin; red-
märr, m.fl. 

nyding m. I b, se nying. 
nydja sv .v.1., se nödja. 
nyd-kerstin f. najdkisste vOrs. '(i övre änden klu-
ven) tallstör, anv. som stötta för den övre 
stocken i nyingen / pine-pole (split at upper end), 
holding the upper log of log-fire in right posi-
tion'. Syn.: se fäst, bet. 4; nydfäste m.fl. 

nyes(t) adv. ng 'es Älvd. ng 'äst Våmh. (Bon.) 
vMor. Soll. nrässt öMor. n' est Ve. nrsst Rättv. 
rig`ast Leks. ng'ils Ål Jä. nPäs Nås ng`es—ng`ks 
Mal. ?tres ÖVd. (endast i förb. med föreg. 
prep.). 1. (av nyest; SAOB ny adj. 12 a:) 'från 
början, från grunden, ss. nytt; om igen, på nytt / 
from the beginning, afresh'; ågg-u'mm on åv-
-ny'äst vMor. 'hugga om den (D: filen) från bör-
jan'; däm djö'rd däm åv-nräst öMor. 'de byggde 
om dem (3: fäbodarna) från grunden'; ta-u'pp jet 
de`jtj åv-nrest Ve. 'taga upp ett nytt dike'; 
stä'n(n)j å-nPast Rättv. 'bygga ny gärdesgård'. 
2. (på nyest; SAOB ny adj. 12 b:) 'från början / 
from the beginning'; vi fåm bsr(r)ja på-ni`sst 
Rättv. 'vi få börja (om) från början' (svårt att 
skilja från föreg.). 3. (efter el. till nyest; 
SAOB ny adj. 12 e:) 'från första början, ss. nytt; 
ånyo, på nytt / from a new start; once more, 
anew'; da- p alf grå"vå et-ng'es Älvd. 'då man 
skall göra nyodling (eg. gräva efter nyes)'; i 
warrt kän et-ny'es Älvd. 'jag blev tvungen att 
koka en ny omgång (gröt)'; bygg tä-ng'sst Leks. 
'bygga nytt (hus)'; lär sä 	tä-ng'sst Leks. 
'lära sig allting från första början'; tä-ng`äs Ål 
te-nPäs Nås Jä. te-ng`äs—te-ng`kr Mal. te-nPes 
ÖVd. 'ånyo'. Jfr efter, bet. 9c. 4. (å nyest; jfr 
SAOB ny adj. 12:) 'från början; på nytt / from 
the beginning, anew'; å ni`sst Rättv. 'på nye 
binnd-opp hä'rä ii-ng'sst Leks. 'binda upp håret 
från början'. 

ny-fiken adj. III ngfitjin Älvd. ny'litfin Våmh. 
nifi'tjin öMor. nPfltjin (pl. nifitjigsr) vOrs. ng16-
din Leks. Ål Mal. ngfyttjin Bju. nifitjin Nås 

ÖVd. 'som är ivrig att få veta nyheter / inquisi-
tive' (SAOB 1). Jfr brådfiken. 

ny-född adj. I ngfödd Leks. Bju. Mal. nifädd 
ÖVd. 'helt nyss född / new-bord (SAOB 1). 
Syn.: nygar, bet. 2. 

ny-föding m. Ib ngfödiyg Ore 'nyfött barn / new-
bom child' (SAOB 1). Jfr nygar, bet. 2. 

ny-gar adj. I ng`går nÄlvd. ng"går sÄlvd. 1. 
'nygjord / newly-made'. 2. 'nyfödd'; ng"gar-
kripp sÄlvd. 'nyfött barn'. Syn.: nyfödd. 

ny-gift adj. I ng`fifft Flo. ng'djtfft Mal. nrdjefft 
ÖVd. 'som nyligen ingått äktenskap / newly-
married' (SAOB). 

ny-gifting m. I b ny'djiptiygg Älvd. 1. 'nygift man 
/ newly-married man'. 2. (pl.:) 'nygifta makar / 
newly-weds'. 

ny-groe m. III nPgröe Li. 'återväxt på mejad mark 
/ new growth on mown ground'. Jfr gröngrodd. 
Syn.: and-grod(d)e, -groe, -grone, -lade, 
-rune; grön(l)ing, bet. 3; ny-grone, -lude. 

ny-grone m. III a ng`gröna Mal. =nygroe. 
ny-grävning f. I b ng"grevni'yyg vÄlvd. 'mark, 
som nyligen uppodlats / land which had recently 
been cultivated'. Jfr grav(n)ing, bet. 1; gräv-
ning. Syn.: nyodling. 

nying m. I b nrcliyg Mor. ni`diyg—ng'cliyg Soll. 
s'jdiyg Ore ni`iy—rdiy Rättv. nPig Bju. Nås 
ng`iy Ål Flo. ng'diy Jä. Mal. ni'dyy—nyyy Äpp. 
(jfr kol, bet. 2) nriyg—niyyg (best. nrnndjin—
nrin) ÖVd. 'eld, uppgjord i det fria av två (ngn 
gång tre el. flera) parallellt på varandra lagda 
stockar' (SAOB ÖDB III 295ff.); an tii‘nnd 
nPin u'ttame Li. 'han tände nyingen utanför 
(myrboden)'. Jfr kol, bet. 2. Syn.: ny d(e). 

ny-kalvad adj. ng'kalrva Leks. 'som nyss kalvat 
(om ko)' (SAOB); kä'ra ä ng`lcalrva 'kon har 
nyss kalvat'. Syn.: ny-buren, -bärande. 

ny-kommen adj. III ng`kåmmin Bju. nrksmmin 
Nås 'som nyss kommit el. tillkommit / just ar-
rived, just come' (SAOB 1-2); nPlatmmnan snjå' 
Nås 'nyfallen snö'. 

ny-köpe m. III a nrkepe Li. (jfr köpa v., bet. 
1-2) 'häst, som ngn nyss bytt åt sig el. köpt / 
horse which one has just acquired through an 
exchange or through buying'; e du ä't å å'k me 
nrksupam 'är du ute och åker el. kör med den 
nyköpta hästen?'. 

ny-lad(e) m. I a—IV ng 9rää (pl. ng'4-åöer— 
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-Iråöi'r)—ny"kavi.  (pl. ny"kavi'r) Älvd. ngäå— 
ng'&-avi vMor. nPlad 	 öOrs. nPlrad 
Ore; pl. ny'kåvå Soll. (jfr ? Torp, Wortschatz 
lab). 'årsskott på träd el. buske, rotskott / an-
nual shoot on tree or bush, rootsucker' (Liv. 
Älvd. 56, 71) allm. wa`j(ö)nykå'öer Älvd. 'års-
skott av vide'; sä'llnikad Ore 'rotskott från sälg-
stubbe'. Syn.: nylading. — Ssgr: nPkadkwisst 
m. Ve. 'ung kvist, årsskott'; nPkadtåniug Ve. 
ny'kåvåtåniug Soll. m. 'rotskott'. 

ny-lading m. I b nPlradiug Ve. = föreg. 
nylaste adj. super!. n '4-est Älvd. (jfr ? GotI.Ordb. 
nyla adv.) 'sistlidne, senast förflutna / last' 
(Lev. Älvdalsm. 56, § 96); ng'Zrest kö'vdäti 'i lör-
dags'. —Adv.: ny'kest Älvd. 'senast /last'; to`kk 
wå'r-ö"brym fö n y'kest 'tacka varandra för se-
nast'. 

nylig adj. l p!. ng`ki- Soll. nkiga Jä. ny'Zrä Mal.; 
pl. dat. ny'lrigym Älvd. (jfr SAOB nylig adj.; 
Fr. nYligr; endast i förb. med dagar, vanligen 
negerat:) 'nyligen / recently'; itjä ar ann få" jä 
ny`kigym degym Älvd. 'inte har han synts till 
här på länge (nyligen)'; ä å' int ve (i) ny'ki då"- 
gym (—ny`kidagum) å' intä Soll. 'det har inte 
varit nyligen, det (inte)'; hö va-nt ny'lriga 
då'gam Jä. 'det var inte nyligen (det)'; hann a-ut 
fo tt ng 'ä da gar Mal. 'honom har jag inte sett 

på långa tider'. Jfr bråd adj., bet. 5; nyligdags. 
nyliga adv. ny'ki Älvd. Soll. ny"(riga Våmh. ny'r/i 

Bju. ny'le Flo. nPkiga Nås ny`kiga Jä. ny'kä 
Mal. nPle Tra. (SAOB under nyligen; Sdw. 
nylika—nyliga; Fr. nYliga). 1. 'nyligen / re-
cently' Soll. Jä. Tra. a e ve ny'ki t Soll. 'har det 
hänt (eg. varit) nyligen, det?'; ä é' då nPle djo' tt 
Tra. 'det är då nyligen gjort'; hå e-ut nPle hå' int 
Tra. 'det är inte nyligen, det, inte'. 2. (endast 
negerat:) 'på länge / for a long time' allm. ig å-ut 
ny'ki sP tt Qtt Älvd. 'jag har inte sett honom på 
länge'; n å-ut ny"kiga synndas-tPlr jå' Våmh. 
'han har inte på länge synts till här'. 

nylig-dags adv. ny'lidags vSoll. ny'kä-da'ggs Mal. 
(endast negerat:) ä a då im' wå' ny'lidags å vSoll. 
'det har då inte varit på sistone, det'. Jfr nylig. 

ny-lude m. IV nPlai ÖVd. 'återväxt på mejad 
mark' (Aasen Ross nylode); 	nl'li7in Tra. 
'beta av återväxten'. Syn.: se an dgrod(d)e; 
nygroe m.fl. 

ny-läring m. I b; se läring (jfr ÖDB 11 295). 

ny-lättnad adj. I ny'kittnaö nÄlvd. ny'kittnadu 
vMor. (jfr lättna, bet. 3) 'som nyligen kalvat / 
which has just calved'; ny`kitnatjyr Älvd. 'ko, 
som nyligen kalvat'. Syn.: se nyburen. 

ny-mjölk f. Ib nfi'mjök vMor. nPmjök öMor. 'ny-
ligen mjölkad, spenvarm mjölk / new milk warm 
from the cow'. 

ny-mod n. Ia ng‘niCi8å nÄlvd. 1. 'ngt som är 
modernt, nytt mod / something which is fashion- 
able'; eö ir j ny'mfivö 'det är på modet'. 2. 'ngt 
nytt att tala om, nyhet / sthg new to talk about, 
novelty'; itjä war é' no ny'myyö 'inte var det ngn 
nyhet'. 

ny-modig adj. I ng`meöug nÄlvd. ny'modug 
Leks. ng`mäu Bju. ny'modig Flo. tiPmödig Nås 
ny'mödu Jä. ny'mödi Mal.; n. ni'mödigt ÖVd. 
1. 'som överensstämmer med modet, modern / in 
fashion, modern' (SAOB) allm. 2. '(som inne- 
bär en) hittills ej känd (underrättelse, plats el. 
metod) / not known before' Älvd. Leks. Mal. 
ÖVd. då fikk ku'nn ny'mödigo gä'Illa Mal. 'då 
flngo korna en ny vallning(smetod)'; ädå va nP-
mödigt fe må' Tra. 'det där var nytt för mig'. 

ny-målad adj. I nPmäka Rättv. ny'måu Mal. 'nyli-
gen målad / newly-painted' (SAOB); itt-int å' 
vä'ddjä, o e ni'måka Rättv. 'snudda inte (eg. 
hitta inte å) väggen, den är nymålad'. 

ny-odling f. Ib nPådliu Dju. 'mark, som nyligen 
uppodlats' (SAOB). Jfr gravbacke. Syn.: ny-
grävning. 

ny-ost m. la ng`osst Ål nPasst Li. 'mjukost, be-
redd av söt mjölk, tillsatt litet sur mjölk / soft 
cheese made of a mixture of fresh and sour 
milk'. Syn.: se färsk-, skör-ost m.fl. 

nyp m. la nyp Flo. njåp Mal. 'det att nypa ngn, 
nypning / pinch' (SAOB); b'rnyp Flo. 'nyp i 
örat'. Syn.: klyp, bet. 4. 

nyp f. l a nkep Älvd. njöp Mor. Ors. 1. 'redskap 
att nypa el. gripa om ngt med, klämma / pincers, 
tongs' (jfr SAOB nyp, nypa f. 4a) allm. Jfr 
häkt-, lask-, skräddar-, sädes-, ögon-. 
Syn.: se klyp f., bet. 1, m.fl. 2. 'tång av järn, 
anv. dels vid skötsel av brasa, dels vid stekning 
på glöden / iron-tongs used for looking after fire 
and also for roasting sthg on embers' (ÖDB III 
291, 495) allm. Jfr spis-, strömmings-. Syn.: 
se eld-, strömmings-tång m.fl. 

nypa f. IV a ny' öpa Våmh. njö`pa Ve. Ors. Ore 
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ni'pa Rättv. Dju. Nås nja'pa Leks. nja`pa Bju. 
njå'pa Jä. 1. 'till en klämma el. ett grepp mot 
tummen sammanförda fingrar; så stor mängd av 
ngt som rymmes mellan dem / the thumb and one 
or two fingers pinched together; the amount of 
sthg that could be held by them' (SAOB 2-3) 
allm. an  add jäna lu`ppu ini njö`pun Ors. 'han 
hade en loppa i nypan'; när sku å jena njö`po 
.21ii'tjur Ore 'korna skola ha en nypa sleke'; je å 
lo`ppa il ni`pån Rättv. (Bo.) 'jag har loppan i 
nypan'; jä tög ä ti njå'paJä. 'jag tog det i nypan'; 
slnnjäpa Leks. sWknipa Dju. 'nypa sleke'. Jfr 
hårdnyporna. Syn.: klyp, bet. 2; klypa, bet. 
2. 2. (som senare ssgsled;) 'liten nypa el. kläm-
ma, anv. vid ögonbehandling / pair of tweezers 
or pincers used when treating eye-complaints' 
Soll. Flo. Äpp. Tra.; se ögon-. Syn.: nyp f., 
bet. 1. 3. 'tillgjord, högfärdig flicka el. kvinna / 
affected, haughty girl or woman' Våmh. Ve. 4. 
'snål kvinna / miserly woman' Jä. 

nypa st.v.—sv.v.3. njrpa Älvd. ny' öpa Våmh. 
njö`pa Mor. Soll. Ore—nYpa Ve. njö`pa—nkopa 
Ors. ni`pa Rättv. Dju. Ga. Nås njit'pa Leks. Ål 
njå'pa Bju. ng`pa Flo. Äpp. njii`pa Jä. Mal.; 
pret. nöp Älvd. Våmh. Mor. Soll. nåp—nfrp Ors. 
ndp Ore Dju. Nås nj5p—niip—n0 Rättv. nj3p 
Leks. Bju. Ål Mal. tu5p—np Ga. njå`ptä Jä.; 
sup. nå"piö Älvd. nVåmh. nu"piö—nu"pi vMor. 
nu"pi Soll. Ors. nu"pe Ore nj 	Rättv. 
njå`pi Leks. Bju. Ål 	Dju. nrppi Ga. nu`ppi 
Flo. Nås njäpt Jä. meppe Äpp. nju`ppi—nå‘pi 
Mal. 1. 'fatta om och hårt trycka el. klämma 
ngn el. ngt / pinch (SAOB 1) allm. ittje få du 
njrp mig Älvd. 'inte får du nypa mig'; dann 
sam i'nnt vill så'dä sa`pa, få-nt tjö' ttä nja`pa 
Leks. hann sam i'nnt vill så' så'pa, får i'nnt 
tjö' ttä njå'pa Bju. 'den, som inte vill dricka bul- 
jongen, får inte nypa (åt sig av) köttet'. Syn.: 
klyp a, bet. 1. 2. (med instrumental dativ; jfr 
SAOB 1 eg ng'öp my`nnem Våmh. (Bon.) 'knipa 
ihop munnen'. 3. 'lätt skada (om kyla el. frost) / 
damage slightly (about cold or frost)' (jfr SAOB 
2 b y) Våmh. eå a nå"pi eå 'växtligheten har 
blivit lätt frostskadad (eg. det har nupit det)'. 4. 
'hålla hårt på / hold on to' (SAOB 2 e) Våmh. 
Leks. edå' i rnn så dåg ng`öp upQ 	nntty ed 
Våmh. (Bon.) 'det där är en (person), som för-
står att vända el. hålla på slanten, det'; (p. pres.:) 

ä ska va i ts`kku njå'pande rna dassar pa'nniyan 
jä'mmt Leks. 'det skall vara ett sådant hållande 
på dessa pengarna jämt'. —Pass.: 1. 'nypa ngn/ 
pinch s.o.' allm. du njå'ps Älvd. du ng'öps 
Våmh. (Bon.) du njö'ps Ve. 'du nyps'. 2. 'nypa 
varandra / pinch one another' Älvd. frerym 
njrpas o ',Pekas 'vi började nypa varandra och 
peka på varandra'. — Särsk. förb. (avg ngöp- rå'v 
tenntr råån Våmh. 'med tång knipa av järntrå-
den'; (i:) 1. 'fatta tag (i)' Älvd. nArp-P min 
blaym nevym 'gripa tag med båda händerna'. 
2. (med instrumental dativ:)njöp-i' mu'nnem Ve. 
'snörpa på munnen'; njöp-i' ö`gum Ve. 'plira 
med ögonen el. rynka ögpnbrynen'; (ihop:) 
njöp-iö'p mu'nnim Mor. njåp-ihö' p mu'nnan 
Leks. 'snörpa el. knipa ihop munnen'. 

nypig adj. I ng`pu Flo.; n. nå`put Mal. 1. 'petig/ 
meticulous, finicking' Flo. 2. (n., adv.:) 'med 
knapp nöd, nätt och jämnt / barely' Mal. ä då' va 
nå`put 'det där var el. gick nätt och jämnt' (att 
klara). 

ny-plog m. I c ng'pkög Bju. 'åker första året efter 
vall' (jfr SAOB). Syn.: ny-brott, -brytning. 

nyp-tång f. Ib ni`ptaygg Li. '(liten) flack tång, 
anv. att fasthålla rundjärn, nitar etc. / (small) flat 
pliers, used to hold round-iron, rivets etc.' (ÖDB 
II 72, 270; Lima—Uanstrand s. 263, med ill.). 

ny-päron n. la n-tpåron öMor. ng`piirån Soll. 1. 
'färsk potatis / new potato' allm. Jfr ny, bet. 5. 
2. 'litet hål i klädesplagg, gm vilket skinnet syn-
tes / small hole in garment through which skin 
was visible' Soll. 

nys m.—n. oböjl. nis n. Rättv. ngs n. Leks. Äpp. 
m. Bju. Mal. 'obekräftad kännedom om ngt / 
rumour' (SAOB 1); o a-ty hunni fått nå ni 's om 
Rättv. (Bo.) 'hon har ej hunnit få ngn aning 
(kännedom) om det'; har då' nun ng's timm ä 
Bju. 'har du någon hum om det?'. Jfr fund, bet. 
1; ham n.; hum. Syn.: härd"; nos". 

nys n. la njös Ors. 'traktering med brännvin efter 
avslutande av ett köp / provision of drink of 
distilled liquor to seal a bargain'; bestå' upo 
njö' s 'bestå köpskål'. Jfr häst-. Syn.: hand söl, 
bet. 2; köpskål. 

nysa st.v.—sv.v.3. njrsa Älvd. ng`ösa Våmh. 
njö`sa Mor. Soll. Ore njö`sa—nö`sa Ve. njö'-
sa—njO'sa Ors. nifesa—ni`sa—mjå`sa Rättv. 
ngesa Leks.—ng' sa Ål nja'sa Bju. `sa Ga. 
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Mock. Nås ng'sa Flo. Äpp. nib' sa Jä. Mal. 
ÖVd.; pret. nös Älvd. Våmh. Mor. nås—nfis 
Ors. nås Ore Nås Äpp. nås—njås—mjfi'sta 
Rättv. njås Leks. Bju. Ål Mal. n3s—nt'stä Ga. 
njirstä Jä. njaus ÖVd.; sup. ntesiä Älvd. 
nVåmh. nei"sid Våmh. (Bon.) nu"sib—nu"si 
vMor. nus!' öMor. nju"se—nu"se Ve. nu"si Ors. 
nu"se Ore 	 Rättv. 
nysi Leks. (Silj.) njiesi Leks. Bju.—ng 'si Ål nist 
Ga. nrssi Mock. nu`ssi Nås nu' sse Äpp. 
si—njbs Mal. 'med explosionsartad kraft utstöta 
inandad luft gm näsan / sneeze' (SAOB 1); så 
sa' nnt du njö's så ä så' Ve. 'så sant du nyser, 
så är det så'; Ifirda kom du fal int tä njfi` sa på int 
Rättv. (Bo.) 'det där kommer du nog inte att 
nysa på (inte)' (då ngn berättar ngt otroligt); sicka 
njrf's du på Leks. 'vad är det, du bekräftar gm att 
nysa?'; an njå's å fra`tto i ä'jn ga'yyg rä'jrn sam 
grttan Tra. 'han nyser och fjällar på en gång 
alldeles som getterna'. — Avi.: njå` son n. Mal. 
'nysning / sneeze'. 

ny-silad adj., se sila v. 
ny-skaling m. Ib nYskålriy Mal. 'nybörjare, grön-
göling, novis / beginner, greenhorn, novice'; ve e 
birra ng'skäkiyär ä'lihöp 'vi äro bara gröngö-
lingar allihop'. 

nyskliga adv. ng'uskiri Våmh. (Bon.) 'nytt och 
oväntat / newly and unexpectedly'. 

ny-snö m. V nPsnö Ors. ng'snj3 Leks. Bju. 'nyfal-
len snö / newly-fallen snow' (SAOB; äv. bildl.:) i 
ska jöt 8 sjå nt'snön Ors. 'jag skall hit (x till 
kyrkan) och se den nyfallna snön' (om de nygifta 
kvinnornas vita hårband). 

ny-socka f. IV a ni`sukka Ve. ng `sukk(a) Soll. ng '-
såkka Leks. 'nystickad strumpa / newly knitted 
stocking'. — Ssg: ng'såkkpär n. Leks. 'ett par 
nystickade strumpor / a pair of newly knitted 
stockings'. 

nysock-spåne m. IV nfi'sukkspanå Soll. 'garn av 
ren ull, varmed man stickade nya strumpor ned 
till strumpfoten, som stickades av garn av blan-
dat ull och plock / pure wool yarn with which 
new stockings were knitted down to foot which 
was knitted of yarn of a mixture of wool and 
odds and ends'. Jfr förfötes-, nedangars-
sp åne. 

nyss adv. nyss vMor. Soll. Leks. Bju. niss öMor. 
Rättv. Dju. Ga. Nås; obef. Älvd. Våmh. Ve. 

Ors. 1. 'för en kort stund sedan / a short while 
ago' (SAOB 1) allm. o g'ek ni'ss båt a bra`nnäm 
Rättv. 'hon gick nyss till (eg. bort åt) brunnen'. 
Syn.: ny tt, bet. 1. 2. (i förb. med före:) 'en helt 
kort tid, strax ljust' (SAOB 2) öMor. ni' ss firi 
mismå'm 'strax före midsommaren'. Syn.: 
nytt, bet. 2. 

nyssa sv.v.I. ny'ssa Älvd. 'knuffa / nudge' (Torp 
ny s san); ig edd ny'ssa dig Älvd. 'jag skulle ha 
puffat till dig'. Syn.: nus sa, bet. 1. — Särsk. 
förb. (i:) nyss-i' sig Älvd. 'skaka avvärjande på 
huvudet (om häst el. ko)'; (till:) nyss-d' Älvd. 
'knuffa till'. —Avi.: ny'ssug—ny'ssyn adj. Älvd. 
'som skakar avvärjande på huvudet och är mot-
spänstig / shaking or tossing its head and being 
refractory (about horse or cow)'; (bildl.:) ny's-
syn i my'nnfm sÄlvd. 'som ger gliringar / gibing 
or sneering at s.o.'. 

nysta sv.v.l. ny'ssta Älvd. Soll. Leks. nrssta 
öMor. Ve. Ors. nrs(s)ta Rättv. Dju. Ga. Nås 
ny'ssta Bju. Flo. Jä. Äpp. nö'ssta Mal. ne'ssta 
ÖVd.; (k)nisst- Dju. uyisst- Ga., se bet. 5. 1. 
'linda, vinda el. forma (ngt) till ett nystan / wind 
into ball' (SAOB nysta!) allm. (styr ack.) nr sst 
a ljö'tct—ljö` tam Ve. nö`ssta at om kki''na Mal. 
'nysta åt den onde (dvs. i riktning mot sig el. 
motsols)'; nrsst up 9 lle`nndo Ors. 'nysta el. 
linda upp garn på sländan'; ne'sst ä ga`nnesste 
Tra. 'nysta ett garnnystan'. 2. 'göra nystande 
rörelser med händer el. fötter / make winding 
movements with hands or feet' (SAOB nysta' a) 
Ors. nisst y'rindumy öOrs. 'göra nystande rörel-
ser med händerna'; n nrssted mi b?' numy 
öOrs. 'han svängde med benen'. 3. 'linda garn 
på bobin, bobina / wind onto bobbins' Soll. 
Ga.—Jä. ny'sst 	Soll. 'vinda varpgarnet på 
bobinerna'. Syn.: se bulta!, bet. 1. 4. a. 'linda 
upp notrev på ställning (el. käs sja) och lägga 
fiskenot varvvis på notbåren / wind line of seine 
onto stand and lay seine in layers over seine-
barrow' öMor. Soll. nrsst ri'vi på fVolcaln 
öMor. 'linda upp notreven på revställningen' 
(ÖDB 1130, fig. 141); ny'sst nö' ti upå bå'ro Soll. 
'lägga noten från notskålen varvvis ned på not-
båren' (jfr Gruddbo, pl. 5-6 vid s. 302). b. 'linda 
upp ogräddad tunnbrödskaka på en stör (bak-
bult), då den togs från bakbordet in i ugnen / 
wrap unbaked loaf of clapbread round a pole 
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when taking it from baking-table to oven' Leks. 
Jfr linda, bet. 1; rulla', bet. 1. 5. 'falla el. 
ramla omkull; slå kullerbytta / fall over; do som-
ersaults' Rättv. Leks. Dju. Ga. Flo. Jä. Mal. 
Li. nrs(s)t knö'ga(r)—knö'ka—krö'kår Rättv. 
(k)nisst knö'ta Dju. gyisst gyö'ta Ga. nösst å 
skö'ta Mal. nesst kö'ta Li. 'slå kullerbytta'; 
nysst kö'ta Flo. 'falla omkull'; nö`sst å vä'llt 
Mal. 'ramla omkull ideligen'. Jfr hövda adv.; 
knoge, bet. 3; knota, bet. 7; kota, bet. 5; 
styppla; skota m.fl. — Refl.: an ny'sstäd-si 
utär gö'vi öMor. 'han hjulade längs (eg. utefter) 
golvet / he cartwheeled over the floor'. — Pass.: 
'falla, ramla (omkull) / fall over' Ors. an 
nrsstast-iku'll 'han ramlade omkull'. Jfr falla, 
bet. 2. — Särsk. förb. (av:) i ska rirsst-åv isser 
drrvun åv nrsstelim öOrs. 'jag skall nysta av 
den här härvan av nystvindan'; (ikull:) nisst-
-iku'll Ors. 'ramla omkull'; (iring:) nisst-iri' ygg 
Ors. 'slå omkull (ngt)'; (på:) jä a nissta-på' e U*4-
ha'r(r)va Rättv. (Bo.) 'jag har nystat på en hel 
härva'; (upp:) krrgyge åi nyst-u'pp isjär e'rrvy 
Älvd. 'skynda dig att nysta upp den här härvan!'; 
(utav:) nesst-tå ädä ga`nne tå ne'sstkiiti Tra. 
'nysta av det där garnet av garnvindan'; (å:) 
nysst4 ky'jnäd Våmh. (Bon.) 'vira el. linda 
linet kring linfästet'; (ö v er:) nisst-Pvir Nås 'ram-
la över ngt' (t. ex. en båtreling). 

nystan n. la ny'sstyn Våmh. ny'sstan vMor. Soll. 
Ore Leks. Bju. Jä. nrs(s)tan öMor. Ve. vSoll. 
Rättv. Nås nrsstan—nrsstyn Ors. ny'sstand Al 
nrsstand Dju. Ga.; obef. Älvd. Mock. Flo. 
Äpp.—Tra. 'föremål, bildat av garn, som lindats 
omkring en stomme av trä, ben, sten el. av gar-
net självt / ball of yarn' (SAOB); do få-nt gå nit e 
fa'ktjä mä jeno ny'sstan Ore 'du får inte gå ute 
bland (mycket) folk med ett nystan'; små kOrar 
har ny'sstanä bårtund rå'va Leks. 'små barn ha 
nystanet under stjärten'; je'nnendnysstan vMor. 
'nystan, vars begynnelseände är inlindad i nys-
tanet' (jfr tvåänd(s)ny stan etc.); sp(i"nånys- 
styrt Våmh. (Bon.) spu"nånisstan Ve. ga`nnis-
stan vOrs. gå"rnis(s)tan Rättv. 'garnnystan'; 
su'kkgynsnisstgri öOrs. sò kkgasnis(s)tan Rättv. 
så` kkgasnysstan Leks. 'strumpgarnsnystan'. Jfr 
hål-, tvåänd(s)-. Syn.: njästa; nyste. 

nystans-krok m. I b ni' sstanskrök— nr sstynskrök 
Ors. 'krok av järntråd och mässingstråd, medelst 

vilken garnnystanet fästes vid kjortellinningen 
el. förskinnsremmen / hook of iron- and brass-
wire with which ball of yarn was fastened to 
skirt-band or belt of apron' (se ill.). Syn.: 
njästkrok; nysthake; stickgärds-krok. 

nystan-sticka f. IV a nrsstanstikka vOrs. 'trä- 
pinne, stundom fint utsirad, att nysta stickgarns-
nystan på, från vilket man ville dra ut två ändar / 
wooden stick, often beautifully decorated, used 
for winding ball of knitting-wool on, from which 
one could pull out two ends' (jfr hålnystan). Jfr 
nyst-ben, -bete, -pinne, bet. 1, -späne, 
-sticka, bet. 1. 

nyst-ben n. J a nrsstUn vOrs. 'djurben, anv. som 
stomme i garnnystan / bone of animal used to 
wind yarn on'. Jfr nystansticka m.fl. 

nyst-bete m. IV nrs(s)tbiiti Rättv. 'liten sten, anv. 
som stomme i garnnystan (äv. överfört: liten 
sten i allmänhet) / small stone used to wind yarn 
on'. Jfr nystansticka. 

nyst-blad n. l a ny'sstblrå Äpp. 'ett av de två kors-
lagda träna i nystvinda / one of the two cross- 
pieces of a yarn reel'. Syn.: nystel-skid, bet. 
1, -sticka, bet. 1; nyst-horn, -skid, bet. 1, 
-skida, -sticka, bet. 3, -trä; nystskidblad; 
skängla, bet. 4. 

nyst-bock m. Ib ny'sstbukk Våmh. (Bon.) nrsst-
bokk Mock. 'fot till nystvinda / foot of yarn reel'. 
Syn.: se krångel m., bet. 3. 

nyst-bonad m. III a ny'sstbana Jä. Äpp. 'bobin 
med underrede / bobbin with underframe'. Syn: 
se kotställning. 

nyst-don m. Illa ny'sstdön Flo. = föreg. 
nyst-doningar m. pl. ny'sstdöniyar Flo. 'redskap 
för bobining (nystställning och nystski-
dar)'. 

nyste n. III nrsstä Mock. ny'sstä Flo. Äpp. nö`sst 
Mal. ne'sste ÖVd.; obef. OvSi.—Ga. Nås Jä. 
'nystan / ball of yarn' (SAOB under nystan); 
strkkjätsga,snisstä Mock. strkkgäksgatsnösst Mal. 
'nystan av till strump- el. vantstickning anv. 
garn'; u'llgasnysstä Flo. 'ullgarnsnystan'; 
ga`nnesste ÖVd. 'garnnystan'; ste`kkämnnesste 
Li. 'nystan av garn till stickning'; trå'nesste 
Tra. 'trådnystan'. Jfr tvåänd-. Syn.: njästa; 
nystan. 

nystel—nystle m. I d—a—III a ny'sstelr—ny'sstel 
(pl. ny'sstler) III Älvd.; ny'sstälr--ny'sstäl (pl. 
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ny'sstälär) I Våmh. ny'sstälr—ny'sstel vMor. 
Soll. nrs(s)til öMor. Rättv. Dju. Ga. Nås (pl. 
nrs(s)tilar Rättv. nrsstilär Nås) nrsstäl Ve. 
nrsstel Ors. ny'sstil Leks. Bju. Ål Flo. Jä. Äpp. 
(pl. ny'sstilar Bju. ny'sstiler Flo. ny'sstilär Jä.) 
nö'sstil Mal. 1. 'nystvinda / yarn-reel' (se ill.; 
Gott. Ordb.; Rietz 474 b) OvSi. NeSi. (utom Ga.) 
Mal. prnn-, strkk-nysstäl Soll. pr nnysstil Leks. 
(Silj.) 'dets.'. Jfr nystel(s)krona; nyst-krona, 
-vinda; rullställning. Syn.: nystel-skid, 
bet. 2, -sticka, bet. 3; nyst-karl, bet. 1, -kors, 
-skid, bet. 2, -sticka, bet. 4. 2. 'bobin / bob-
bin' Ga.—Äpp. Syn.: se bete m., bet. 8; bult', 
bet. 2; nystelkarl; nystkota m.fl. 

nystel-karl m. J a ny'sstälkall Soll.= föreg., bet. 2. 
nystel-pinne m. III a nrsstelpinn Ors. 'pinne i var-
dera änden av nystvindans två tvärträn, omkring 
vilka garnhärvan lades / stick in either end of 
yarn reel's two crosspieces, round which skein 
of yarn was laid'. Syn.: nystelsticka, bet. 2; 
nystpinne, bet. 2; nystskidpinne; nyst-
sticka, bet. 2. 

nystel(s)-fot m. la ny'sstälföt Soll. ni' s(s)tilföt 
Rättv. ny'sstilföt Leks. ny'sstilsföt Ål nö`sstilföt 
Mal. 1, 'fot till nystvinda / foot of yarn reel' 
Soll. Rättv. Leks. Ål Mal. Syn.: se krångel, 
bet. 3. 2. 'underrede till bobin / underframe of 
bobbin' Soll. Jfr nystelkarl. Syn.: se bultfot 
m.fl. 3. 'person, som lätt snubblade och föll / 
person who easily tripped and fell' Mal. Jfr 
nysta, bet. 5. Syn.: nystfot, bet. 3. 

nystels-gren f. J a nrsstilsgrbz Dju. =föreg., bet. 
1. 

nystel-skid f. Ja ny'sstekskajö nÄlvd. ny'sstäl-
skiljd Soll. nrsstilsk4d Ors. nr s(s)tilskid Rättv. 
1. 'ett av de två korslagda träna i en nystvinda' 
(se ill.) allm. Syn.: se nystblad m.fl. 2. (pl.:) 
'nystvinda / yarn red' Älvd. Syn.: se nystel, 
bet. 1, m.fl. 

nystel(s)-krona f. IV a nr sstälskröna öMor. 
nrs(s)tilkröna Rättv. ny'sstil(s)kröna Leks. Ål 
nrsstilskröna Dju. nä' sstilkröna Mal. 'garnvinda 
av yngre typ, upprättstående och att skruva fast / 
upright yarn reel of more recent type, which 
could be screwed into position' (se ill.). Jfr nys-
tel, bet. 1. Syn.: nystkrona. 

nystel-sticka f.IVa ny'sstekstikk (pl. -stikkur) 
Älvd. nrs(s)tilstikka Rättv.; pl.: nr sstilstikkor 

vSoll. 1. = nystelskid, bet. 1 Älvd. 2.= nys-
telpinne Rättv. 3. (pl.:) '(horisontell) nyst-
vinda' (se ill.) vSoll. Syn.: nystel, bet. 1. 

nystel-ställning f. Ib ny'sstälställniyg Soll. (jfr 
nystel, bet. 2) 'bobin med underrede / bobbin 
with frame-base'. Syn.: se kot-don, -ställning 
m.fl. 

nystel-säta f.IVa nrsstelsiita Ors. 'säte el. pall 
som underrede till nystvinda / frame-base of yarn 
reel in form of bench'. Jfr krångel, bet. 3. 

nyst-fot m. Ja ny'sstfret Våmh. nr sstföt öMor. 
Ve. Ors. Ga. Mock. Nås ny'sstföt Ore Flo. Jä. 
nö`sstföt Mal. ne'sstföt ÖVd. 1. 'fot till nyst-
vinda' (SAOB) allm. Syn.: se krångel m., bet. 
3; nystel(s)fot, bet. 1, m.fl. 2. 'underrede till 
bobin' öMor. Soll. Syn.: se bult-, nystel(s)-
fot, bet. 2, m.fl. 3. (jfr nysta, bet. 5:) 'person, 
som har lätt för att snubbla' Flo. Mal. Syn.: 
nystel(s)fot, bet. 3. 

nyst-hake m. IV nö`ssthåka Mal. 'krok av metall, 
med vilken garnnystanet fästes vid förklädesban-
det / metal hook with which ball of yarn was 
fastened to the apron-string'. Syn.: njäst-, nys-
tans-, nyst-, stickgärds-krok. 

nyst-holk m. I b ne'ssthakk Li. 'cylinderformig be-
hållare (av tyg el. näver) att förvara garnnystan i 
under stickning / cylindrical holder (of fabric or 
birch-bark) to keep ball of yarn in while knitting' 
(jfr Malung 2, s. 425). 

nyst-horn n. la nrsstwann Ors. 'ett av de kors-
lagda träna i en nystvinda'. Syn.: se nystblad 
m. fl. 

nyst-karl m. Ja ny'sstkall sÄlvd. Soll. nrsstkall 
öMor. vSoll. 1. 'nystvinda' Älvd. Syn.: se 
nystel, bet. 1, m.fl. 2. 'bobin' öMor. Soll. 
Syn.: se bete, bet. 8; nystel, bet. 2, m.fl. 

nyst-knapp m. J a ny'sstknapp Älvd. 'svarvad trä-
pinne el. litet ben, anv. som stomme till nystan / 
turned wooden stick or small bone, used as base 
of yarn-ball'. Jfr nyst-ben, -bete. Syn.: nyst-
pinne, bet. 1. 

nyst-kors n. Ja ny'sstksiss Ål ne'sstka,s,s ÖVd. 
'garnvinda / yarn-reel'; (bildl.:) ne'sstkay,se as 
kke'na 'Da. 'den ondes garnvinda' (sades den 
göra, som vevade armarna runt om varandra 
framför sitt bröst). Syn.: se nystel, bet. 1, 
m. fl. 

nyst-kota f. IVa nrsstköta öMor. (jfr nysta v., 
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bet. 3) 'bobin'. Syn.: se nystel, bet. 2, m.fl. 
nyst-krok m. Ib ne'sstkrök Li. 'krok av metall, 
med vilken garnnystanet fästes vid förklädesban-
det (vid stickning)' (se ill.). Syn.: se njäst-, 
nystans-, stickgärds-krok; nysthake. 

nyst-krona f. IV a ny'sstkrön(a) Ve. nrsstkröna 
Ga. Mock. Nås ny'sstkråna (--kröna) Jä. Äpp. 
nö`sstkröna Mal. 'garnvinda av yngre typ, upp-
rättstående och att skruva fast' (se ill.; SAOB). 
Jfr nystel, bet. 1. Syn.: nystel(s)krona. 

nyst-kota f. IV a nrsstköta öMor. (jfr nysta v., 
bet. 3) 'bobin'. Syn.: se nystel, bet. 2, m.fl. 

nyst-kränka f. IV a nr sstkränntja Nås ny'sst-
kränntja Jä. 'underrede till bobin / frame-base of 
bobbin'. Syn.: se bultfot; kränka, bet. 6 b, 
m. fl. 

nyst-käring f. I b ni'ssttjåriy Nås 'fot till nystvinda 
/ foot of yarn reel'. Syn.: se krångel, bet. 3. 

nystla sv.v.l. nö`sstila Mal. (jfr nystel, bet. 1-2) 
'nysta upp garn från en härva, som lagts på 
härvelkors el. nystvinda / wind yarn from 
skein laid on yarn-reel'. 

nystle m. III a, se nystel m. 
nyst-pinne m. Ill a ny'sstpinnä Våmh. ne'sstpinne 
Li. 1. 'träpinne, anv. att (börja) nysta stick-
garnsnystan på / wooden stick used for winding 
ball of knitting-wool on' (SAOB) Li. Jfr hålnys-
tan; nystansticka. 2. 'flyttbar pinne, insatt i 
hål i ändarna av nystvindans två tvärträn / mova-
ble stick put in hole in the ends of yarn reel's two 
crosspieces' Våmh. Syn.: se nystelpinne. 

nyst-sked f. l a, se nystskid. 
nyst-skid f. l a ny'sstskajö Våmh. nrsstft Mock.; 

pl. ni' skick,- Rättv. (Bi.) ni'sstflar Ga.—niffesr 
Mock. ny'sstfrar—ny'fflar Flo. nrffisr Nås 
ny'ffinsr Jä. 1. 'ett av de korslagda träna i en 
nystvinda' Våmh. Mock. Syn.: se nystblad 
m.fl. 2. (pl.:) 'nystvinda' allm. Syn.: se nys-
tel, bet. 1, m.fl. 

nyst-skida f. IV a ne'sststjta (pl. -stjtsr) Tra.= 
föreg., bet. 1. 

nystskid-blad n. Ja nrffibkä Nås = föreg. 
nystskid-fot m. nrffiföt Nås 'fot till nystvinda / 
foot of yarn reel'. Syn.: se krångel, bet. 3; 
nystkäring m.fl. 

nystskid-pinne m. Illa nrffipinna Nås 'flyttbar 
pinne, insatt i hål i vardera av nystvindans två 

tvärträn'. Syn.: se nystelpinne; nystpinne, 
bet. 2, m.fl. 

nyst-späne n. III ne'sstspäne Li. 'träspån, täljt fyr-
kantigt och anv. som stomme i nystan när man 
ville dra ut två ändar / wooden chip cut into a 
square and used for winding ball of yarn on, 
when one wanted to pull out two ends' (jfr 
SAOB nystspån). Jfr nystansticka m.fl. 

nyst-sticka f. IV a nrsststikka Ve. nr s(s)tikka 
Rättv.; pl. ni' sststikkur Ors. ny'sststikkur—ny's-
stikkur Ore nö`sstikkar Mal. nesststekkar Li. 1. 
'träpinne (el. knivskaft) att (börja) nysta stick-
garnsnystan på, från vilket man ville dra ut två 
ändar / wooden stick (or shaft of knife), used for 
winding ball of knitting-wool on, from which one 
could pull out two ends' (jfr hålnystan) Rättv. 
Jfr nystansticka m.fl. 2. 'upprättstående, 
flyttbar pinne i hål på tvärträ till nystvinda / 
upright movable stick in hole of crosspiece of 
yarn reel' (se ill.) Ve. Syn.: se nystelpinne 
m.fl. 3. 'ett av de två korslagda träna i en 
nystvinda / one of the two crosspieces of yarn 
reel' Mal. Syn.: se nystblad m.fl. 4. (pl.:) 
'nystvinda / yarn reel' Ors. Ore Mal. Li. Syn.: 
se nystel, bet. 1, m.fl. 

nyst-ställning f. I b nrsstställniy Mock. Nås 
ny'sstställniy Flo. ny'sstställniy—ny'sställniy 
Jä. 'bobin med underrede / bobbin with frame-
base'. Syn.: se kotdon m.fl. 

nyst-säte n. III nr sstsiitä Ga. Nås ny'sstsittä Flo. 
Jä. 'säte (pall), anv. som underrede till bobin / 
frame-base of bobbin in form of bench'. Syn.: se 
kotsäte m.fl. 

nyst-trä n. V nrssttraj öOrs. 'ett av de två kors-
lagda tvärträna i en nystvinda'. Syn.: se ny st-
blad m.fl. 

ny-stuga f. V ng'stugå" nÄlvd. ny"stugu nvMor. 
nPstugu Ve. ny"'stugu Son. ng' stäga Ore nPstu-
gu—nPstugu Rättv. nPstägu Nås ng'stugu—ny'-
stugu Jä. ny' sstugu—ny'sstugu Äpp. riPstuggu 
Li. 1. 'jämförelsevis sent tilllkommet bonings-
hus på gård / fairly new dwelling-house on farm' 
(jfr SAOB) allm. 2. 'rum i parstuga, beläget mitt 
emot vardagsstugan och skilt från denna av för-
stuga och kammare / room opposite everyday 
living-room on other side of cottage entrance and 
(small) chamber' (jfr SAOB; Forsslund Rättvik 
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32) Rättv. Vd. Syn.: se ander-, grann-stuga, 
bet. 1, m. fl. 

nyst-vinda f. IV a ny'sstvinnda Flo. 'ställning med 
två rullar, kring vilka garnhärvan sattes vid 
spolning etc. / device with two rollers, round 
which skein of wool was placed for winding 
etc.'. Jfr ny stel, bet. 1. Syn.: rullställning. 

nytt adv. ngtt Älvd. nytt nVåmh. Jä. Äpp. Mal. 
ngt Våmh. (Bon.) nitt Ve. Ors. ÖVd.; obef. Mor. 
Soll. Rättv.—Nås. 1. 'nyligen, nyss / recently' 
(jfr SAOB ny adj., bet. 11) allm. Qn a wejä ngitt 
Älvd. 'han har varit här nyligen'; a bu å'rt éöa 
ng' ny'tt Våmh. 'har du hört det där alldeles 
nyss?'; jä a ny'tt uir-tP Jä. 'jag har nyss varit i 
(och badat)'; an a ni' tt djok ä Li. 'han har nyss 
gjort det'; kö'nä a ni'tt kå'irv 'Da. 'kon har nyli-
gen (nyss) kalvat'. Syn.: nyss, bet. 1. 2. (i 
förb. med före:) 'en helt kort tid, strax / shortly' 
allm. e wå ng' tt firi geni-y Älvd. 'det var strax 
före jul'; ny'tt få'r an Jä. 'strax före den (3: 
midsommaren)'. Syn.: nyss, bet. 2. 

nytta f. IV a ny'tta Älvd. Våmh. Leks. nrtta 
Rättv. Dju. Mock. Nås ny'tta Bju. Jä. Äpp. 
nö'tta Mal. ne`tta ÖVd. 1. 'fördel, gagn / ad-
vantage, benefit' (SAOB 1) allm. sett et ny'tter 
sig Älvd. 'nyttiggöra för sig'; eå 	nögy ny'tta 
min dråa Våmh. 'det är väl någon nytta med 
det där'; kåmm tå nrttär Dju. kumm tå nö'ttsä  
Mal. vti`k ne`ttsr 'fra. 'komma el. bli till gagn'; 
djii 	näo ne`tta då Tra. 'gör du ngn nytta då?'. 
Syn.: gagn', bet. 1. 2. 'tjänst, hjälp / service, 
help' Mock. för ni`tta at me 'göra mig en tjänst 
el. hjälp'. 

nytta sv.v.l. ny'tta Älvd. Våmh. nrtta Rättv. 
ny'tta Äpp. nö'tta Mal. ne`tta ÖVd. 1. (med 
instrumental dativ:) 'ha nytta av; kunna använda 
/ be of use; be able to use' (SAOB nyttan  2-3) 
Mal. o nö'tt int U`nom nä 'hon har ingen nytta 
av sina ben'. Jfr refl., bet. 2. 2. 'gagna, löna sig, 
tjäna ngt till / profit, serve' (SAOB nytta 4b; 
Sdw. nyta) Våmh. ÖVd. e ny'ttär int etä tå"lrå 
wi di Våmh. 'det tjänar ingenting till (eg. efter) 
att tala med dig'; ä nrttsr int tå gå dPt Rättv. 
'det lönar sig inte att gå dit'; &tå' må 'tt ful int 
ne'tt nä' Li. 'det där måtte väl inte löna sig'. 
Syn.: gagna. 3. (endast frågande el. nekande:) 
'kunna förmå sig till / get oneself to' (jfr Rietz 
474b nyta) Älvd. ed du nytta få" så' skulle du 

kunna förmå dig att bete dig (eg. fara) så?'; o 
ny'tteå int mg`n fnes f eg in no mPer 'och sedan 
ville inte hennes mor kännas vid (eg. äga) henne 
vidare' (om en lilltacka, som fallit i kodynga); ig 
e'dd i'tt nytta sjö' bu e'dd ga'j så' nekyn 'jag 
skulle inte vilja se att du ginge så lätt klädd'. 
Syn.: nännas; timas; tännas. 4. 'förmå äta / 
be able to eat' (styr ack.) Älvd. i ny'tter int 
fi'sskstrå 'jag förmår inte äta fisksoppa'; ny'tte 
åu y`yusee'sstp 'kan du äta kalvdans?'. — 
1. 'begagna sig (av), använda / use' Mal. am an a 
fä'nnji guss gå'osr ska an ful nö'tt sä å' dam 'om 
man har fått Guds gåvor, skall man väl använda 
dem'. 2. 'ha kroppsliga krafter / have physical 
strength' sÄpp. an  ny'tt sä-tt nä' han har inga 
krafter i kroppen (är arbetsoför)'. Jfr njuta v. 
refl., bet. a. — Särsk. förb. (av:) han nytt int å' 
sä(g) nä' nÄpp. 'han har inga krafter i kroppen'. 

nyttig adj. I ny'ttug—ny'ttyn Älvd. ny'ttyn—ny't-
tQn Våmh. ny'ttun vMor. nì ttun öMor. Ve. Ors. 
ny'tton vSoll. ny'ttån Soll. ny'ttug Ore Leks. 
nrttu vRättv. nrttug Rättv. (Bi.) ny'ttu Bju. Ål 
Flo. Jä. Äpp. nrttu Dju. Ga. Mock. Nås nö'ttu 
Mal. ne'tts ÖVd. 1. 'till nytta, tjänlig, gagnelig / 
of use, profitable' (SAOB 1) allm. finn kyn werd 
ny'ttug a mrkkelrå Älvd. 'den (utnötta lien) kan 
bli användbar till mycket'; an kan fel va ni' ttun a 
nå"gär Ve. 'den kan väl vara tjänlig till (eg. åt) 
någonting'; dida sa'k(k)sä e fal nrttugin vRättv. 
'den där saxen är väl (mera) tjänlig'; an ä ss 
ny'ttug å lä`gom tä ts`rrka ma Leks. 'den 
(»slarvbenlingen») är så tjänlig och lagom att 
torka med'; ä va nö'ttut te a't 1P tä a i' nnt birrs 
vå' hi'mma Mal. 'det var nyttigt att komma ut 
litet och inte bara vara hemma'. 2. 'välgjord, 
behändig (om sak) / weil-made, handy (about 
thing)' Rättv. Leks. Tra. ä va nrttugs tju'Irkar 
Rättv. 'det var välgjorda kälkar'; ska lita ny'ttug 
sy'llta Leks. 'vilken liten behändig sylta'. Syn.: 
behändig, bet. 4; handig, bet. 2. 3. 'nätt, 
näpen (om person) / neat, dainty (about person)' 
Älvd. Mor. Ve. Ors. NeSi. Vd. je ny'ttun kulla 
vMor. i ny'ttug i ks'lla Leks. e ni`ttu ku'lla 
Mock. 'en söt och näpen flicka'; o had en ny't-
tug på'jk må så Leks. 'hon hade en näpen pojke 
med sig'; va dit' va då nrttu ti hä'vuna Dju. 'vad 
du är nätt i huvudet (dvs. hättan sitter bra)!'. 
Syn.: se knort; nätt, bet. 1, m.fl. 4. 'trevlig / 
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pleasant' Leks. Ål två takks ny'ttuga ra'mmar 
Leks. 'två sådana trevliga rum'. 5. (n.:) 'litet, 
nätt, knappt / little, sparse' Leks. Bju. Mock. ta 
ny'ttut rna små'r nu Leks. 'tag måttligt med 
smör nu!'; nög va hä ny'ttut ja fe'kk Bju. 'nog 
var det litet, (det) jag fick'. —Ssg: ny'ttutuppa f. 
Jä. 'flicka, som vill vara fin och pyntad / girl who 
wants to be smart and fashionable'. 

nyttja sv.v.3. nö'ttja (sup. nökkt) vLeks. ny'ttja 
(sup. nykkt) Ål nr(gtja Rättv. nGa. (sup. nikkt) 
Dju. Mock. Nås nö'ttja (sup. nökkt) söGa. 
Mal.—ny'ttja (nykk-) Flo. ny'ttja (nykk-; sup. 
nykkt) Jä. Äpp. ne`ttja (—ne`ttje- 
Tra.; sup. nekkt)ÖVd.; obef. OvSi. (jfr nöta v.). 
1. 'begagna / use' (SAOB I 2) Rättv. Nås je 
nrttjar int brä'nnvin Rättv. 'jag använder inte 
brännvin'. Syn.: bruka, bet. 1. 2. 'nöta, slita / 
wear, wear out' allm. (utom Rättv.); ny'ttj »EV-
an Ål nö'ttj kikar Flo. ny'kk kkii'där Jä. 'nöta 
Idäder(na)' ; natta' uu te ny'ttja  på Jä. 'någonting 
att slita på'. Syn.: nöta, bet. 1. 3. 'skava, 
gnida hårt / nib, chafe' Flo. — Pass.: ss int dam 
skull nö'tdis Mal. 'så att de inte skulle nötas 
(sönder)'; skön ne'ttjes ha. 'skon nötes'; dam a 
nikkts-å't Nås 'de ha blivit utnötta'. — Särsk. 
förb. (avg 1. 'nöta av' Flo. Mal. ÖVd. nö'ttj å' 
trå'ssta Flo. 'skava av snöret (med slö kniv)'; du 
ne`ttje-å' å'rkåveti 'fra. 'du nöter el. skaver av 
åran(s skaft)'. 2. an får å nettje-å ät vii`jam 
.1.1P k 'fra. 'han går på och far efter vägen så där 
hela tiden'; (bort:) an snåutt pz'tje-batt tPti ha. 
'han bara förnöter tiden'; (sönder:) du nj.'tje-
-sonnd ä rä'jnt 'ha. 'du nöter alldeles sönder 
det'; (till:) nykk-de hå' nnda Flo. 'gnida (de stel-
frusna) händerna mot varandra (för att mjuka 
upp dem)'; (ut:) dam ä å'tnykktä Ål 'de äro 
utnötta'; nittj-å't Nås nykk-å't Jä. Äpp. nöttji-ti't 
Mal. ne'ttje-at Li. 'nöta ut'; då nekkt je å't äj 
brö'k am dä'in Li. 'då nötte jag ut ett par byxor 
om dagen'; (utav:) nittj-ta' sä kkii`an Ga. ny'kk-
-tå sä kr 'dar Jä. 'nöta (av sig) kläderna'; an a 
ne'kkt-tå 	sii'mhavvder 'Da. 'han har nött av 
alla sömhuvudena'; (åt:) ve väl. fal ti'tje-åt å 
ha'll-på 'fra. 'vi måste väl gå på och arbeta'. — 
Avi.: nö'ttju adj. Flo. 'som nöter kläder; som är 
kinkigt och grinigt (om barn) / hard on clothes; 
fretful, whinning (about child)'. 

ny-tungel n. Id ng`tuyygälr---ny"tuyygiik vMor. 

Soll. nPtuyygiik Ve. ng`tuyyäk Bju. 'nymåne / 
new moon' (Fr. ittungl; V11 nytungel). Syn.: 
se ny n., m.fl. 

ny-tändning f. I b ni' tänniy—nP tårniy Rättv. ng'-
tänniu Leks. Mal. 'månens framträdande vid ne-
danets slut / appearance of moon at end of wan-
ing period' (SAOB). 

ny-år n. la ng"år Våmh. ny"år Soll. ni'år Rättv. 
ng'ar Leks. Flo. Mal. ni`år Nås 'ett nytt års 
ingång / new year' (SAOB); ,p/ ky'mmb ab ng"åri 
Våmh. 'han kommer till nyår(shelgen)'; upj ng"-
årä Våmh. 'vid tiden närmast efter nyårsdagen'; 
o ska kom-U'm tä nPåri Rättv. (Bo.) 'hon skall 
komma hem till årsskiftet'; fram å ng`årä Mal. 
'fram på det nya året'. 

nyårs-bocken m. Ib best. ng'åsbuttjen vMor. 'fik-
tivt väsen, med vilket barn skrämdes att ej gå ut 
i nyårstidens kyla / fictitious creature used to 
frighten children out of going out in cold at new 
year'. 

nyårs-dag m. II—I c ng'åsdåg Älvd. Leks. Al ny"-
åsdåg Soll. nPåsdåg Nås ng'ajdåg Mal. ni` 4sdrig 
Li.; best. nPåsdåjn öOrs. ng'åsdajen Äpp. 'ett 
nytt borgerligt års första dag / New Year's Day' 
(SAOB). 

nå sv.v.3. n (pret. nj`dde; sup. nj'eö) Älvd. nå 
Ve. Soll. Ore NeSi. Vd. (pret. na`ddä Ve. Soll. 
nefddä Ore Bju. nå`dds Rättv. nå'dd Mal. ÖVd.; 
sup. nå`e Ve. nått Son. nått Rättv. Bju. Nås nå`i 
Mal. ÖVd.) nä (pret. no'ddä; sup. flott) vOrs. 
(styr dat. och ack.). 1. 'hinna (upp), hinna fram 
(till); (kunna) komma fram (till) / catch up, reach' 
(SAOB 1) allm. hunndp, nå'dd int an Ve. 'hunden 
hann inte upp honom'; e nå'dd onom s'Ildär Ore 
'jag hann aldrig i kapp honom'; dam sam nå`ddä 
hå'Iro Jä. 'de som bodde nära Hulå'n'; knall-å' 
du, je dir dä full Äpp. 'knalla i väg du, jag 
hinner nog i fatt dig'; an a`dd int nåi hP m Mal. 
'han hade inte hunnit hem'; män sa nå'dd ve fall 
ta`nndibinam då te lliet Li. 'men så kommo vi 
då fram till Tandöbyn till slut'. 2. 'kunna sträc-
ka sig till, räcka; röra vid / reach; touch' (SAOB 
4) allm. i neir int stö`pg Älvd. 'jag räcker inte upp 
till stopet'; nå i bå'kk (—bå'kka) öMor. 'nå till 
marken' ; jä nå'dd pi tå' tja Rättv. 'jag kunde med 
handen vidröra taket'; je nå'-nnt o Nås 'jag 
räcker inte upp till den (högt upphängda hättan)'; 
je a-nnt nå'tt de Nås 'jag har inte rört (vid) dig'; 
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jä nå`dd an Jä. 'jag rörde vid honom'; ss la'uyt 
an nå`dd Mal. 'så långt upp den räckte'. Syn.: 
hinna, bet. 1; räcka st.v.—sv.v., bet. 2. 3. 
'hinna, få tillfälle att / have time, have the oppor-
tunity to' (SAOB 5) Mal. ÖVd. tjö'ttä a nä'i te 
von ls'nnsti Mal. 'köttet har hunnit att bli litet 
skämt' (jfr lunsen adj.); inna må'a nådd te stjå'r 
se fi't att Li. 'innan mården fick tillfälle att gnaga 
(eg. skära) sig ut igen (ur nätet)'. 4. (i uttr. nå 
eggen:) 'vid slipning åstadkomma en (samman-
hängande) jämn egg / put a smooth edge on when 
grinding' Mal. a du nä'i ä'ddjin änn 'har du fått 
en jämn egg ännu?'. — Särsk. förb. (bortåt:) ä 
gi' kk inna an nådd-bslrå' t Mal. 'ejakulation sked-
de, innan den (n: penis) nådde till fullbordat sam-
lag'; (till:) 1. 'räcka till' Älvd. då'r if!,  renn so 
nei-t1'!, 'där är då en (karl), som är sexuellt po-
tent'. 2. 'hinna (med)' Vd. fy'nnd däg ss du 
när-tå' Äpp. 'skynda dig så att du hinner!'; i a 
full niti-tg•' vå'ry ba'stass Mal. 'jag har väl hun-
nit att vara på båda ställena'; (upp:) i å-tzt not-
-u'pp vOrs. 'jag har inte nått upp'; jä nådd-s'pp 
an Jä. 'jag hann i fatt honom' ;je trö'Zr je nar-sipp 
däg Äpp. 'jag tror jag hinner i fatt dig'; (uppur:) 
ä e brå ä e nu'nn jä sam nä`-på grdyynä 
'det är bra, (att) det är någon här, som når upp 
över ljungen ' (sagt om en hop småvuxna barn); 
(åt:) {t' n när-å' war Pem ym q'tär Älvd. 'han 
(arbetar så nära, att han) hinner vara hemma om 
nätterna'; ss int kri`ppör ska nö'-å' Ors. 'så att 
inte barnen skola nå (upp)'; når du å' dy då' 
Äpp. 'räcker du upp till det där?'; (åter:) ja de-
-a'tt an Ve. 'jag har hunnit ifatt honom'; (åter-i:) 
i nådd bår at!' an Ve. 'jag bara rörde el. snud-
dade vid honom'. 

nå interj. nå—nä Ve. Rättv. Bju. nä`—nå` Mal. 
ÖVd. (uttr. för varning / expression of warning: 
now then!; SAOB 2:) nå'-nnå di Ve. 'låt bli, akta 
dig!'; na-d, a`kkti ds bå'rs Rättv. 'nå, nå, akten 
er bara!'; nä`-nä`-nä`, hur vii'!, ä Mal. 'nå, hur 
blir det?'. 

nåd n. II—I a—m. la nöå n. (best. sg. dat. nö'öe) 
Älvd. nöd m. Mor. n. Ve. Soll. nåd n. Ors. 
Rättv. Leks. Dju. (best. nå'ds; pl. nii'dsr Rättv.) 
nå n. Bju.—Mal. (pl. nån Bju.) nå ÖVd.; obef. 
Våmh. 'efter genomslagning gjord vikning på 
spik el. söm; vikt och sedan avnupen udd av spik 
el. söm / folding over of nail or seam; bent over 

and then nipped-off point of nail or seam, rivet' 
(SAOB nåd' 2); an djär nö'clp åjtåmin ö'ven 
öMor. 'man gör vikningen (av sömudden) utanpå 
hoven'; djä"rå fät nö'd Soll. 'göra en vikning (av 
sömmet)'; nå`e a re'tt se Mal. 'vikningen av 
spetsen (på spiken el. sömmet) har rätat ut sig'; 
så'mnöd Ve. 'nit på hästskosöm'. Syn.: nj ud e. 

nåda' sv.v.1.-3. nö"åå—nå"åå Älvd. nedå 
Rättv. (Bo.) nir'da Leks. nå`a Bju. Ga.—Flo. Mal. 
nå'a Ål nå'da Dju. nå (pret. ne'ddä) Nås Jä. nä 
(pret. nö`dd) Tra. (jfr njuda) 'efter genomslag-
ning (av spik el. hästskosöm) fästa genom att 
vika spetsen, stuka, nita / rivet' (SAOB nåda'; 
Bl. hno8 all  1 a); niröä 	Oteå svÄlvd. 
'stuka det här (sömmet) litet!'; få ä ns' tt Flo. 'få 
det nitat'; nå' sö' mmar Jä. 'nita sömmen'; an 
nö'dd 	Tra. 'han nitade sömmen'. Syn.: 
se nagla"; njuda m. fl. —Refi.: då nå'd dam så 
å så fs'kvom Leks. 'då vika de (a: spikuddarna) 
sig av sig själva' (dvs, mot hårt underlag). 

nåda" sv.v.1 nå"åå nÄlvd. (jfr nudda) 'knuffa, 
stöta helt lätt / nudge'. — Särsk. förb. (ned:) 
nuöä-ni' spån i tjä`rry 'träng ned (met)spöet i 
(den fullastade) kärran!'; gr i nuöå-nP mj jli'r 
'får jag tränga mig in här (n: på den nästan full-
satta bänken)?'. 

nådalll  sv.v. ''da Nås Mal. (endast i uttr. nåde 
mig el. nåde dig; jfr SAOB nåda" 2 c:) (gu-) 
nä`da me Nås '(Gud) nåde mig!'; näj, 	må'g 
sruson Mal. 'nej, (Gud) nåde mig (som blir) 
sittande sysslolös här!'; 'Oda 	g am i'nnt du 
ksmm-d tt it!' Mal. '(Gud) nåde dig, om du inte 
kommer tillbaka i tid r . Jfr Gud, bet. 1 b. 

nådig adj. I neaug nÄlvd. nä'du Rättv. Jä. nå'-
dug Leks. nä`u Bju. nå`dig Nås nå'di Mal.; n. 
naadigt Tra. 1. 'barmhärtig, mild / merciful, 
gentle' (SAOB 1-2; styr dat.:) gli' å i sy`nnderym 
nj'öug nÄlvd. 'Gud är syndare nådig'. 2. 'snäll, 
vänlig / kind, nice' (SAOB 4a) allm. dannda 
på'jtjsn ä då ss nå'clug å snä'll ss Leks. 'den där 
pojken är då så godartad och snäll så'; an va int 
nå`di a hä'sstom Mal. 'han var inte snäll mot (eg. 
åt) hästarna'. 3. 'måttlig, lindrig, lätt / moder-
ate, mild, easy' (jfr SAOB 4b) allm. an  va brå 
na'du tä tå betå'kt Rättv. 'han var riktigt måttlig 
(i fråga om) att taga betalt'; ä barä då' sam ä 
nå'clug Leks. 'det är bara du som är måttlig (i 
dryckjom)'; o-då' eja ss na`di, am du rg''t o Mal. 
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'den där (3: kvinnan) är inte så lätt (el. god) att 
tagas med, om du retar henne'; ä-då' e-nt jusst ss 
nå'dit Mal. 'det där är just inte så lätt'; ä-då' e-tit 
nå`digt te djä'ro int 'fra. 'det där är inte lätt att 
göra inte'. — Adv.: 'lindrigt, lätt / mildly, gently, 
easily' allm. ä gekk nå`dut då"sa Rättv. 'det gick 
lindrigt, det här' (om ett olycksbud); an slapp-
-unna nå`dut Leks. 'han slapp undan lindrigt'; ä 
je'kk nådigarä-å' äll je tro'ddä Nås 'det avlöpte 
lindrigare (eg. gick lindrigare av), än jag trodde'; 
hä jekk nå` dut å' hä Jä. 'det avlöpte lindrigt det'. 

nåd-år n. I a nå`dar Rättv. Bju. Nås Mal. 'år, 
under vilket änka efter avliden prästman ägde 
rätt att uppbära inkomsterna av den avlidnes 
tjänst / year during which widow of deceased 
clergyman had the right to the income of her 
husband' (SAOB 2; vanl. i uttr.:) han sir-ut sam 
an a äti-spp nådårä far rävän Bju. (Magnevill) 
'han ser ut som om han hade ätit upp nådåret för 
räven'; an a jitti-s'pp nå'dårä jö rå'vam Mal. 
'han har ätit upp nådåret för räven' (om mager 
person). 

någar adv., se n åg o r. 
någom-stans adv., se någonstans. 
någom-ällarstans adv., se ällarstans. 
någon pron. n5"gär—nå"gin Älvd. n6"gär Våmh. 
nånn Mor. Soll. Rättv. Leks. (Silj.) nå"gär—
nånn Ve. nann Ors. Ore Leks.—Jä. Mal. 
nå`v—ner)n Äpp. ns`nn ÖVd.; böjn. se  LD II 
155, 216. 1. (i adjektivisk anv. och obetonat:) 
'något slags, en, en el. annan; (pl.:) ett obestämt, 
ej högt antal / some, one, one or other; (plur.:) 
some, a few' (SAOB I 1-3) allm. ig air mä"tå an 
n4n we'lliyg Älvd. 'jag skall mata honom med 
någon (el. litet) välling'; sjå'8  noga på'rur Älvd. 
'koka (eg. sjuda) några potatisar'; die  tirg-å' si 
no ga`mmfirk Älvd. 'de togo till sig el. åtogo sig 
(vården av) ett par gamla personer'; fe no air se 
Våmh. (Bon.)far ns air sen Dju. 'för ett el. annat 
år sedan'; jä någä' dågåt sä öMor. 'för några 
dagar sedan'; a do si'tt nsgär kri`ppa Ore 'har du 
sett några barn?'; nå(go) kW såg je-nt tå' Rättv. 
'någon ko såg jag inte till'; jä tra`mmpa ti nagga 
lå`ra Leks. 'jag trampade i något slags lera'; hå 
du min nä` ssduk Dju. 'har du någon näsduk?'; a i 
nsro stö`ra si'll tä sdkja Äpp. 'ha ni (eg. haven I) 
någon stor sill att sälja?'; a da nå`o grä'j på ädät 
Li. 'har du någon reda på det där?'; an lå i nsnn 

dri'vjs 'fra. 'han låg i en snödriva'; (med under-
förstått huvudord:) tå"gym rn flå"kkg åv någu 
be'ttär Våmh. 'låt oss taga en fjärding  av något 
bättre (slag)!'; i så nsga tö'kuga Ors. 'jag såg en 
tokig (kvinna)'; innt va ä nå`rsm d :dir Bju. 'inte 
var det någon (flicka) där'; sP-nt du nar° måtr Jä. 
'ser du inte någon mera (flicka)?'. Jfr bet. 6. 
Syn.: en obest. pron., bet. 1. 2. (i adjektivisk 
anv. och betonat:) 'någon (enda); några (få) / 
one; some, a few' (SAOB I 4-6) allm. vm nå"gin 
ska'"kmiester i ri`kktug svÄlvd. 'månne någon 
(enda) skolmästare är normal till förståndet?'; 
naug a-0 we' n6"ga gryga Våmh. 'nog har han 
varit (här) några (få) gånger'; na"g kär e be 
nö"gy rå'ö Våmh. 'nog lär det bli någon möjlig-
het'; a-nt du nå"gu nå'k Ve. 'har du inte en 
(enda) nål?'; ä å do-nt nå`go hy'ddja te va slitä 
Ore 'det är (då) inte något trevligt (eg. någon 
hygga) att vara ute (i yrvädret)'; våt du nå'ro rå' 
Jä. 'vet du någon utväg?'; ä fel da i ns'nn rå' 
'ha. 'det finns väl (där) i någon vrå'. 3. (i adjek-
tivisk anv.; obetonat och pleonastiskt) allm. Qn å 
so kv`uyg no ftrta Älvd. 'han har så långa föt-
ter'; ä va nå då'ki nå mjiiik i dö"da stjä`ppon 
Soll. 'det var dåligt mjöl i den där skäppan'; ä wa 
nå flint lå'rtä Ore 'det var fint lärft'; du ska bi 
min kä'r fssst Leks. 'du skall bli man först'. 
Syn.: en obest. pron., bet. 4. 4. (i adjektivisk 
anv.; obetonat och förbundet med följande räk- 
neord:) Ors. Mal. negs 	fi`ra då"gå Ors. 'en 
tre, fyra dagar / some three or four days'; i nsgo 
trP å'r vOrs. 'i ett par, tre år'; i a nåä  ti's Mal. 
'jag har hela el. cirka tio (stycken)'; dam fikk vå' 
når-ennda frammani hfi'båtam Mal. 'de fingo 
vara (el. sitta) några enda (personer) framtill i 
höbåten'. 5. (i förb. någon väg(en):) a. 'nå-
gon vart, framåt / anywhere, along, onwards' (jfr 
SAOB I 4 b p) Mal. am an må'n an ska ks`mm 
nsnn vä'jin 'om man tror (menar) att man skall 
komma någon vart'. b. 'lång väg, vida omkring / 
miles away' Våmh. ft: skrå'tjä så e å'räs nQ'nn 
wå'g Våmh. (Bon.) 'han skriker, så det hörs lång 
väg'. 6. (i substantivisk anv.; ej i särsk. förb.:) 
'någon (enda el. enstaka); någonting / some, a 
few, something, anything; someone, anyone' 
(SAOB II; jfr LD 11 156) allm. e wå bä' nö"gär 
Älvd. 'det var bara någon (enda)'; e wå' fik 
nifgrer Älvd. 'det var väl några (el. en och an- 
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nan)' (jfr Lev. Älvdalsm., s. 68); reitå-ti'lr nää 
nVåmh. 'tota (eg. råta) ihop något'; e vå fel nö' d 
edå' Våmh. (Bon.) 'det var väl (just) något, det 
där!'; nia så an wart sku'lldaört nvMor. 'något 
som han blev beskylld för'; ä kam nå'nn å nå'nn 
öMor. 'det kom någon enstaka person då och 
då'; kann int ä frnnas minn vOrs. 'kanske det 
finns någon (enda)'; int mött i' nå`gom Ore 'inte 
mötte jag någon'; kni'vsn e-pt a nå"gå nå Rättv. 
'kniven duger ingenting till (eg. är inte (duglig) åt 
något)'; ja i Fick full nå' Mal. 'ja, jag fick då 
något (någonting)'; ä é.' ett ga`mmslt-n(8)-ät, 
ssm e be'tt Mal. 'det är ett gammalt något (ett) 
(o: skinn), som är betat'. Jfr något adv. 7. (i 
förb. något av något:) 'helt litet / a little' Älvd. 
e wå fik nö'ä åv n6"ger 'det var ju något litet'; 
bä' nö'ö åv nö"ger 'bara helt litet'. Jfr någotav-
något adv. 8. (i förb. vilket något:) uka nö'd 
vMor. uka nå' Soll. (utrop av förvåning:) 'sådant 
strunt / what nonsense!'; kumm ska du sjå', uka 
nåd ä d# bart i sts'lli öOrs. 'kom skall du (få) se, 
vad det är för något där borta i stallet!'. 9. (i 
förb. samma något:) 'samma sak / the same 
thing' Ors. ä stemmu nå'd &'d 'det är samma 
sak, det'. 10. (i förb. mitt i något, med tvety-
dig innebörd:) 'alldeles omöjligt / quite impossi-
ble, hopeless'; mi'tt-i-nö"gä att e gö'r Våmh. 
'(det är) stört omöjligt att det går att utföra!'. 

någondera pron. nei"gäbier (f. 126"gyöier) Älvd. 
ns'nnd&a (n. ns"dgTa) Ors. nå`nndera Rättv. 
ns'nndera (f. ns`ggadera) Leks. ns`nndera Bju. 
Nås 'fra. (n. nirdera Tra.) 'den ene el. den andre/ 
one or other' (SAOB 1); gm e warrt ete nö"geöie 
N Älvd. 'om det (n: namnet på den nyfödda 
flickan) blev efter någondera (n: farmor el. mor-
mor) ens'; e wå ns"ckra Ors. 'det var det ena el. 
det andra' (svar på fråga, om ett nyfött barn var 
gosse el. flicka); (Du är bra dum! — Svar:) ja 
nå`nndera Rättv. 'ja, endera (av oss är det)'. 

någon-gång m. I b ns`nngay Tra. (jfr gång, bet. 
7)= någonsin; je kå'nun im' te djii`r ä ns`nngay 
'jag kommer ej att göra det någonsin'. 

någon-sin adv. no'ssrot Älvd. no'ssp(d) Våmh. 
nå`ssg(d) vMor. nå'ssij—nå`ssiy Ve. nå`ssri,der—
nå'nnsin—nå'nnsin Soll. ns'ssend—ns'nnsin 
Ors. nå`nnsin Rättv. mr' nntin (jfr någontid) 
Leks. mr' nntin—ns' ssin Bju. ns' nntri Flo. 
ns'nnstin Nås mInnsinn Jä. ns'nn-si`nnä Äpp. 

ns`nnsin ÖVd. (om d-formerna jfr Björklund 
Älvd., s. 133f.). 1. 'vid överhuvud någon tid-
punkt el. något tillfälle / evar, at all' (SAOB, äv. 
under nån stin etc.) allm. i dåg int minn-j' mig 
at ig a no'ssij Ott gn Älvd. 'jag kan inte påminna 
mig, att jag någonsin har sett honom'; å'lldär 
neessiy Ve. å'lldär nå`sspder—å'lldär nå'nnsin 
Soll. a'lldri ns'ssend Ors. 	ns'nntin Leks. 
'aldrig någonsin'. Syn.: någon-gång, -tid. 2. 
'något alls, överhuvudtaget / at all' (SAOB b a) 
Mor. a o att då'nnda a' up å si nå`ssp vMor. 'har 
hon alls haft den hatten på sig?'; i kävär-up' ållt 
nå`ssod i då'g 'jag knogar (på) så mycket jag 
överhuvudtaget orkar'. 3. 'fullt ut, väl så, allde-
les /just as' Älvd. då'r i no'sstoz so gå' få'k sos 
jå'r 'där är väl så gott bete som här'. 4. 'någon 
gång, vid något tillfällle, ibland / some time' 
Älvd. Våmh. Ve. neg ar i we da'jt noss'tt Älvd. 
'nog har jag varit dit någon gång'; no'ssp werå 
ful fu'll Våmh. 'någon gång blir den (n: bärskäp-
pan) väl full'; vi gm fa'jd någä driPpå nå`ssod 
Våmh. (Bon.) 'vi ha fått några droppar (regn) 
ibland'; 	äld nå'ssn ä add wäj nån gå'yyg 
Ve. 'värre än det vid något tillfälle hade varit 
någon gång'. 5. 'på ett ögonblick; på en kort 
stund / in a moment, in a little while' Älvd. 
no'ssp far int 'Ö 'hur fort går inte den tiden!'; 
no'sstoz gm wi llajö-å'v fet g'jndje 'på en kort 
stund ha vi väl slagit ett änge'. 6. 'aldrig (någon-
sin) / never' Våmh. no'ssp ar P we äa'jtär 'ald-
rig har jag varit dit'. 7. (i uttr. av häpnad:) näj 
å'lldär nå`ssteder-å'nndå (jfr vånda adv.) Soll. 
'nej, vad i all världen! / no, what on earth!'; 

nå`nnsin a si'tt va'rr Rättv. 'skulle man 
någonsin ha sett värre!' (jfr bet. 1). Jfr aldro, 
bet. 4. 

någon-stad adv. nå'nnstå(d) öMor. nå'nn-stå'd—
nånstå'd vSoll. nå' nn-stå'—nånstå' Soll. ns`nn-
stå Ors. ns'nnsta Äpp. Mal. 'någon vart, åt något 
håll / somewhere, anywhere'; i skå-nt nå'nn 
stå'd vSoll. 'jag skall inte någon vart'; nån dllär 
stå' Soll. 'åt ngt annat håll'; je kann int gå' 
ns'nnsta Äpp. 'jag kan inte gå någon vart'; hugg-

litä bje'rrk, ss ä°  fg''' na'nnsta Mal. 'hugg 
bort litet björk(ar), så att ni kan se någon-
stans'. Syn.: någorstad(en). 

någon-stans (—någor-) adv. n6"gymstas Älvd.—
n6"gästas Våmh. någu'msta'ss öMor. nà ,stas 
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vSoll. nå"gum-sta'ss—någumsta'ss Sol!. ns"-
gumstås—negumstass Ors. nannsta'nns Bju. 
Ål 	ns' sstans Ga. ns' s stans Flo. Nås 
nsnsta' ss — ns' nn-sta' ss— nå' -sta' ss Jä 	ns'a s- 
stä' s s ns' tststa,sts Mal. nå`ramstass—ns`§tstats 
ÖVd. 'på ngn ej närmare angiven plats, någon-
städes / somewhere, anywhere' (SAOB under 
någon s tä d e s); 	nå'-sta'ss Jä. (emfatiskt) 
'ingenstädes'; ns`,s,stas å nsktas Li. 'litet över-
allt' ; je finn int du ä ns'ts,statsas 'Du. 'jag hittar det 
inte någonstans'. Jfr anderstans; en(om)-
stans. Syn.: någor, bet. 1; någorst. 

någon-tid adv. na'nnte Äpp. ns'nnti—ns'nntil 
Mal. ns`nnti ÖVd.—ns'tti Li. (jfr någonsin) 
'någonsin / ever' (SAOB); je a sett ss mi`ttji 
vo'nnt sam ns`nnti gs'tt Li. 'jag har sett lika 
mycket ont som någonsin gott'; s'llde qs`tti Li. 
'aldrig någonsin'. Syn.: någongång; någoy 
sin, bet. 1. 

någonting pron. neenntiu Ve. nunti'uu Ore—
ns'nn-ti'yy Jä. nannti'yu—ns'nn-ti'yy Leks. 
nanti'jy—niTrntij 	Äpp. 	ns' nntiu—nsnti' yy 
Mal. 'något / something, anything' (SAOB I 1); å 
diig int a nå`nntiy Ve. 'den (x sländan) duger 
inte till någonting'; du ska'-nnt när-på' mä 
mind yy Äpp. 'du skall inte lura på mig någon- 
ting'; o 	mä nanti'uu Mal. 'hon är gravid (eg. 
går med någonting)'. Jfr någorledes, bet. 8. 

någon-var pron. nshå'r Äpp. nalzkV a  Mal. na'nn-
-vå'r—nsvå'r ÖVd. 'litet var, var och en (av oss) 
/ pretty weil every one (of us)'; ve fir ful 
mä'ssmsrn nshå'r da Äpp. 'vi firade väl mid-
sommaren litet var av oss där'; ädå hä'nnd fal 
nirsm-vå'r 'fra. 'det där händer väl litet var (och 
en)'. Jfr någotvart pron. n. 

någor adv. n6"gä(r) Älvd. Våmh. no"gä(r)—nå"- 
gär vMor. 	öMor. nå"gär Ve. Sol!. ns"gär 
prs. nå'gur Ore nkgsr Rättv. 1. 'någonstädes / 
somewhere, anywhere' (Fr. nakk var 1—nök-
kur; Sdw. nokor; jfr L. Moberg Sv. dial. 
nårs(t), någorst, någor 'någonstädes', i SvLm 
1983, s. 135f., 141f.) allm. war i ö(i' nögä'r Älvd. 
'var är du någonstans?'; iNfkImm fel a'tt diem 
nogä'r Våmh. 'vi hitta väl dem någonstans'; a do 
sitt få'ra nå`gur Ore 'har du sett far någon-
stans?'. Jfr andror; ingo(r)st; ingro (eg. in-
gor!). Syn.: någonstans; någorst. 2. 'någon 
vart / somewhere' (Fr. nakkv ar 2) öMor. Rättv. 

an a gått nägå'r öMor. 'han har gått någon vart'. 
3. (eufemistiskt för podex i vissa avvisande 
uttr.:) 'jo vackert, pyttsan! / (euphemism for po-
dex in certain expressions of repudiation:) fidd-
lesticks, nonsense!'; kyl' di nö"gä Våmh. (Bon.) 
tå di nägå'r öMor. 'Mia el. tag dig där bak!'; jo 
'Witt i nå"gär Sol!. 'jo pytt! försök inte!'. 4. 'på 
en nyss förut nämnd plats, där / in a place al-
ready mentioned, there' Älvd. nvMor. o sg 
wå'rym nögä'r Älvd. 'och sedan, medan vi voro 
där ...'; an sa`ggd at ka'ss wå no"gä nvMor. 
'han sade, att Lars var där'. 

någor-faldig adj. I nå`a-fa'lldi Mal. 'en hel del, 
åtskillig / a good deal of, several'; an tå`k full am 
hä niTdfalldi  ga'yyää  'han talade väl om det 
åtskilliga gånger'. 

någor-handa (—något-) pron. (n.); adv. nkgan-
da—nå"gänds Rättv. ns'rhanda Bju. nå`randa Ål 
nå`ra(ha)nnd(a) Dju. nå`randa Ga. nå`rand Flo. 
nä`renda—ns'nnda Jä. nii`ran(ä) Äpp. nå`r-
an(a)—nå`än—näkt Mal. nå`ran ÖVd. (jfr V11); 
obef. Leks. 1. (adjektiviskt; jfr SAOB I:) 
'mångahanda, åtskilligt, bra många / quite a lot, 
quite a few' Jä. Mal. nå'renda å'r Jä. 'bra många 
år'; nå`ran jä'ttons Mal. 'åtskilligt att äta (eg. 
ätandes)'. 2. (substantiviskt; jfr SAOB II:) 'nå-
got, någonting; en hel del / something, a great 
many, a lot' allm. Pt mä nkgänds sRättv. 'hit 
med något!'; jä må då fa-  nkganda Rättv. 'jag 
må då få någonting'; am du hadd nå`randa tä 
fu'nnd Ål 'om du hade någon omdömesförmåga'; 
i ha'nnomäs sme`ja finns ä nå' ra(ha)nnda Dju. 'i 
hans smedja finns det åtskilligt (med verktyg)'; ä 
va fuk ns'nnda tä tjo'rrtil Jä. 'det var väl något 
till (el. en ganska bra) kjortel'; hå' vå ful jusst 
nå`ran ks`mm mä Äpp. 'det var väl just något att 
komma med!'; hån e ä-,M' fsa  nå`p Mal. 'vad är 
det här för något?'; dam sam add vg`ry 
fe'tt nä`ran Mal. 'de som hade varit ute (i värl-
den) och sett någonting'. Jfr någotgrand, bet. 
1; någotlitet pron. n. 3. (postponerat:) 'något 
av, någonting liknande / something of' ÖVd. ä 
M`r-ät äjn Ke'vkiise nå`ran Li. 'det ser ut (att 
vara) något av en arbetsmänniska el. slitvarg'; ä 
' fall äjn skrä'ppstjit nå`ran, an då' Li. 'det är 

väl något av en storskrävlare, den där'. 4. (ad-
verbiellt:) 'någorlunda, någotsånär, nästan / 
more or less, fairly (well), almost' Dju. Ga. 
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Syn.: någor-ledes, bet. 2, -lund, bet. 2; något-
avnågot; någotnär; någotsånär, bet. 1. 

någor-ledes adv. nogäke' ss Våmh. (Bon.) nå-
guH' s—nåkg'' s vMor. Soll. nå"go-lre' ss —nå-
guki's—nå"gules Ve. ni`rlins Dju. ni`rlänst—
ni'rlänst Ga. ni'rlens Nås—ngr'les—nöVar—
mila' Jä. niass—ns'lläs—nu'llus Mal. ni'läjs 
ÖVd. 1. 'på ett el. annat sätt / in one way or 
another' (SAOB 2) allm. fen fi'gälr så ku'rrär 
nåH's vMor. 'en fågel, som kurrar på något 
sätt'; vir fåmm ful få"rå någukg.' s Soll. 'vi få väl 
ställa på något vis'; är vi ä nM's Soll. 'hur var 
det på för sätt?'; ä lét ni`rlins hå' å Dju. 'det ljöd 
på något sätt, det också'; djå' ni'läs Mal. 'gör 
(el. sätt i gång) på något sätt!'; ä vci'l• ful ni'läjs 
'Fra. 'det blir väl någon råd'. Syn.: någorlund, 
bet. 1. 2. 'någorlunda, någotsånär / fairly (weil), 
reasonably' (SAOB 4) Soll. Jä. (hur mår du? —) 
gö'r int ä nålft's ä Soll. 'går det inte någotsånär 
(bra)?'. Syn.: se någor-handa, bet. 4, -lund, 
bet. 2, m.fl. 3. 'ungefär / approximately' (jfr 
SAOB 4) Soll. sö'n nåH's 'så ungefär'. Syn.: 
någorlund, bet. 3; någotpåhåll. 4. 'åtskil-
ligt, bra nog / somewhat' Tra. nö ska je ful vak 

sni'ru 'nu kommer jag väl att bli åtskilligt 
snuvig'. 5. (i adjektivisk anv.:) 'någorlunda bra; 
skapligt / fairly good' Ve. Soll. Jä. ä vi då nå"gu-
-li's Soll. hä va ful ni`les Jä. 'det var då någor-
lunda skapligt'. Syn.: någotsånär, bet. 2. 6. 
(i adjektivisk anv.; endast neutralt:) 'illa ställt, 
bedrövligt / awful, in a bad way' Våmh. Soll. ja ä 
P nogäke'ss Våmh. (Bon.) 'ja, det är bedrövligt': 
ä vi' ful ju'sst nåH's dä'n ö så Soll. 'det var då 
så illa ställt där också så'. Syn.: någorlund, 
bet. 7. 7. (i adjektivisk anv.:) 'ej fullt klok, tokig 
/ not quite right in the head, mad' Jä. Mal. Syn.: 
någotsånär, bet. 4. 8. (i adjektivisk anv.:) 
'gravid / pregnant' allm. hello demas a ke"m-att 
frå stå'kkkum å e någuH's Soll. 'deras flicka har 
kommit åter från Stockholm och är gravid': o å' 
nuls'ss Jä. 'hon är gravid': du ni'läjs Fm. 'är 
du gravid?'. Jfr någonting. Syn.: se kabbe, 
bet. 9; någorlund, bet. 6, m.fl. 

någor-lund adv. no(g)414' nnd Älvd. nogäky' nnd 
Våmh. (Bon.) någäku'nnd vMor. någältennd—
nålu'nnd öMor. nå'gkun Ve. ni'glunnd--nsg-
lut nnd Ors. nä"gslundRättv. 1. 'på ett el. annat 
sätt / in one way or another' (SAOB under 

någorlunda I 1) Älvd. Våmh. Mor. an so 
friettskkig nogNennd Älvd. 'han är så trumpen 
på ngt vis'; an bi fel ty( nndjin fä"rå nogälry'nnd 
Våmh. (Bon.) 'man blir väl tvungen att vidtaga 
en el. annan åtgärd (eg. fara någorlunda)'. 
Syn.: n åg o rl e de s, bet. 1. 2. 'någotsånär, skap-
ligt, hjälpligt / fairly, reasonably' (SAOB under 
någorlunda I 3) Ors. Rättv. e djikk ni`glunnd 
Ors. 'det gick någorlunda': nå"gslund fri's(s)k 
Rättv. 'något så när frisk'. Syn.: se någor-
handa, bet. 4; skapliga m.fl. 3. 'ungefär / 
approximately' Våmh. ja jusst sö' nogäky' nnd 
Våmh. (Bon.) 'ja, just så ungefär'. Syn.: n åg or-
ledes, bet. 3; någotpåhåll. 4. (i adjektivisk 
anv.; jfr SAOB under någorlunda II:) 'hjälp-
lig / fairly good' Rättv. an vi nå"gulund tä dr(r)-
beta 'han var tämligen duktig att arbeta'. 5. (i 
adjektivisk anv.:) 'häftigt förvånad / greatly as-
tonished, excited' Ve. du ska trö i vat nå'girun då 
i fikk hå'r ä 'du skall tro, att jag blev upprörd, då 
jag fick höra det'. 6. (i adjektivisk anv.:) 'gravid 
/ pregnant' Älvd. öMor. o va någälu'nnd öMor. 
'hon var gravid'. Syn.: se någorledes, bet. 8, 
m.fl. 7. (i adjektivisk anv.:) 'besvärligt, tråkigt, 
eländigt / difficult, troublesome' öMor. ä va nå-
lut nnd ätä'n åg 'det var eländigt (el. ett spekta-
kel) det där också!'. Syn.: någorledes, bet. 6. 

någorst adv. nå"gust Rättv. nkgest Leks. (Silj.) 
nu'g(g)ust Leks. ni`gast Ål ni'gäst Dju. (jfr 
Sdw. nogors, under nokor; L. Moberg i 
SvLm. 1983, s. 135f.). 1. 'någonstans / some-
where, anywhere' allm. var ha di' väni 
nu`g(g)sst Leks. 'var har du varit någonstans?'; 
nu`ggust ci`rstans Leks. 'någon annanstans'; å fal 
ni`gäst Dju. 'det är väl på ett el. annat ställe'. Jfr 
ingorst. Syn.: någonstans; någor, bet. 1. 
2. 'till en tidigare nämnd plats, dit / to a place 
already mentioned, there' Dju. hs'nn i ni' gäst 
'hunno ni (eg. hunnen I) (fram i tid) dit (ni skul-
le)?'. 

någor-stad(en) adv. nu',9,stan—n8`,s,sta ÖVd. (jfr 
Sdw. nokor stab). 1. 'någonstans hän, någon 
vart / somewhere, anywhere'. Syn.: n åg o n-
stad. 2. dn' 	rts'jytan Tra. 'drag åt h-e! / 
go to blazes!'. 

någor-stans adv., se någonstans. 
något adv. nöa Älvd. nöd Våmh. (Bon.) nå Soll. 
ns Leks. Dju. Jä. Äpp. Mal. Li. ni—nå Ga.; tr. 
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st. nii`gs Jä. Mal. 1. (obetonat och pleonas-
tiskt:) 'något alls, över huvud (taget) / at all' (jfr 
SAOB någon III 1) allm. a öu weö-a'ut noå i 
då'g Älvd. 'har du varit ut (något) i dag?'; ja v' t 
an ä nå ä Soll. (undvikande svar på fråga) 'ja, vet 
man det något (eller)?'; ha du sitt sniii ttp å a'nna 
våra nå' Leks. 'har du sett en skymt av vår Anna 
(något)?'; ä-nt gs'tt nu Leks. 'det är ej gott (nå-
got)'; ja/öd-le/ina ns di mii`ssta Dju. 'jag gjorde 
undan (något av) det allra mesta'; i'/gin a tä`k 
am ä nå få' am Li. 'ingen har talat om det (något) 
för honom'. 2. (förstärkande:) 'tämligen, riktigt, 
mycket / rather, quite, very' (jfr SAOB någon 
III 1 b) Älvd. Våmh. Jä. Mal. nä' mrkkek 
gg'"uga Älvd. 'riktigt många gånger'; an a we 
nogä nö'd Gxelindjä Våmh. (Bon.) 'han har varit 
borta (eg. någor) mycket länge'; nå`gs gs'tt Jä. 
'mycket gott'; an e nå`gs la'uy an då Mal. 'han 
är riktigt (el. betydligt, ansenligt) lång den där 
(karlen)'; då hå'g ve e nå`gs stöä  grå'n Mal. 'då 
höggo vi en tämligen stor gran'. Jfr ganska; 
grannla; mjög, bet. 1. 3. (i förb. något till:) 
'mycket / very' (jfr SAOB någon II 4 b y) Mal. 
nå'-te stö'r 'mycket stor'. 

något(-av)-något-något-av adv. nå'-ns'-nä'-å' 
Mal. nä`-å-nä' ÖVd. 'någorlunda; nära nog; 
ungefär! approximately; fairly, more or less'; ä e 
nå'-å' tåt hg'ä å nä Mal. 'det är någorlunda 
torrt, höet också, nu'; nä`-å-nä' tå'kles Li. 'så 
gott som utan tak'. Jfr någon, bet. 7. Syn.: se 
någorledes, bet. 2-3; någorlund, bet. 2-3; 
någotbortmot. 

något-bortmot adv. nå'-bskmö't Äpp. ns'bbstt-
mö't Mal. ÖVd. = föreg. 

något-grand pron. n.; adv. nå'grann(d)-nä`-
grannd Mal. nå'grannd Tra. (jfr grand n.). 1. 
'en liten smula; en hel del, tämligen mycket / a 
little, a great many, quite a lot' Mal. Tra. då va 
nå'grannd mä fs'Irk Mal. 'där var (det) väldigt 
mycket (med) folk'; an skall fall te vå nä'grannd 
svä'nnsk Tra. 'han (el. man) skulle väl till att 
vara en hel del (el. i hög grad) svensk'. Jfr nå-
gorhanda, bet. 2. Syn.: någotlitet. 2. 'väl-
digt, värst, förskräckligt, oerhört / awfully, enor-
mously' Mal. va-nt hå nå'grann 'var inte det 
förfärligt (el. det värsta man hört)!'. Jfr ogrant-
åt, bet. 3. — Ssg: nå'grandtt-nå'grantå't adv. 

Mal. 'förfärligt, hemskt' (jfr bet. 2). Jfr ogrant-
åt. 

något-handa adv. se  någorhanda pron. n.; adv. 
något-litet pron. n. nåtri' tä svMor. nå'llt(ä) Soll. 
ns'llit Ors. ns'llts öLeks. ns'llt(ä) vLeks. 
Bju.-Nås-nfaitä Jä. Mal. nsli'tä-ns'llt Äpp. 
nä`litä ÖVd. 'en liten smula; bra nog, tämligen 
mycket / a little; quite a lot' (jfr SAOB under 
någon III 1 a); ä va netki'tä kvii`ro syMor. 'det 
var något el. tämligen mycket kvar'; (ä) djå'r ful 
jusst nå'llt å Soll. (ironiskt:) 'det gör då just 
någonting, det'; i fikk ns'llit Ors. 'jag fick bra nog 
mycket'; ns'lltä mä fsikk Bju. Ga. 'tämligen 
mycket folk'; hä va ns'lltä 	Jä. 'det var en 
liten smula (el. åtskilligt) kvar'; i vå`k ä kum 
ns'llt Mal. 'jag önskade att det komme (något) 
litet (regn)'. Jfr någorhanda, bet. 1-2. Syn.: 
någotgrand, bet. 1. 

något-litet adv. nii'litä-ns'lltä Leks. ns'llt(ä) 
Bju.-Nås Äpp. 	 Jä. nå'llte-ns'llt 
ÖVd. 'tämligen, ganska, bra nog (mycket) / fair-
ly, quite' (jfr SAOB under någon III 1 a; Bur-
träsk 101 a; Hössjömålet under någon, bet. 3 b); 
vi ha vän i va`ttlås nu ns'llt lä`nnji Dju. 'vi ha 
varit utan vatten nu riktigt länge'; ni/lit 'k Flo. 
'tämligen förmögen'; ns'lltä (-ns'llitä) my'ttjy 
va ä Jä. 'ganska mycket var det'; mat hå`k-
räffsp Mal. 'tämligen svår att räfsa'; hann "e nög 
ni/lite stå'r hann ila. 'han är nog bra mycket 
större, han'; (äv. postponerat:) an ä tä å'ran 
ns'iltä han Leks. 'han är ganska ålderstigen, 
han'. 

något-när adv. n6"gu-ner-nö"gy-n?'r Älvd. 'i det 
närmaste, någorlunda / almost, more cs*: less, 
fairly' (SAOB under någon III 3). Syn.: se nå-
gorhanda, bet. 4, m.fl. 

något-på-håll adv. nä'-på-hä'l Mal. 'någorlunda, 
ungefär! more or less, fairly, about'. Syn.: nå-
gorledes, bet. 3; någorlund, bet. 3. 

något-så-när adv.; adj. no'sson?'r-no'ssoner 
Älvd. no'ssuner Våmh. nå'ssånär-nå`ssånär 
(pl. nå'ssånärär) Mor. Ve. nå'sså-niiir-netsså-
niiir-nåsspii'r Soll. ns'sssnå'r Ors. neessånå'r 
Rättv. ns'ss(å)når-ns' ssnär Leks. nå' ssånär-
nå` ssånär Ga. na'sssnär Flo. nsisssnår Nås 
ns'ssa-nå'r-ns' ssnär-ns'ssnii'r Jä. ns'ssnär 
Äpp. ns'sssnlia-nsissttää  Mal. nå`ssånår ÖVd. 
1. 'någorlunda, nästan (bra) / fairly, almost' 
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(SAOB under någon III 3 b; jfr äv. näril  adv. C 
9 a D) allm. e sir-a'ut no'ssuner eba Våmh. 'det 
ser någorlunda bra ut, det där'; stu`kkär wa nå1 s-
sånär je'mmnä Ve. 'stockarna voro någorlunda 
jämna'; e wart ns`sssnii'r tPst Ors. 'det blev 
någorlunda tyst'; 8 går-få'r så nå‘ssårdi'r Rättv. 
'det går för sig någorlunda (bra)'; nsisspå.r på 
lå'da Jä. 'någorlunda el. nästan rätt' (jfr led f., 
bet. 2); ss dam ris'ssn,iia  fikk å' an Mal. 'så att de 
nästan fick utav den (D: stocken)'. Syn.: se nå-
gorhanda, bet. 4, m. fl. 2. (i adjektivisk anv.:) 
'någorlunda bra, skaplig / fairly good' allm. ig i 
ny ffi- no'sson?'r Älvd. 'jag är då väl någorlunda 
duktig (i skolan)'; nå ä jå nå`ssånitr Rättv. (Bi.) 
'nu är jag någorlunda frisk'; ä-nt å'r bra`kka 
ns'ssryiir Leks. 'är inte den andra byxan ganska 
bra?'. Syn.: någorled e s, bet. 5. 3. (i adjekti-
visk anv.:) 'som vill vara finare än andra, hög-
dragen / haughty, superior' Mor. Soll. Ors. 
Leks. dem e så nå( ssånärär vMor. 'de äro så 
högdragna'; ref, te va nå.ssånifr Soll. 'oj, (en 
sådan människa) att vara högfärdig!'; o vill va 
litä ns' ssryir Leks. 'hon vill vara litet förmer än 
andra'. Jfr vänast. 4. (i adjektivisk anv.:) 'ej 
fullt klok / not quite right in the head' Mal. hag 
du nsisspää  hål 'är du inte riktigt klok?'. Jfr när 
prep., bet. 4. Syn.: någorledes, bet. 7. 5. (i 
förb. store något-så-när:) Äpp. Mal. stö're 
ns'sstiåä, hskke resälhit Mal. 'du store, ett så-
dant elände! / dear me, what misery!'. 

något-vargång adv. nå'wänngs'yng Ore 'då och 
då / now and then'. Syn.: se bortmellan adv.; 
emellan, bet. 2; någotvartsinn. 

något-varjehanda pron. n. nsva'rrjan Flo. nshå'k-
jandä Nås Jä. nshs`nnda Äpp. nahå`ran(a)Mal. 
nshå'rjan(da) ÖVd. 'litet av varje / a bit of every-
thing'. Syn.: någotvart. 

något-varjeledes adv. nshågrös—nshs'llens Nås 
Jä. nshii`rilös—nshå`riläs—nshå'rilå's Mal. ns-
hirriläjs—nsvå'riläjs Li. 'på varjehanda sätt, 
både si och så! in all sorts of ways, both one way 
and another'. 

något-var(je)stans adv. nswii`rstass Ore mods-
stans Dju. nshå`kstanns Nås rishs'sstas(s) Jä. 
Äpp. nshå`ristass—nshä'rista'n Mal. nsvå'ri-
stas(s) ÖVd. 'litet varstädes / all over the place' 
(SAOB under någon III 4 b). Syn.: någotvar-
jomstans. 

något-varjomstans adv. nsvå`rsmstass 	= 
föreg. 

något-vart pron. n. »vak Äpp. 'litet av varje / a 
bit of everything' (jfr SAOB någon III 4); han å' 
full !Isvak te stikk tP-p 'han har väl litet av varje 
att berätta för honom'. Jfr någonvar pron. 
Syn.: någotvarjehanda. 

något-vartshm adv. nowe'ssp Älvd. nsva'ssti 
Leks. Bju. Dju. Ga. nava' sset Mock.—
trautz'sstr—naräva'sstr Flo. nshs'sstwlå Nås Jä. 
nshå'(r)sry Äpp. 	sstot Mal. nsiw'ssp— 
nåvs'ssez ÖVd. 'allt emellanåt, då och då, ibland / 
now and then'. Syn.: se bortmellan adv.; 
emellan, bet. 2; någotvargång. 

några-ena adj. pl. nå'rå'n Mal. 'åtskilliga, flera; en 
mängd / many; a lot'; da a an trå`vs s gii‘nn(Di 
nå'rå'n ga'yylia 'där har man strävat och gått 
fram åtskilliga gånger'. 

någrom-stans adv., se någon-stans (—någor-) 
adv. 

nåk adj. I nk Älvd. (Rietz; Multrå; Burträsk; 
Hössjömålet; Stenberg Ordb.) 'eftergiven, vek, 
blyg / submissive, weak, shy'; fr: 14.45-tort so nj'k 
ndä'r 'han var inte så vek, den där (mannen)'. 

nåkas sv.v.l. pass. nà kas Bju. 'nalkas (om tid) / 
approach (about time)' (SAOB under nåka 1). 
Syn.: nalkas. 

nål f. J a njk Älvd. Våmh. nak vMor. Ve. Soll. Ore 
NeSi. Vd. nål öMor. nöl—nOl Ors. 1. 'i ena 
änden spetsigt redskap av ben, trä el. metall, 
anv. vid sömnad, stoppning, bindning och dyl. 
samt för att fästa ihop ngt el. som prydnad / 
needle; pin' (SAOB 1; ÖDB II 241f.) allm. smf- 

neelre Älvd. sme-å narri Soll. smöj 11.-Dra 
Mal. 'träda (tråd) på nålen' (jfr smöja v.); ja 
le`tts ss jå lamndli`nn några Leks. 'jag letade (så 
noga), så jag kunde ha hittat en nål (el. nålen)' ; a-
-a'tt 'Oka Mal. 'leta rätt på (eg. ha åter) nålen'; 
/å°  så hei'l i några Mal. 'lära sig sy el. att bli 
skinnskräddare (eg. lära sig hålla i nålen)'; 
(bildl.:) .ftn dzr fa'ttig llajs P nj'k Älvd. 'han 
dog fattig som en nål'. Jfr aln(s)-, bjäll-, bok-, 
engelsk-, flätgärds-, hagen-, halsduk-, 
halsklädes-, halvards-, hank-, hållsäck-, 
karlstad-, klut-, knapp-, knopp-, nät-, rem-, 
siltapps-, silsålls-, skoträlings-, skotä-
lings-, skär-, sockstick-, stäm-, sy-, sölj-, 
söm-, trekant-, tvåstyvers-, tälings-. 2. a. 
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'från hjulaxel utgående järntapp, vars fria ände 
vilade i hjulnavet / iron axle pin, extending from 
the axle tree, the free end of which rested in the 
wheel-hub' (SAOB 2 d; ÖDB I 390 med ill., 471) 
allm. Jfr hjul-, kärr-, vält-. b. 'från kvarnax-
eln utgående järndubb, som löpte i lättans lager 
/ iron pin, extending from the driving-shaft of 
watermill and resting in the bearing of the lätta' 
(ÖDB III 271f. med ill., 273) Våmh. Mor. Soll. 
Syn.: sporre, bet. 5 a. 3. 'i änden av hjulaxel 
insatt järnsprint, avs. att hindra hjulet att falla av 
hjulaxeln, axelsprint / iron pin inserted in end of 
axle-tree to stop wheel aning off axle, wheel-
pin' (se ill.; jfr SAOB 2 e) Älvd. Våmh. Jfr 
axels-, hjul-, kärr-. 4. 'barr / (pine-) 
needle' (SAOB 2 h) OvSi. tå'llnåk vSoll. ta'llnöl 
Ors. 'tallbarr'. Jfr barr-, gran-, ris-. Syn.: se 
barr, bet. 1. 5. 'nålstarr, Carex dioica, el. tuv-
säv, Scirpus cxspitosus / (Dioecious) sedge or 
type of bulrush' ÖVd. Jfr finnskägg, bet. 1; 
käringnål. Syn.: nålgräs. 6. (senare 
ssgsled:) 'kil el. järnten, varmed ngt fastgjordes / 
wedge or iron rod with which something was 
fixed' Ore ÖVd.; se båt-, lie-. 7. 'malungskarl / 
fellow from Malung' Li. 8. a. (förstärkande 
framför naken:) na'ir na'kku Äpp. 'spritt na-
ken / stark naked'. b. (i kraftuttryck som nålen 
till att vara gott:) 'väldigt gott / awfully good' 
Li. män äjå' vå1  fall liksam nå'ka te vä ga'tt 
'(men) det här var allt förfärligt el. tusan så gott'. 

nåla sv .v .1. dirka Mor. na`ka Flo. Li. 'fästa med 
nål(ar) el. gm  att sy med nål och tråd / fasten 
with pin(s) or by sewing with needle and thread' 
(jfr SAOB 2) allm. — Särsk. förb. (fast) nålr-
-fa'sst ba' nndä Flo. 'fästa bandet provisoriskt 
med 	(knapp)nålar' ; (i h op:) dem nbäd-iö'p 
ta'rrma vMor. 'de fäste ihop tarmarna med nål-
fina trästickor (till korvar)'; (upp:) nål--a'pp 
tjö`rtiln Flo. 'med nålar fästa upp kjolens nedre 
kant'; (åt:) n rc-dt ä Li. 'sy el. tråckla fast det 
provisoriskt med långa stygn'. 

nål-bok f. VI nå'lbok öMor. 'bok av hopsatta tyg-
lappar, vari nålar insättas och förvaras av skräd-
dare / book made of pieces of cloth, used by 
tailor for keeping needles in' (se ill.; SAOB; jfr 
ÖDB II 241). Jfr nåldull m.fl. 

nål-brev n. la no`kbriev Älvd. na`kbr&)—nå`lbrå, 
Mor. nå'kbrv Soll. Ore Nås Jä. Mal. ÖVd. 'hop- 

vikt papper med instuckna sy- el. knappnålar / 
folded paper full of needles and pins' (SAOB). 

nål-dull m. Ja nå'44811-4(1811—nlartall Li. 'liten 
rulle av vadmal (el. vadmal och sämskskinn) 
med instuckna nålar och påträdd fingerborg 
(medförd av män på skogsarbete el. färder) / 
small piece of rolled-up material for needles and 
thimble (taken along by forestry-workers or by 
men on journeys)'. Jfr nål-bok, -dyna, -hus. 
Syn.: nål-klut, -kudd, -stock, -valk. 

nål-dyna f. IV a ndjjn Älvd. no'kdfina Våmh. 
(Bon.) nå'ldöjna—nkIddjn öMor. nå'kdin Ve. 
na'fficjgna Mal. 4'0-W1nd ÖVd. 'liten, hårt 
stoppad dyna el. björkticka, i vilken nålar 
stuckos in för förvaring / pincushion' (se ill.; 
SAOB 1; ÖDB II 241). Jfr nål-dull, -sopp. 
Syn.: nål-koppe, -kudd, bet. 1, -kudde. 

nål-gräs n. la ncl'Irgräs Mal. 'nålstarr, Carex 
dioica el. tuvsäv, Scirpus cwspitosus' (SAOB; 
ÖDB I 216). Jfr finnskägg, bet. 1; käringnål; 
myrgräs. Syn.: nål, bet. 5. 

nål-hus (--husan--hyse) n. Ja—VIII--IV (LD II 
133) nr kaus Älvd. d'Ires Våmh. 

vMor. nå'Iöjs öMor. nå`khdjs Ve. na"4-öjs—
na"Inis Soll. nö'lajs—na'jlajs Ors. na`khas—nifir-
hiisan Rättv. (Bo.) nå`k(h)us Leks. nå`sä Ga. 
nlekhzis Mock. Nås ÖVd. nis`(k)bsä Flo.—
nfAr,s—nä's(ä) Mal. mi'lrhas Jä. (jfr Torp hysa 
f.). 1. 'fodral el. annan anordning, vari nålar 
förvarades under vandring / needle-case' (se ill.; 
SAOB; ÖDB IV 70, 76, 110, med ill. 230f., 346) 
allm. ffias-å' sos py'yyg o nanaus Älvd. 'följas 
åt som pung och nålhus' (om oskiljaktiga kam-
rater). Jfr nålpattra; knivsked-. 2. 'obetyd-
lig, men struntviktig person / insignificant but 
self-important person' Älvd. Soll. 

nålhus-band n. la nä'kjbannd Flo. (jfr nål-hus-
-husan--hyse n.) 'vävt band, som förenade 
nålhuset med en ring, som löpte på skinnmag-
dens el. förskinnets midjerem / woven band 
joining needle-case to a ring on strap of skinn-
magden'. Jfr nålhusring. 

nålhus-ring m. I b na'sriyy Ga. 'på skinnmagdrem-
men löpande ring, i vilken banden från knivsli-
dan och nålhuset fastgjorts / ring on leather-
apron strap, in which bands, carrying knife-
sheath and needle-case, were fastened' (ÖDB IV 
230). Jfr nålhusband. Syn.: försölja. 
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nål-klut m. la nli'rkkiit 'Da. 'hoprullad tyglapp för 
nålar och fingerborg'. Syn.: se nåldull. 

nål-kolv m. I a nefkktrv Våmh. na`lköv öMor. 
'pojkleksak, bestående av en träpil, vars spets 
utgjordes av en smal järnten (spik el. järntråd) / 
boy's toy, consisting of wooden arrow, the point 
of which was a narrow iron rod (nail or iron-
wire)' (se ill.; ÖDB 112). Syn.: järntenkolv; 
nålpil. 

nål-koppe m. Illa nå'kkupp vMor. 'nåldyna'. 
Syn.: se nåldyna m.fl. 

nål-kudd m. la nå'kkadd vSoll. Dju. nYlkudd—
nO'lkudd Ors. nå'kkudd Jä. 1. 'nåldyna (för 
bruk i hemmet)' vSoll. Ors. Jä. Syn.: se nål-
dyna m. fl. 2. 'hoprullad vadmalslapp, anv. 
som nåldyna (av män på arbete eller färder)' (se 
ill.) Ors. Dju. Jä. Syn.: nåldull. 

nål-kudde m. Ill a nå`kkuddii Ore =- föreg., bet. 1 
(SAOB). Syn.: se nåldyna m.fl. 

nål-pattra f. IV a ruNpätra Leks. Ål d'irpåtra 
Mock. d'Irpattra Jä. Äpp. Mal. 'cylinderformigt 
fodral av trä el. bleckplåt, avs. för nålar / cylin-
drical case of wood or tin-plate, intended for 
needles' (se ill.; ÖDB II 241). Jfr nålhus, 
bet. 1. 

nål-pil m. l a nölpil vOrs. = nålkolv. 
nål-rem f. Ja niz`lrm öMor. nirkr&n Flo. 'bred 
skorem i Floda sn försedd med två röda ull-
garnstofsar / broad shoelace in Floda parish with 
two red woollen tassels' (jfr SAOB). Jfr blas sa f. 

nål-salt n. Ia dsallt Flo. 'salt, över vilket ngn 
läst besvärjelse och som användes som boteme-
del, då ett kreatur fått ngt vasst i sig, t. ex. nålar / 
salt over which one had chanted a spel, used as 
remedy when animal had got sthg sharp in it, e.g. 
needles' (jfr SAOB). 

nål-sopp m. I a nj'hopp Älvd. Våmh. 'björkticka, 
Polyporus betufinus' (anv. att sätta nålar i). Jfr 
nål-dull, -dyna. Syn.: björk-sopp, -ticka, 
-täta; nål-, vit-ticka. 

nål-spett n. Ia d'Irspett Leks. (jfr spett, bet. 6) 
'nåltorn på brosch / pin of brooch'. 

nål-stock m. Ib d'lstukk öMor. na'kstakk Leks. 
Ga. Flo. 'hoprullad vadmalslapp, anv. som nål-
dyna' (SAOB). Syn.: nåldull. 

nåls-udd m. I a nkksudd Bju. nå'ksudd Nås 
nAsadd Mal. 'spets på nål / needle-point' (SAOB 
under nåls-). 

nål(s)-ände m. Illa nei'kerennd (jfr Fr. nålar-) 
Älvd. naikstinnda Leks. 'synål med tråd av sär-
skild längd / needle and thread of certain length' 
(anv. som mått t. ex. vid vävning). 

nål(s)-öga n. IV n -Prsöga Våmh. niaeksåga Bju. 
nå"ksåga Nås nirkauge ÖVd. 'öga på synål / eye 
of a needle' (SAOB); bii nå'kege Li. 'svetsa el. 
bädja ihop ett skadat nålsöga' (tecken på högsta 
smideskonst; jfr Lima-ltanstrand 1, s. 327, 477). 

nål-tam(d) adj. nå'Irtämd—nakäm—nå`täm Mal. 
'kunnig i sömnad, skicklig att sy (t. ex. om  
skinnskräddare) / good at sewing (e.g. about fur-
ner)' (SAOB); ve skull då vie d'irtäm, inna ve 
kåm-ii' t 'vi skulle (el. måste) då vara skickliga att 
sy (skinnkläder), innan vi (fick) kom(ma) ut (i 
landet med laget)' (jfr Malung III, s. 299). 

nål-ticka f. IV a nå`ktikka vMor. vSoll. Ore Leks. 
nå`ltikka öMor. nO'ltikka öOrs. nifktikka Rättv. 
Bju. Dju. Nås Jä. nakikka Ga. Flo. 'björkticka, 
Polyporus betulinus' (se ill.). Syn.: se björk-, 
nål-sopp m.fl. 

nål-tull m. I a, se nåldull. 
nål-täta f. IV a 4'11-ärta Mal. niNtetta ÖVd. = 
nålticka m.fl. 

nål-valk m. Ib nå'kvakk Äpp. Mal. 'hoprullad vad-
malslapp, anv. som nåldyna' (se ill.; ÖDB 1171, 
221; II 241, 346; Malung III, s. 92). Syn.: se 
nåldull m.fl. 

nål-vant(e) m. la—Ill a nO'lwatt öOrs. nDrvanntä 
Flo. nå'4vannt Nås 'vante, förfärdigad (i nål- 
bindningsteknik) endast med en platt nål av trä 
el. ben / mitten made with a flat needle of wood 
or bone only'. Syn.: se flätgärds-, sömmad-
-vant. 

nål-ände m. III a, se nål(s)ände. 
nål-äske n. III nPesstjä Våmh. (Bon.) 'liten 
svepask, avs. för nålar, broscher m. m. / small 
turned box used for needles, brooches etc.'. 

nål-öga n. IV, se nål(s)öga. 
nåmo adv. nå'mmo—no`mmo Mal. nå'mmå Li. 
(endast i förb. med när adv. el. prep., ofta ne-
gerat; Torp naame; jfr V11 nåmningom) 'intill, 
nära / near, close (by)'; kam må-nr nå'mmo-niiir 
sMal. 'kom mig inte nära!'; i va no'm(m)onå'r an 
Mal. 'jag var bredvid honom'. Syn.: nammu; 
nämmu. 

nån-gräs, -pipa s., se n u n-grä s, -pipa. 
nån(s)tin adv., se någonsin. 
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nåpa sv.v.l. (refl.; 'drista sig / venture, dare'), se 
n o p a. 

når adv. new Älvd. Våmh. når Mor. Ve. Soll. Ore 
Vd.-när Rättv. nör-når Ors. når Leks. 
Bju.-Ga. 'när (temporalt och interrogativt) / 
when' (SAOB under när' 11; Sdw. nar; Torp 
naar); d'r ak du öa'jt Älvd. 'när skall du dit?'; 
nö'r kam du -em vOrs. 'när kommer du hem?'; 
dr ku'mm an Ore 'när kommer han?'; när ska ti 
bi öLeks. 'när skall det bli?'; nå'r kam å' fait 
Tra. 'när kom det hit?'. Syn.: när' adv. 

når konj. dr Älvd. Våmh. når Mor. Rättv. Ga. 
Mal. Li. 	när Leks.; trycksvagt når Älvd. 
(onasaleratfi Mor. Ve. Soll. Vd. når-nar Rättv. 
ns(r) Leks. Bju. 1. (temporalt:) 'då / when' 
(SAOB under när' II 1) NeSi. NeVd.; obef. 
OvSi. Mal. ÖVd. når däm kå"må Rättv. 'då de 
kommo'; ns(r) jä kamm he'mm Leks. 'när jag 
kom hem'. Jfr då konj., bet. 1; där konj., bet. 1; 
medan konj., bet. 1; mellan konj.; mens 
konj., bet. 1. 2. (temporalt och interr.:) 'när(?) / 
when (?)' (SAOB under när' 11 1) allm. itjä wet 
i' g når ig a dajt Älvd. 'inte vet jag, när jag skall 
die; fä vet int nkr du kå'mm Ga. 'jag vet inte, 
när du kommer'. 3. (koncessivt:) 'närhelst, 
när-än / whenever' (jfr SAOB under när' II 1 b) 
Vd. når i ksimm e då sa`mmu ve'ssez Mal. 'när 
jag (än) kommer, är där samma (o)väsen'; kvä'lln 
fikk ve full djä`rs, na' d  ve ty'kkt Mal. 'sluta 
arbetet för dagen (eg. kvällen) fick vi väl göra, 
närhelst vi tyckte'; (i förb. när det är:) du g 
met nå'r-ä Flo. 'du får mat när som helst'. Jfr 
där konj., bet. 3; nårsomhelst, bet. 1. 4. 
(kausaltg 'eftersom, emedan / as, since' (jfr 
SAOB under när' II 2 b) Våmh. Leks. når Qn int 
u"rrkeö mi'er Våmh. 'eftersom han inte orkade 
mer'; ns jä va ss sty'gg Leks. 'eftersom jag var 
så illa klädd'; (varför väsnas du så? —) ja ns int 
du kå'mm då Leks. 'ja, när du inte kommer!'. 
Syn.: då konj., bet. 2; där konj., bet. 2. 

når-som-helst adv. d'-sQm-e'llst Älvd. d'r-sQm-
e'llst Våmh. nä'-som-äilst vRättv. ner-sam-
hä'llst Leks. nå'r-ssm-hä'llst Nås-nV-sam-
hä'llst Mal. (jfr SAOB under när' III). 1. 'när 
så önskas / whenever you like, at any time' allm. 
dug kft"må d'-s9m-e'llst Älvd. 'du får komma 
närhelst du vill'. Jfr når, bet. 3. 2. 'i vilket 
ögonblick som helst / at any moment' Mal. i 

vti`nnt an e jea d'a-ssm-hä'llst 'jag antar, att 
han är här i vilket ögonblick som helst'. 

Nås oböjl. ds-nås Älvd. njs Våmh. nås Dju. 
Nås Mal. ÖVd. nås-nåss Jä. 'ett sockennamn / 
name of parish'; nå's va'rrgär Jä. 'folk från Nås 
socken (eg. Nås vargar)' (öknamn). — Ssgr: 
nå'skall Älvd. d'skall Våmh. nå'skår Nås Mal. 
nå` skår Jä. ÖVd. m. 'man från Nås / man from 
Nås'; nå'stjorrtil m. Nås 'till kvinnodräkten i 
Nås hörande kjortel / kirtle belonging to wo-
man's peasant costume in Nås'; d'skulla Nås 
nå`sskulla Jä. f. 'ogift kvinna från Nås / unmar-
ried woman from Nås'; nå'stobbak m. Flo. Nås 
'tobak från Nås / tobacco from Nås'; d'svarrg 
m. Nås 'person från Nås / person from Nås' 
(öknamn; jfr B. Lindén, Österdalska ortboök-
namn i Saga och sed 1973-74, s. 15f.). 

nåsa sv.v.l. nä`ss Jä. 'ruska om, skaka! shake up' 
(jfr V11 no ssaI); ä vor lefgum nsss dä 'det vore 
lagom att ruska om dig'. — Särsk. förb. (upp:) 
nsss-sipp Jä. 'ruska upp, ge (ngn) ett (lätt) slag'. 
Jfr nossa; nussa, bet. 1. 

nåte m. IV nö"ti (best. sg. dat. n6"tjm) Älvd. 
'sammelnamn för flera växter på fuktig mark el. i 
vatten, bl. a. Stellaria media och Potamogeton-
arter / collective name for several plants on 
marshy land or in water, among others Stellaria 
media and the Potamogeton species'. Jfr näc k-
skedar. Syn.: nate. 

nåtla sv.v.l. nå`tla Mal. (Y.) 'hopfoga två trä-
stycken med fals, falsa ihop / join two pieces of 
wood with fold or rabbet'. Jfr notam; notera. 

näbb m. I a nebb Älvd. Våmh. vMor. Ve. Ors. 
näbb Soll. NeSi. Vd. 1. a. 'fågelnäbb / beak' 
(SAOB 1) allm. (äv. bildl.; jfr SAOB 2:) gn firg'g 
dajt ne'bbgn pi'ekär Våmh. (Bon.) 'han flyger dit 
näbben pekar (n: handlar utan överläggning)'. 
Syn.: nadd; näv, bet. 1. b. 'gäddans utdragna 
nos / nose of pike' (SAOB 1 d) Flo. 2. 'järn-
stycke, som fästes i skruvstädet och användes 
att böja järn omkring / piece of iron fastened in 
vice and used to bend iron round' (jfr SAOB 4 e; 
ÖDB II 73) Älvd. 3. 'koniskt-utdragen spets i 
änden av smidesstäd, pen / peen of anvil' (SAOB 
4 e a) ÖVd. Jfr horn, bet. 5; näbb städ. Syn.: 
nos', bet. 5; näv, bet. 6; pen, bet. 2. 

näbba f. IV a nä'bb(a) Soll. nä'bba Rättv. Ga. Nås 
Äpp. 1. 'framtill spetsig sko av renhud / pointed 
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shoe of reindeer hide' (jfr SAOB 1 och 3) Rättv. 
Jfr hud-, lapp-sko. 2. 'näbbig, kinkig el. fåfäng 
kvinna / saucy, touchy or vain woman' (SAOB 2) 
Soll. Rättv. Nås Äpp. Jfr nagga"; nilla; 
nävja. 3. (best.:) 'fiktivt väsen, varmed barn 
skrämdes / fictitious creature used for frightening 
children' vSoll. Syn.: se Bö(e); skinnar-bö-
lan, -käringen m.fl. 4. 'udde i sjö el. vatten-
drag / promontory in lake or watercourse' Ga. 
Syn.: se nabb, bet. 1; nabba, bet. 1, m.fl. 5. 
'kilformigt parti av åker, inskjutande i annan 
terräng / wedge-shaped part of field projecting 
into another area' Ga. Jfr nabba, bet. 2 b. 

näbba sv.v.l. ne'bba Ors. nä'bba Äpp. 1. 'vara 
näbbig i sitt tal / be pert, saucy in one's speech' 
(SAOB 2) Ors. 2. 'klippa smått med liten sax i 
st. f. att raka bort skägget / cut off with small pair 
of scissors instead of shaving beard' Äpp. Jfr 
nafsa, bet. 2. 

näbbig adj. I ne`bb(m Våmh. (Bon.) ne'bbun 
vMor. Ors. nä'bbugin vRättv. nä'bbu Bju. Ål 
Nås Jä. Mal. 'näsvis, uppnosig / impertinent, 
pere (SAOB 2). Jfr nas-, näs-vis. Syn.: se ge-
tig, bet. 1; nävjig m.fl. 

näbb-mus f. VI nebbmajs—ne`bbmgs Ors. nä'bb-
mås Leks. Bju. Ål Nås Äpp. Mal. 'däggdjuret 
Sorex araneus / shrew' (SAOB). Syn.: kek-
-mus, -råtta; mus-man, -näbb, -skäre, 
skärel; nävråtta; skäre; skärel; skärmus. 

näbb-städ n. H nä'bbstOd Soll. nä'bbstii ÖVd. (jfr 
näbb, bet. 3) 'mindre smidesstäd, avs. för smide 
av märlor o. dyl. / small anvil used for forging 
staples etc.' (SAOB; ÖDB II 69). Syn.: lill-, 
näv-, sparr-städ. 

näck m. Ib nekk Älvd. Våmh. vMor. Ve. Ors. 
näck öMor. Soll. Ore NeSi. Vd. 1. (vanl. i best. 
sg.:) 'övernaturligt väsen, som bodde i vatten / 
supernatural being that lived in water' (SAOB) 
allm. ne'ttjin a b4"kå pke`tta Våmh. 'näcken har 
bakat plättar' (när det bildats små isstycken på 
vattnet om hösten); brtt näittjän Soll. brnnd 
näittjan Leks. brnnd nä'ttjin Mal. 'binda 
näcken' (gm att kasta en sten så, att den föll ned i 
vattnet utan att stänka); Os nä'ttjin Mal. 'lösa 
näcken' (gm att kasta så, att stenen plumsade); 
twiir ne`kkär rb`mas int i su`mmu sjå' nvMor. 
'två näckar rymmas inte i samma sjö' (äv. bildl.); 
näittjan! dra mä nad i bä'ttjan! Leks. 'näcken! 

drag ned mig i bäcken!' (en lek); Og' de då'o fro 
va`nnä, äll tå nä'ttjin de Tra. 'ge dig bort från 
vattnet, annars tar näcken dig!'. Jfr brunngub-
ben m.fl.; faststrupe. Syn.: fors-gubben, 
-karl, bet. 1; ström-gubben, -karl;ågubben. 
2. 'illistig individ, kanalje / cunning, crafty indi-
vidual' (SAOB dy) allm. die så"Brå paj dr, dr' 
ne`kkär Älvd. 'de svara inte ens, de kanaljerna!'; 
tjå'riynäkk Mal. 'elak el. förarglig käring'. Jfr 
gubb-. Jfr gubbkrok, bet. 2; klene, bet. 2, 
m.fl. Syn.: näcke. 3. 'den Onde, Hin / the 
devil' (SAOB d) allm. full i ne'kk Älvd. Ors. full i 
näikk Soll. Ga. 'Da. 'full i fan'; nä' ttjän Flo. 'den 
Onde'. Syn.: se b ö s e, bet. 2; fan, bet. la; 
Nils, bet. 4, m.fl. 

näck-bett n. II ne`kkbit Våmh. nä'ttjilMt Mal. 'sår, 
som ej läktes, och mot vilket man ej kände ngt 
botemedel / wound which would not heal and for 
which there was no remedy' (jfr SAOB). 

näck-biten adj. IV ne'kkbiten Ve. nifttjibitti Mal. 
'behäftad med ett nästan oläkligt sår / suffering 
from a wound which would not heal' (Gotl. 
Ordb.). 

näck-blad n. la nä`ttjbkå Bju. nä`kkb{rå Nås Äpp. 
nä` ttjibkå Mal. 'näckrosblad / water-lily leaf' 
(SAOB; Rietz 467a; V11 We.). Syn.: se bläd-
der-, läder-blad; tröska, bet. 2, m.fl. 

näckblad-blomma m. Illa nä`kkbkabkommä Flo. 
'(blomma av) vit el. gul näckros, Nymphma el. 
Nuphar / white or yellow water-lily' (SAOB un-
der näckblad). Syn.: se blädderkanna; 
gylta, bet. 5; läderblomma m.fl. 

näck-blomma m. Illa ne'ttjblröm Ve. nä'ttje-
bkömme ÖVd. 1. = föreg. (SAOB) Ve. 2. 'kab-
beleka, Caltha palustris / marsh marigold, king-
cup'. Syn.: bäck-, klåd-, käll-, källkist-, 
skop-, skorv-, skål-, torsk-, torsklok-, 
vattu-blomma; bäck-, klåd-, käll-, kärr-, 
näck-, bet. 2, påsk-, skorv-, svad-, sår-top-
pa; klåd-, käll-, vattu-blomster; klådnäve, 
bet. 1; näcktobak, bet. 2. 

näck-butt m. la ne'kkbutt—nä"kåbutt—nekkåns-
butt Ors. '(icke utslagen) näckrosblomma / 
water-lily flower'. Syn.: se blädderkanna; 
näckbladblomma m.fl. 

näcke m. Illa ne`kkä Ors. (SAOB under näck) 
'illistig person, kanalje' (jfr SAOB näck d y). 
Syn.: näck, bet. 2. 
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näck-galt m.Ia ndkkgallt Jä. nä`ttjigallt Mal. 
'fröhus av näckros / seed-vessel of water-lily'. 
Syn.: se gris, bet. 3, m.fl. 

näck-gris m. la ndujigris Mal. = föreg. 
näck-gylta f. IV a ndttjidjöllta Mal. = föreg. 
näck-kaka f. V ndujikäku Mal. (vanl. pl. -kälcu° ) 

'blad av näckros, Nymphxa och Nuphar / water-
lily leaf'. Syn.: se blädder-, näck-blad m.fl. 

näck-kalv m. la nä` ttjikalrv Mal. 'ansamling näck-
rosblad i sjö / accumulation of water-lily leaves 
in lake'. 

näck-ros(a) f. I—IV a ndkkrös Ors. Ore Rättv. 
(Bo.) nä' ttjrös Bju. ; pl. ng'kkrösur Våmh. nä'kk-
rösur öMor. Ore 'blomma av Nymphxa el. Nu-
phar' (SAOB). Syn.: se blädderkanna; näck-
bladblomma m.fl. 

näck-rot f. VI ndkkröt Nås Jä. 'rot av Nuphar el. 
Nymphxa / root of water-lily' (jfr SAOB 2). 

näck-skal n. II ne'kkskål Ors. nä'kkskålr Mock. 
'mussla, snäckskal / shell' (VII). 

näck-skedar f. Ja pl. nii`kkskäjer ÖVd. 'gäddnate, 
Potamogeton natans'. 

näck-tobak m. I b nä` kktobbak Jä. 1. 'missne, 
Calla palustris'. Syn.: se hästtröska, bet. 1, 
m.fl. 2. 'kabbeleka, Caltha palustris'. Syn.: se 
näckblomma, bet. 2, m.fl. 

näck-toppa f. IV a nifkktuppa Dju. Ga. Nås ndt-
tjituppa Mal. 1. '(blomma av) näckros, Nym-
phxa el. Nuphar' (Lyttkens 1044) Ga. Nås Mal. 
Syn.: se blädderkanna m.fl. 2. 'kabbeleka, 
Caltha palustris' (Lyttkens 1023) Dju. Syn.: se 
näckblomma, bet. 2, m.fl. 

näck-tåg f. VI ndttjitåg (p1.-tågär) Mal. 'näck-
rosstjälk (och rot) / long stalk (and root) of water-
lily (leaf)'. 

näck-ögon f. IV a pl. ne`kkögur Våmh. 'ögon med 
vit pupill el. ögon, vita in till pupillen (om häst) / 
eyes with white pupil or eyes that are white all 
the way into the pupil (about horse)'. 

näder f. I d nedär—nii'där—å'där (best. nji'd-
re—nii'dri) vMor. nii'där Soll. (jfr Fr. nar—
nara; Kluge natter; Holthausen adder; de 
Vries naör m.) 'ormslå, Anguis fragilis'. Jfr 
långmask. Syn.: blind-, koppar-orm; nä-
dra. 

nädra f. IV a—d ner (best. neår.) svÄlvd. 
neåra—neära'nifåra nVåmh. nedra Våmh. 
(Bon.) nji`dra Ve. = föreg. 

näfta f. IV a näffta Bju. (jfr ? SAOB näfta) 
'smörja för gikt / ointment for gout'. Syn.: 
nafta. 

nägel n. Id negek Älvd. negäk nVålnh.; obef. 
Våmh. (Bon.); (jfr V11 näglail; Rietz 459 b nö-
gäl; Torp nygla). 1. 'kil av trä / wooden 
wedge' (anv. t. ex. i vävstol, i kvarn, i bord, i 
slipsten; Liv. Älvd., s. 11; ÖDB I 475) allm. 
Irg'n4eIr Älvd. 'träkil, anv. då lien fästes vid 
orvet'. Jfr näglal  v., bet. 1; buss-. Syn.: bleg, 
bet. 1; kil, bet. 1; pligg, bet. 3; vigg; ålete. 2. 
'envis, motspänstig individ / stubborn individual' 
allm. Jfr trå-. Syn.: bleg, bet. 2; pligg, bet. 6. 

nägel-hammare m. Id nå`gelrhammår Li. (jfr näg- 
v.) 'hammare, anv. vid nitning / hammer used 

for riveting' (t. ex. vid hopsättning av avbruten 
lie). Syn.: nithammare. 

nägel-järn n. la n"gelrienn Älvd. nii"gaViir Rättv. 
'kilformigt järn, medelst vilket man gjorde hål 
för de till kvarnbussningen hörande bus ski-
larna / wedge-shaped iron, with which holes for 
busskilar were made in millstone-bushing' 
(Liv. Älvd. s. 11; ÖDB III 275). Syn.: buss-, 
kil-järn. 

nägel-sjuk adj. I nirga4lak Rättv. 'glapp i buss-
ningen (om kvarnsten) / loose in bushing (about 
millstone)'. 

nägga st.v.  . ne`gga Älvd. Våmh. vMor. Ve. Ors. 
nä'gga öMor. Soll. Ore nä'gga Rättv.; pass. 
ne'ggas Älvd. Våmh. (Bon.) vMor. ndggas 
Rättv.; pret. nogg Älvd. nagg Våmh. Ve. Soll. 
Ors. Ore —någg öMor. Rättv.; sup. nu'ddjeö 
Älvd. nu' ddjia Våmh. nu' ddji öMor. Soll. Ors.—
nullli Rättv. nu'ddje Ve. Ore; obef. sRättv. (Fr. 
hnöggva; de Vries hnOggva; Torp nOgga). 1. 
'stånga / butt, gore' (styr ack.) allm. tjg'rt. nagg 
mi i klå 	Våmh. (Bon.) 'kon stångade 
mig i magen'; an nä`gg di Ve. 'han stångar dig'; 
u‘kkste a nu'ddje la`mmbuyggan Ore 'oxen har 
stångat lammet'. Syn.: bulta, bet. 2; stånga. 
2. (bildl.:) a. 'fira födelsedag, fylla år / celebrate 
birthday' Soll. bu'ttjän nä'gg di 'du fyller (nytt) 
år (eg. bocken stångar dig till ett nytt år)'. 
b. (om person som under julen druckit sig rusig, 
fallit och slagit sig sades:)Ylbuttjän a nu'ddji an 
öMor. 'julbocken har stångat honom'. Jfr jul-
bock, bet. 4. — Pass.: däm na'kks Ve. dämm 
nu`ggus Soll. 'de stångades'. Jfr knabbas. 
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— Särsk. förb. (av:) gn a nuddji4 v si wsinni 
öOrs. 'han har stångat av sig hornen (dvs, han 
har blivit mindre vital)'; (kull:) däm någg-ku'll 
käina Rättv. 'de stångade omkull kon'; (mot:) 
nägg-mö't Soll. 'käfta emot'; (ned:) dlem a 
nuddji-ni' mi nVåmh. 'de ha stångat omkull mig'. 

nägla f. IV negira Våmh. (jfr nägla" v., bet. 1) 
'snål kvinna / miserly woman'; Q mär so ne'tt 
doåa negkg 'hon mäter upp så nätt den där 
snåljåpan !' . Jfr n ägli g adj. 

nägla' sv .v.l. negek Älvd. nä"gka Rättv. nä`gka 
ÖVd. 1. (jfr nägel, bet. 1) 'fästa med kil, kila / 
wedge' Älvd. 2. 'taga bort för mycket (om tälj-
ning el. hyvling) / take off too much (about whitt-
ling or planing)' Rättv. du nii"girsr så du fä-nt 
nå kvä'r 'du täljer bort så mycket, så du får 
ingenting kvar'. — Pass.: bä' rä ska nii"giras 
Rättv. 'kvarnen skall kilas (i bussningen)'. — 
Särsk. förb. (av:) jä ska nägslr4 lita tif Rättv. 
'jag skall tälja (yxa, hyvla) av litet till'; (ihop:) 
nägek-ihö'p ÖVd. 'fästa ihop med nit' (jfr Lima-
Transtrand I 256). Jfr nägelhammare. 

nägla" sv.v.l. neger Älvd. niegka Rättv. 1. 
'vara gnidig / be stingy or miserly' (We. nägla') 
allm. negker i Pit 	Älvd. 'snålar hon inte 
sådär (eg. slik)'. Syn.: se nigla, bet. 1; nätta'. 
2. 'arbeta strävsamt / work strenuously' Rättv. 
Syn.: nigla, bet. 2; päla', bet. 2. 3. 'knalla och 
gå / jog along fairly well' Rättv. ä nii"girsr å gå'r 
lita 'det går sakta framåt (utan avbott)'. 

näglig adj. I nekkug nÄlvd. negkyn Våmh. ne"g-
kun vMor. (jfr nägla", bet. 1) 'småaktigt snål / 
stingy, mean'. Syn.: se nätt, bet. 3; sparsam 
m. fl. 

näta sv.v .1. nii`ka Mal. nä'ira-nä`ka ÖVd. (jfr 
Torp nwl a!) 'sy med korta och täta stygn / sew 
with short and close stitches' (t. ex. på ärmlin-
ningar; jfr VII, We.; Jac.-Matras natla). Syn.: 
negla. 

nämmu adv. nä`mmu Flo. Jä. (endast i förb. med 
när adv., oftast negerat:) 'alls, på långt när / 
(not) at all, (not) nearly'; jä a'-nnt vin i nu 
nii`mmu-nä'r Jä. 'jag har inte varit något (sjuk) 
alls'. Syn.: nammu; nåmo. 

nämna sv.v.3.-1. nemme (pret. nemmde-
nemmdä) Älvd. Våmh. nä'mmna Mor. Ve. 
Leks. (pret. nä`mmned Ve. nä'mmds Leks.) 
nä`mmn- vSoll. ne'mmna (pret. ne'mmdä) vOrs. 

nä`mmna Bju. Nås Jä. Äpp. Mal. ÖVd. (pret. 
nä`mmdä Nås). 1. 'kalla vid namn; döpa till el. 
ge  (visst) namn (i dopet) / call by name; christen' 
(SAOB 1-2) allm. nemmd i gn Våmh. (Bon.) 
'sade jag hans namn?'; je nii`mmd an i na'mmn 
'fra. 'jag nämnde honom vid namn'. 2. 'yttra 
(ngt om ngt); omnämna / utter; mention' (SAOB 
7) allm. lla'jkt två' åei i'nntno nemmfn Älvd. 
'sådant där är (eg. vore) då ingenting att upp-
repa' (om rykten, fula ord etc.); å'd a dem int 
ne'mmt nåd öOrs. 'det ha de ej sagt ngt om'. — 
Pass.: (vad är det som) mi'nnst nä`mmnäs å 
mjä'sst ha`nnträs Ve. (gåta:) 'minst nämns och 
mest hanteras' (svar: dörrhandtaget; jfr grepan 
n.). — Särsk. förb. (åter:) 'ge en nyfödd gosse en 
viss avliden förfaders namn' Mor. Ve. Soll. Mal. 
nämmn-a' tt ga`mmbkär Ve. 'ge barn namn efter 
far- el. morföräldrar'; bri`tta e a'ttnämmna et är 
fa`rrmor Ve. 'Britta är uppkallat efter farmor'; 
nä"mmn-att fa"rrfar Soll. 'ge nyfödd gosse farfa-
derns namn'; dum bru`kkt nämn-a'tt fa'rrfåan 
fö'sst s sPa mo'rrfien s si`a fän Mal. 'man 
brukade ge namn efter först farfadern och sedan 
morfadern och sedan fadern'; ho skull då hö' 
nämn-a'tt en s'irv, så' o Mal. 'hon skulle då hon 
(minsann) kalla sin nyfödde son Ulf, sade hon' 
(enligt Ulf-släktens forna sed). - Avi.: nä'mm-
niyg f. 'fra. 'benämning / name'; nog 1.4' ä nso 
a'nn nä`mmnigg på hå' nog var det någon an-
nan benämning på det'. 

nämnde m. Ill a nemmde Älvd. 'nämndeman / lay 
assessor'; gn i stjy`lldug nemmdgm g`nndra 
krrner 'han är skyldig nämndemannen hundra 
kronor' (Lev. Älvdalsm., s. 98). Syn.: nämnd-
karl. 

nämnd-karl m. Ja nemmdkall Älvd.-nemmkär 
vÄlvd. nemmdkarr Våmh. (Bon.) nemmkår-
-karr vMor. nä'mmkår öMor. nä`mmkarr Soll. 
ne`mm(d)kall-ne`mm(d)kår Ors. nä'mmdkarr 
Ore nirm(d)kär Rättv. nei'mmkiir Leks. Bju. Ga. 
Flo. Nås-nii'mmkää  Mal. nä`mmdkär Dju.-
nä'mmkär Äpp. ÖVd. = föreg. ig a beuyky flest 
nemmdkarrim Våmh. 'jag får ut pengar (eg. har 
banka) hos nämndemannen'. — Ssg: nä`mmkar-
sän m. öMor. 'nämndeman(nen)s son / son of the 
lay assessor'; nii'mmkarski» f. Leks. (Silj.) 'skål 
som dracks vid tingets öppnande / toast at the 
opening of the district-court'. 



nämndkarl(s)-väska 	 1736 	 näpp(a)re 

nämndkarl(s)-väska f. IV a nä' m(m)kar(s)väs(s)ka 
Rättv. 'skinnväska för skrivdon och papper, anv. 
av nämndemän och andra förrättningsmän / 
leather bag for writing materials, used by lay 
assessor and other officials'. 

nänna f. IV a ndnna Leks. ndnna Dju. 1. 'djärv-
het, mod; oblyghet / boldness; daring' (Sdw.) 
Leks. jä ha-nnt nänna t'-nä 'jag vågar inte göra 
det el. har inte mod till det'; däm år då ndnna tä 
a'lltig 'de ha då mod till (att göra) allting'. Syn.: 
nänne. 2. 'begär / desire' Dju. assint vill an ffi' , 
män i takka nä' tina tä vill hå' ingenting vill han 
ge, men ett sådant begär att (vilja) ha!'. 

nännas sv.v.3.-1. pass. ng  'nnas Älvd. Våmh. 
(pret. nenndäs Våmh.) ndnnas Mor. Soll. 
nä`mmas (pres. nämms) Ve. vSoll. nenngs 
öOrs. ndnnas Rättv. Leks. Bju. Nås Jä. (pret. 
ndnndas Rättv. nä`nntas Leks. ndnndäs Bju. 
Nås; sup. ndnndas Rättv. ndnnas Bju. nännst 
Nås) ndnnsa Dju. Flo. (pret. ndnntas Dju.) 
'kunna förmå sig, våga / get oneself to, dare' (på 
grund av snålhet, försynthet etc.; endast negerat; 
SAOB 3-4); o nämms int djå' mi sa mi"tji vSoll. 
'hon kan inte förmå sig att ge mig så mycket'; då 
ndnntas dam int tet rna i' sstry int Leks. 'då 
förmådde de sig inte att ta ut hästen (inte)' ; an 
nä' nns int tå' il ä Dju. 'han kan inte förmå sig att 
ta i det'; je å-nt nä 1  nnst d' ä ä' nnJä. 'jag har inte 
kunnat förmå mig att ta (eg. har inte nänts tagit) 
det ännu'. Syn.: timas; tännas. — Särsk. förb. 
(till:) ig e'dd-cit nfndas-tf'k Älvd. 'jag hade inte 
(skulle inte ha) nänts till (det)'; i nenns int 	tä 
dri`kka Ors. 'jag tycker mig inte ha råd (eg. jag 
nänns inte till) att dricka (kärnmjölken)'. 

nänne n. III näinnä Ore 'djärvhet, oblyghet' 
(SAOB; jfr Rietz 476 b; Torp nenne, under 
nenna); o å fät lläjkt ndnnä odå"hon har en 
sådan djärvhet, den där (kvinnan)'. Syn.: 
nänna, bet. 1. 

nännelig adj. I nennekig nÄlvd. nennelrin övr. 
Älvd. 'vänlig; rörande, hjärteknipande / kind; 
touching, pathetic'. —Adv.: o so nenneki sos 
largär nÄlvd. 'och så rörande som han ser (på 
en) ! / and how pathetically he looks (at you)!'; 4 
fåa'r so nenneki söÄlvd. 'hon handlade el. 
handskades så ömsint'. 

nänn(es)-lös adj. I ng`nnelrös—nf`nnlös Älvd. 
ne`nnslös Ors. 1. 'som saknar lust att företaga 

sig ngt, håglös / lacking desire to do anything, 
listless' (Fr. nennulau ss) Älvd. 2. 'anspråks-
lös och tillbakadragen / modest and retiring' Ors. 
— Ssg: nennkosilesstj(a) f. Älvd. (jfr släska) 
'ovårdad, håglös person / listless person'. — 
Avi.: nennekösa f. Älvd. 'håglöshet / listless-
ness'. 

nännig adj. I nennyn sÄlvd. ndnnug Ore. 1. 
'djärv, oblyg; grälsjuk / bold, forward; quarrel-
some' (Sdw. nännogher) Ore. Jfr härglig; 
härkig, bet. 1. 2. 'ihärdig, flitig / industrious, 
diligent' Älvd. — Adv.: ,pn a'rrbiete nennut 
Älvd. 'han arbetar ihärdigt / he works diligently'. 

näppa sv. v . 1 . neppa—ndppa Mor. (jfr Fr. 
hneppa v.; Torp neppa; VII näppla) 'nätt och 
jämnt röra vid, nudda vid / nudge, brush, just 
touch'; an ne'pped bå'kkan 'han (n: den på soc-
kenstugans vägg upphängde tjuven) nuddade 
nätt och jämnt vid marken (med fötterna)'. — 
Särsk. förb. (om) äd i så mitji äd ndppär-u' mm 
öMor. 'det är så mycket att det (n: änden av 
stocken) når el. räcker fram (med en kant)'; 
(uppå:) äd nä`ppär bar up' litä öMor. 'det 
räcker bara nätt och jämnt fram litet (med en 
kant)'; (åter-om:) äd nä`ppär int a' tt-ie mm 
öMor. 'det når inte över (med kanten på 
stocken)'. 

näpp(a)re adj. komp. nepper Älvd. ndppär(a) 
öMor. neppär Ve. ndppär Sol!. neppara vOrs. 
nä'ppar Rättv. ndppar Bju. nä`pparä Nås ndp-
pärä Jä.; super!. ne'ppest Älvd. ne'ppäst Våmh. 
Ve. nä`ppäst öMor. Bju. Nås ndppast Rättv. 
ndppist Jä. (jfr SAOB näpp; Sdw. näpper; Fr. 
hneppr). 1. 'knappare (tillmätt), mindre / less' 
(jfr SAOB näpp 1) Rättv. Jä. skö'när vö i 
ndppast les Rättv. 'skorna voro i minsta laget'; 
i ndppista lå'g Jä. 'i minsta lag(et)'. Jfr nätt 
adj., bet. 2. 2. 'sämre / worse' (V11 näpp 2) 
allm. wa`jaym kieta  o ne`ppe nna Älvd. (tale-
sätt) 'leta vida omkring och finna (det som är) 
sämre'; pn i ne`ppest 	åv 	 Älvd. 
'han är sämst att meja gräs av oss alla'; e ne`p-
para hua' nn jå nå' vOrs. 'det är sämre korn (som 
växer) här nu'; nög ha jä sitt nä'ppur Rättv. 
(Bo.) 'nog har jag sett sämre'; ho a vort ndppärä 
Jä. 'hon har blivit sämre'; edå' va å nä`ppist(a) 

Jä. 'det där var av sämsta sorten (eg. 
slaget)'. 
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näppe oböjl. adj. (endast i uttr. med näppe nöd; 
jfr SAOB näpp adj. 2:) mä nii`ppa nå' Jä. 'nätt 
och jämnt el. med nöd och näppe / barely, only 
just'. Jfr nätt adj., bet. 5a. Syn.: napp. 

näpper adj. V näippär Soll. (jfr VII näppa f., 
näppog; Hq. nippertippa) 'tillgjort nätt, ko-
kett / pretty in an affected way, coquettish'; 
ku'llur e ntepprär 'flickorna är koketta'. 

näpplig adj. I nä`ppku Nås 'som saknar handlag, 
litet för sig (om person) / lacking ability (about 
person)'; ho va nii`ppku tå hal-il' nå'Ira 'hon 
saknade fallenhet för sömnad (eg. att hålla uti 
nålen)'. Syn.: famlig, bet. 1; fipplig, bet. 1, 
m. fl. 

näppliga adv. nä'pplri Nås 'knappt, nätt / scarce-
ly, barely' (jfr SAOB under näppligen 1 c); 
nä`ppki nö 'g sm je hinn-firnm i då'g '(det är) 
knappt nog el. nätt och jämnt att jag hinner fram 
i dag'. Syn.: knappt, bet. 1; noga adv., bet. 3; 
nätt; nättskliga; nättupp, bet. 2. 

näps f.—n. la näffs Ga. Äpp. 'fra. 'bestraffning, 
näpst / punishment'; nu fekk an nä'ffs Äpp. 'nu 
fick han bestraffning'; dem a-t 	nåo nä'ffs få' 
ä fra. 'de ha ej fått ngn bestraffning för det'. Jfr 
näpst. 

näpsa sv.v.3.-1. ne'ppsa Älvd. nej:4a Ve. (pret. 
neffstä) Ors. nä'ffsa Ore (pret. näffst-) Leks. 
nä`p(p)sa Rättv. (pret. nii`ppstä) Bju. nä'ffsa 
Ga. Äpp. Mal. Li. (pret. sup. nä'ffs Mal.) 'straf-
fa, tukta, tillrättavisa / punish' (SAOB; styr dat. 
el. ack.:) neffs ka`ttur Ve. 'tukta katter(na)'; 
nog a dii`nnda vorti nii‘p(p)sa Rättv. 'nog har 
den där (mannen) blivit bestraffad'; nä'ffs ho'nn-
dam Li. 'tukta hunden'. — Särsk. förb. (avg 
'snäsa av' Ors. Ore Leks. Äpp. e ska näfs-å'v 
anda wedupen u'yygan Ore 'jag skall tukta den 
där uppkäftiga (eg. vidöppna) ungen'; an näffst-
-å'v an Leks. 'han snäste av honom'. Syn.: 
snäsa av. 

näpst f. la neppst Älvd. 'tuktan; uppfostran / 
chastisement; training' (SAOB); dier åvå int 
fa'jö 	ne'ppst Älvd. 'de ha ej fått ngn tuktande 
uppfostran'. Jfr näps. 

när prep. nr Älvd. når öMor. Ve. Soll. Rättv. 
Bju. nr—nr Ors. nå Leks. nå ÖVd.; trycksvagt 
nä öMor. Soll. Rättv. Leks. Dju. Mock. Flo. 
Mal. när—när Ors. när Ore na ÖVd. (styr dat.). 
1. 'i närheten av, ej långt ifrån / near to, not far 

from' (SAOB under näru  adv. 1 a p) Älvd. Ve. 
Soll. ÖVd. 	 jä'lldgm Älvd. 'nära elden'; du a 
vän i nå' r nägä'r dug öMor. 'du har varit nära 
något (mjöl el. krita) du'; nå'r stu"gun vSoll. 
'nära stugan'; nå' clå'am 'fra. 'nära döden'. 
Syn.: nära; närhandom; närma. 2. 'hos / 
with, at the home of' (SAOB under när" adv. 3) 
öMor. Soll. Ors. Ore NeSi. Vd. an åld-tPl nä 
skomå'käram öMor. 'han bor hos skomakaren'; 
gö nä prä'sstim Soll. gå när pre'sstem vOrs. 'gå i 
nattvardsskolan'; nä a'nnon öMor. när ä'nnu 
öOrs. 'hos Anna'; i will int war nå' r di; du i ss 
k'd vOrs. 'jag vill inte vara hos (el. tillsammans 
med) dig; du är så elak'; du e tri`ggast hem nä 
mö'ra Rättv. 'du är tryggast hemma hos mor'; an 
bällt int va nä' -p Leks. 'han kunde inte vara hos 
honom'; o a liva nä all pekar ssm å' Leks. 
'hon har legat hos alla möjliga pojkar'; (ofta före-
gånget av pleonastiskt adv.:) o går båt nä e 
spå"tjäriy Rättv. 'hon går (borta) hos en spåkär-
ing'; kå'rimosstsr ha vän i ja(n) nä' vas hå'lrä 
kvä'lltt Leks. 'moster Karin har varit (här) hos 
oss hela kvällen'; han går spp nä prä'sstti Ål 
'han går i nattvardsskolan (eg. uppe när präs-
ten)'; hemma hä(n)-nä s'ss Mock. hem na å's 
Li. 'hemma (här) hos oss'; nä s'ss Jä. 'hos oss'; 
nä s'sses Jä. 'hos oss, d. v. s. i vår gård'; nä i'rä 
Jä. 'hos er, i er gård'; da na bri`tta 	'(där) 
hos Brita'. Jfr där-, här-. Syn.: där; däri, bet. 
1; näst; nästa. 3. 'vid / by, at' (SAOB under 
när" adv. 3 a) Soll. Leks. Flo. upp nä si'ldren 
Soll. 'uppe vid sälgen'; da(n)-nä ä'kua Leks. 
'(där) vid älven'; ut nä dy`yustattjan Leks. '(ute) 
vid gödselstaden'; ja ha viri nä brs'nn Flo. 'jag 
har varit vid brunnen'. 4. (i förb. med pers. 
pron.:) 'vid normal sinnesbeskaffenhet fin one's 
right mind' Leks. ä du-nnt nå' dä kår äl 'är du 
inte vid dina sinnen, karl?'. Jfr någotsånär, 
bet. 4. 

när' adv. når Ore 'vid vilken tid (temporalt och 
interrogativt) / at what time, when' (SAOB när' 
Il). Syn.: når, adv. 

när" adv. gr Älvd. Våmh. når Mor. Soll.—Mal. 
(komp. nii`rärä Ore nii`rsr; superi. nå`rsst 
Rättv.) når ÖVd. 1. (lokalt) 'i närheten, nära / 
near, close to' (SAOB när" A 1 a 13) allm. där 
i'nnt ig a we ne'r Våmh. 'då inte jag har varit i 
närheten'; e wa kwi`nnfök nå'r vMor. 'det var 
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kvinnfolk i närheten'; an a vän i nå'r öMor. 'han 
har varit i närheten'; jät vå'spd så i &Vad int va 
nå'r Soll. 'ett oväsen så (att) jag inte kunde vara i 
närheten'; i km an ss nå'r öOrs. 'jag kom så 
nära honom'; kum nå'rärä Ore 'kom närmare!'; 
nå`rast gra'nnan Rättv. 'närmast invid grannen'; 
kå'mm int mä va' ss nå'r Dju. (jfr v är s) 'kom mig 
inte alltför nära!'; (äv. adjektiviskt:) ä nkr viik 
Leks. 'det är kort väg'; nP sam har ss nier vå'g 
tä tjö'rrtja Li. 'ni, som ha så kort väg till kyr-
kan'. Syn.: nära, bet. 1; närhandom; när-
hända; näromhanda; näromhandom; närt. 
2. (temporalt) 'nära i tiden, snart / soon' (SAOB 
när" B 5) ÖVd. hå vä`k int brå' tt neer, hå' int 
"Ita. 'det blir inte så snart, det, inte'. 3. (i förb. 
på långt när:) på lå'uyt nå'r Flo. på la'yyt nå'r 
Mal. 'på långt när / by a long way' (jfr SAOB 
näril  9 a ö). Jfr närhandom adv.; oböjl. adj., 
bet. 3. 

nära prep. nå'r Ve. nå`ra Rättv. 'i närheten av / 
near, in the vicinity of' (SAOB nära adv. 1 b; 
styr dat.:) ä pigg nå'r sköVem Ve. 'det ligger i 
närheten av skogen'; nå`ra 	Rättv. 'nära 
fähuset'. Syn.: när, bet. 1; närma. 

nära adv. ng'(ra) Älvd. nå`ra Ve. Soll. Leks.—
nä"ra Ors. nå`ra Rättv. Bju. Ga. Flo. Äpp. Mal. 
nä're ÖVd. (jfr närm(a)re adj. komp.). 1. (lo-
kalt) 'på ringa avstånd, i närheten / near' (SAOB 
1 a a) allm. an  åg he'mma ss nå' ra Flo. 'han har 
hemmet (eg. äger hemma) el. bor så nära'. Syn.: 
se när", bet. 1, m.fl. 2. (modalt) 'nära nog, så 
när, inte långt ifrån / almost, very nearly, not far 
from' (SAOB 5 a C); ä va so nå`ra så' at i ädd 
dummp-u"ti å'ni Soll. 'det var så nära så, att jag 
hade fallit i ån'. 3. 'i det närmaste, nästan; (så) 
pass / nearly, almost; (as) Inuch (as)' (SAOB 5 c, 
6) Älvd. Ve. Soll. Ors. eå i nr dajtå'ö Älvd. 'det 
är nästan något liknande' (jfr ditåt adv., bet. 2); 
ä två så nii`ra le'jkt vVe. 'det var i det närmaste 
like; däm vi so nirra kä'jkär, så i vi'sst int 
u"kändör i '9,dä Soll. 'de voro så pass lika, så 
jag visste inte, vilkendera jag ägde'; i a nä"ra ni'tt 
je"ti öOrs. 'jag har alldeles nyss ätit'. Syn.: 
mest adv., bet. 4; nära-på, -vid; nästan, 
bet. 1. 

nära sv.v.l. (endast i förb. nära sig fram; jfr 
SAOB nämn  3:) nå'r-si- fra' mm Soll. 'hushålla 
med kreatursfodret, så att det räcker under en 

viss period / be economical with animal-fodder, 
so that it lasts for a certain period'. 

nära-på adv. nå`rapå öMor.—nii`ra-på' Soll. nå'-
ra-på' Bju. nä're-p' ÖVd. = föreg., bet. 3 
(SAOB 1); o ä'dd då nå`rapå dä'jd o öMor. 'hon 
hade då nästan kunnat dö (eg. dött), hon'; je trå 
nä're-på' du ska å' ä nakta,sas 'fra. 'jag tror 
närapå, att du skall ha det någonstans'. 

nära-vid adv. nä' re-or ÖVd. = föreg.; je skå' int 
så' bestä'mmt, män je tri' nä`re-vjag skall 
inte säga bestämt, men jag tror (det) nästan'. 

när-bodar f. la pl. nf`rbriöä(r)—nr rbådär Våmh.; 
obef. Älvd. Mor. Ors. 'fäbodställe, beläget jäm-
förelsevis nära bygden / shieling situated fairly 
near village' (ÖDB 1142). Syn.: hem-, lådigs-
-bodar; lådigsboda. 

när-gångad adj. I nå"gyuggaå—nerrgauygaå 
Älvd. 'närgången, påflugen / impertinent, for-
ward'. Syn.: närgången. 

när-gången adj. III nå`rgånnjin Flo. nå`rgännOin 
Mal. nä`rgäjn ÖVd.; pl. nergyuynär Våmh. 
(Bon.) = föreg. (SAOB 1); dm i fe nrrgeynär 
Pnym Våmh. (Bon.) 'de äro för närgångna mot 
en'; lö'an va sa nå'rgännOin Mal. 'lodjuren voro 
så närgångna'; la'-vve vii so nä' rgäjn Tka. 'låt bli 
(eg. vara) att vara så påflugen!'. 

när-gångets oböjl. adj. pi?'rgajs Våmh. (Bon.; ne-
gerat) 'nästgårds, nära / near'; ed i-pt nergajs 

int 'det är inte nästgårds, det, inte'. Syn.: 
nästgårds, bet. 1. 

när-handom prep. nrrynndym—n(erynndym 
Älvd. 'i närheten av, nära' (styr dat.:) eå 
gö'end nerynndym Om 'man törs inte komma 
nära honom (eg. det är inte gående nära ho-
nom)' ; ym nrger ed kym nj"rynndym d'J"rym 
'om någon skulle komma nära dörren'. Syn.: se 
när, bet. 1, m.fl. 

när-handom adv.; oböjl. adj. nrrynndym Älvd. 
nä"ranndum vMor. Soll. nirrannam—nii`rhann-
dam Jä. nå`rhanndam Äpp. nä`ähanndom Mal. 
nä'rhanndam 	(Aasen nwrhondom under 
nwrhendes). 1. (lokalt) 'på nära håll, nära till 
hands, lätt åtkomligt / within reach, accessibly, 
nearby' allm. dier fryyg it go nrrynndym Älvd. 
'de fingo inte gå (för) nära'; i mg.'nt in våir nä"r-
anndum Soll. 'jag trodde, (att) ni bodde (eg. I 
bodden) på nära håll'; ä finns då int jä'nne 
nå`rannam Jä. 'det finns då inte här i närheten'. 



när-hända 	 1739 	 närom-handom 

Syn.: se när", bet. 1, m.fl. 2. (temporalt och 
negerat:) 'på länge / for a long time' nvMor. 
bi-nnt nä"ranndum e'nn 'det blir inte än på 
länge'. Jfr näromhandom, bet. 2. 3. (negerat:) 
'på långt när / by a long way' Älvd. Mor. kju'llt 

nerennd«m so fr'k sos pi'eteir Älvd. 'Kjult 
är inte på långt när så snäll som Petel' (om två 
katter). 

när-hända adv. nå'rhännda Ål (jfr V11 när-
handa; Rietz närhännes; Aasen nxr-
hendes)= föreg., bet.!. 

när-hövd adj. I ndrhävvd Li. 1. 'känslig i ho-
varna när den skos (om häst) / sensitive in hoofs 
when being shod (about horse)'. 2. 'snarstucken 
/ touchy'. 

närig adj. I nå'rån Soll. nå`rin Ors. 'om sig, sni-
ken / greedy, grasping' (SAOB 2). Syn.: girig, 
bet. 1; sniken; tarv(en); tarvsen. 

närma prep. när(r)ma nRättv. nä'mma sRättv. 
Dju. Flo. Mal. 'nära / near' (styr dat.:) ä va 
när(r)ma å'gon nRättv. 'det var nära ögonen'; 
nä'mma bra'ddtz sRättv. 'nära kanten (av skå-
len)'; han stö nä'mma brö'na Dju. 'han stod 
strax invid bron'; nä'mma gä'Irom Mal. 'nära 
gårdarna'. Syn.: se när, bet. 1, m.fl. 

närma adv. nä'mma öMor. Ve. nä'mma—
ndr(r)ma Rättv. nä'mma Dju. Nås Jä. Mal. 
'nära / close'; sj å nä'mma öMor. 'vara närsynt 
(eg. se närma)' (jfr närsynt); (äv. adjektiviskt:) 
nä'mma llä' k(k)t Rättv. 'nära släkt'. Syn.: se 
när", bet. 1, m.fl. 

närm(a)re adj. komp. (superl.) nf`mmer Älvd. 
nf'mmär Våmh. nä`mmär(a) öMor. nä`rrmär 
Ve. nä'mmär Soll. nä'mmb8r—nä'mmder Ors. 
nä'mmbär—ndrrmär Ore ndr(r)m8r vRättv. 
nä'mm8r Rättv. (Bi.) nä'mmbsr Leks. ndm-
mär Bju.—ndmmää  Mal. ndmmar Dju. Ga. 
Flo. ndmmarä Nås ndmmar—ndmmrar Äpp. 
na`mmar—ndmmer ÖVd.; superi. ne'mmest 
Älvd. ne`mmäst Våmh. ndmmäst—nämmst 
öMor. nämmst—nä'mmäst Soll. nämmst Ors. 
Ore näm(m)st—ndmm8st Rättv. nämmst—
ndmmbast Leks. ndmmäst Bju. Dju. Nås Äpp. 
ndmmast Flo. ndmmist Jä. na‘mmast Li.—
nämmst Tra. 1. (lokalt:) 'belägen på det minsta 
avståndet / nearest, closest' (SAOB 1 a—b) allm. 
warrt ne`mmest eter ei'nym Älvd. 'jag kom (eg. 
blev) närmast efter honom'; gokk-i'nn i gä'rdp, 

nf'mmäst Våmh. 'gå in i närmaste gården'; an 
a vän i ndmmära bdujim älld sdujim öMor. 
(talesätt om alltför lös deg:) 'den har varit närma-
re bäcken än (mjöl)säcken'; ti ndmm8st bi' nam 
Rättv. 'uti den närmaste byn'; ndmmst gra'nn 
Tra. 'den närmaste grannen'. 2. (temporalt:) 
'mera nära förestående / doser, nearer' (SAOB 
3) allm. ä wä ndrrmär kwdlldem Ore 'det var 
närmare kvällen'; dam nä'mmast vi`kkunä Flo. 
'de närmast kommande veckorna'. 3. (överfört 
el. bildligt / figuratively; jfr SAOB 4:) Qnn wa 
nf'mmäst te fei ,  e Våmh. hann va na`mmast te 
fil` ä Tra. 'han hade största rätten att få det'; e 
ful nä'mmästry (—ndmmstry) i ä, e"tan Soll. 'det 
är väl den närmaste (släktingen), jag har, det 
där'; an i nä'mmst a'rrviygä, isnj,§' p8'jtjen 
vOrs. 'han är närmaste arvinge, den här pojken'; 
ä wä sa' i de ndmmsta Ors. 'det var så i det 
närmaste'; an e se sjs'Irvam 	mmst Ore 'man 
är sig själv närmast'; du e nä'm(m)st breegum-
mäm Rättv. 'du kommer näst efter brudgummen 
(i fråga om klädselns elegans)'. — Adv.: i såt 
nä'mmäst onum Soll. 'jag satt närmast honom, 
jag II sat nearest him'; an bör nä' mmb8r sko`jem 
vOrs. 'han bor närmare skogen / he lives doser 
to the forest'; kum nä' mmbär Ore 'kom närma-
re! / come closer!'; kåmm na`mmar Tåt-X me 
Tra. 'kom närmare (hit till) mig! / come cbser to 
me!'. Jfr närmsto. 

närmast-lillfingret n. Id best. ng' mmstlilfigygreö 
Älvd. 'ringfingret / the ring-finger'. Jfr g u 1 d-b ä-
ra r e n, -vrången. Syn.: hjärt-, ring-finger. 

närmre adj. komp., se n är m(a)r e. 
närmsto adv. ndmmst8 Mal. 'närmast / nearest'; 
dje'-mmäg ä, da sam sitt nä'mmst8 'giv mig det, 
du, som sitter närmast!'. Jfr n är m(a)re (adv.). 

närom-handa adv. nå`romhannda Leks.; (endast i 
förb. med på:) på nå'romhannda Dju. (jfr We.) 'i 
närheten, på nära håll; (för) nära / near, close to; 
(too) near'; ä va-nt Sa nå'romhannda hä int tä får 
ända tä sts'kkluarm Leks. 'det var inte så kort 
väg det inte att fara ända till Stockholm'; g rå-tzt 
i'nnat på nå`romhannda Dju. 'gå inte (för) nära 
intill'. Syn.: se när", bet. 1, m. fl. 

närom-handom adv. nii`rom-ha'nndom Leks. 1. 
(lokalt:) = föreg. (på) nå'rom-ha'nndom 'dets.'. 
2. (temporalt:) 'nära / near'; ä-nt nifrom-ha'nn- 
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dom tä lkdyjun nå int 'det är inte nära till våren 
nu, inte'. Jfr närhandom, bet. 2. 

närsam adj. I nkasam Mal. 'närande, mättande / 
satisfying'. Syn.: se kraftig, bet. 2, m.fl. 

när-som prep. nä`,sam ÖVd. 'så när som på, utom 
/ except' (styr ack.:) däm vä' da u'llihö'p nk,sum 
ä'jn Tra. 'de voro där alla, utom en'. Syn.: för-
utan, bet. 1; nästsom; oframt. 

när-ställd adj.I nii'rstäkfld Rättv. nii`öställd Mal.; 
n. nå`rställt Ga. 1. 'nära förestående / close at 
hand' Mal. 2. 'som snart skall föda barn / about 
to give birth' Mal. o V ss nå' äställd, ss o vart ga-
-i' nn tf kvii`nnstuggo s då' fil& o pa'jtjin 'hon 
var så nära sin nedkomst, att hon måste gå in 
(ut)i kvarnstugan, och där fick hon pojken'. 3. 
'som snart skall kalva, närtung / about to calve' 
Rättv. 4. (n.:) 'nästan slut / almost finished' Ga. 

när-synt adj. I nå`rsynnt Leks. nkasynnt Mal. 
net'sinnt Li. 'som ser bra på nära håll, kortsynt / 
short-sighted'. Jfr under närma adv. 

närt adv. nårt Leks. (jfr SAOB när" adv. o. adj. 
n.) 1. 'nära / near' (V11; endast i förb. med 
ihop:) 4'4-an ä nårt-ihö'p vLeks. 'barnen äro 
födda ungefär vid samma tid'; sng'san står fur 
nårt-ihö'p vLeks. 'snesarna stå för nära varand-
ra'. Syn.: se när", bet. 1, m.fl. 2. (senare 
ssgsled:) 'mycket; väldigt / very' allm.; se o(v)-. 

näs n. II—I a ngs (best. sg. dat. nen) Älvd. Våmh. 
ngs öMor. Ve. Soll. Ors. Jä. Äpp. Mal. (best. sg. 
dat. ng'se—ne"se Ve. ng'se vOrs.) nås Ore 
Rättv. Flo. Nås ÖVd. (best. sg. nä' si Tra.). 1. 
'landtunga mellan två vattendrag, å och älv / 
strip of land between river and stream' (jfr 
SAOB 1) Älvd. Ve. Mal. 2. 'utskjutande lång-
smal landtunga, udde / narrow headland' (SAOB 
1) öMor. Ve. Jä. 3. 'brett landområde, utskju-
tande i sjö / wide piece of land jutting out into 
lake' (jfr SAOB 1) allm. bktesngs Våmh. 
(Bon.) 'udde där båt(ar) förvarats i båthus'. 4. 
'naturlig slåttermark, belägen vid ett vattendrag / 
uncultivated meadow situated by watercourse' 
Jä. Äpp. Mal. ÖVd. Jfr tyve; slått-. Syn.: 
änge. 

näsa f. V—IV a nå' sa Leks. (Silj.) 	su Bju. Nås 
"litsa Dju. 'den främsta delen av människans 
andningskanal / nose' (SAOB näsa!' 1); ja 
blrå'dä ti ni's, Dju. 'jag blöder näsblod'. Jfr 

kek, bet. 1. Syn.: nasa; nasar, bet. 1; nos', 
bet. 3; näsar; näv, bet. 2. 

näsar f. II—la pl. nå"sur Rättv. nå' sar svLeks. 
nksur Leks. (Silj.) Mock. nil'sär Ål 'näsa' 
(SAOB under näsa"; Sdw. näsar); o har ss 
styggs nå' sar ss svLeks. 'hon har så ful näsa'; 
tkk op i nksan svLeks. 'tala i näsan'; sätt-o'pp 
nksan Ål 'sätta näsan i vädret'. Syn.: se nasa; 
näsa m.fl. 

näs-blod m.—n.I a nk sbkö m. Bju. Ål Nås n. 
ÖVd. 'blodflytning från näsan / nose-bleed' 
(SAOB); je blrk nå' sbkö 'fra. 'jag blöder näs-
blod'. Syn.: nasblod. 

näs-borra f. V nå' sburu Ore Leks. Ga. nii'sbåru 
Bju. Ål Dju. nksbuku Flo. 'näsborr / nostril' 
(SAOB under näsborr; Sdw. näsbora). Syn.: 
se nasborra m.fl. 

näs-duk m. Ib ng"sduk Älvd. nä`sstuk vMor.—
nä"sduk öMor. nirsduk Rättv. nä' sstuk Leks. Ål 
Ga. Mock. Flo. nå' sduk Nås Jä. ÖVd. ne'ssduk 
Mal. 1. 'trasa, med vilken näsan torkades / 
handkerchief' (SAOB) Rättv. Leks. Ga. Mock. 
Nås Mal. ÖVd. Jfr h an d-, s n or-, s n y t-. Syn.: 
snor-kläde, -slarva, -trasa; snytslarva. 2. 
'fin vit duk, vari kvinnan bar psalmboken inlin-
dad vid kyrkobesök / fine white cloth in which 
hymn-book was wrapped and taken to church by 
woman' (ÖDB IV 363) Älvd. Jä. Jfr kyrk-, 
norges-. Syn.: se bokduk m.fl. 3. 'huvudduk 
för kvinna / woman's headscarf (SAOB; ÖDB 
IV 142, 254 if.) Mor. Ål Mock. Flo. Jfr ull-. 
Syn.: se halsduk, bet. 2, m.fl. 4. 'diagonalvikt 
fyrkantig duk buren av kvinna runt hals och 
axlar / square, diagonally-folded scarf worn by 
woman round neck and shoulders' (ÖDB IV 2%) 
öMor. Leks. Dju. Jfr hals-, ull-. Syn.: se hals-
kläde, bet. 2, -trasa, bet. 2, m.fl. 5. (senare 
ssgsled:) 'duk, i vilken man knöt in mat för kor-
tare (handels)färd / cloth in which food was car-
ried on short journey' Ål, se knyt-. 

näsduk-brev n.I a nä' sstukbriv Flo. 'ett stycke 
styvt papper, inlagt i huvudduken för att hålla 
den bahyttlikt utspänd omkring huvudet; bru-
kades av ogifta kvinnor vid kyrkobesök / piece of 
stuff paper placed in headscarf to keep it stuck 
out like a bonnet; used by unmarried woman 
attending church' (ÖDB IV 291). Syn.: näs-
dukpapper. 
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näsduk-papper n. ndsstukpappär Mock. = föreg. 
(ÖDB IV 293). 

näsduk-stjärt m. la ndsstukstjär(r)t Mor. 'den flik 
av huvudduken, som hängde ner över bakhuvu-
det / corner of näsduk hanging down over back 
of the head'. 

Näs-Erke-plog m.Ic nå`serrkepkög Äpp. 'plog, 
tillverkad av Näs Erik i Äppelbo / plough, made 
by Näs Erik in Äppelbo' (jfr ÖDB I 377, fig. 
339). 

näs-gräs n. Ja nå`sgrås Jä. (jfr näs, bet. 4) 'foder-
växt lik bredgräs, men med kortare och något 
smalare blad (Calamagrostis-art) / fodder-plant 
similar to bredgräs but with shorter and some-
what narrower leaves'. Jfr bredgräs. Syn.: se 
bergval(1) m.fl. 

näs-hål n. la nå`shåk Flo. Nås 'näsborr / nostril' 
(V11). Syn.: se nasborra m.fl. 

näs-hö n. V nå`shfi Mal. (jfr näs, bet. 4) 'hö från 
änge / hay from uncultivated meadow'. Syn.: 
ängeshö. 

nässel f. —n. I a—d niel f. 	f. —n. nVåmh. 
näfl f. öMor. njå1—nft'.4 vSoll. 
Ors. 'nässla (Urtica) / nettle' (SAOB under 
nässla; Gotl. Ordb. nättel; Burträsk nässel); 
snu`gg 	Våmh. 'rycka upp nässlor'; i a 
bre'nnt mi Q jener nen öOrs. 'jag har bränt mig 
på en nässla'. Syn.: nässla; nässle. 

nässel-kål m.I a ndssjkålr Leks. 'blötfoder för 
svin, bestående av i vatten kokta nässlor jämte 
mjöl och potatis / fodder for pigs, consisting of 
boiled nettles, flour, and potatoes' (jfr SAOB). 
Jfr brädsel; brännässla, ssg. 

nässel-täppan f. best. nä`ssftäppa Äpp. (bildl.:) 
'svår belägenhet / predicament'; då ku'Inm han 
ful ti ndssftäppa ri`kktet 'då komme han väl 
ordentligt i en svår belägenhet'. 

nässla f. IV a—III ne'llla IV a Älvd. Ors. 
la—ndssla öMor. 	Ore mä'./1/8 III— 
nä'llia IV a Rättv. ndkkska Bju. 	Ga.— 
Nås—ndssla Äpp. ÖVd. ndssla Mal. 'växt av 
släktet Unica / nettle' (SAOB 1). Jfr blind-, 
bränn-, etter-, pip-, stor-. Syn.: nässel; 
näs sie. 

nässle m. Ina ne'lllä Våmh. (Bon.) = föreg. (jfr 
SAOB nässla; Gotl. Ordb. nättle); ig a bre' nnt 
mi q jenQm ne'llla 'jag har bränt mig på en 
nässla'. 

näs-snibb m. J a nå'ssnibb Ål 'nästipp / tip of the 
nose' (SAOB). Syn.: nas-, näs-, näv(s)-tipp; 
nibb. 

näs-sprätta f. IV a nå`ssprätta Dju. 'näsknäpp; 
mothugg / flick on the nose; opposition' (vanl. 
bildl.). Jfr mot-hugg, bet. 2, -väder, bet. 2; 
nosmjöl m.fl. Syn.: nasväder, bet. 2. 

näst prep. flest Älvd. Våmh. vMor. Ve. näst 
öMor. Rättv. 'hos, vid / with, at' (SAOB näst 
adv. II C 2; Sdw; styr dat.); gn se'tt sig flest 
bii'srdf Älvd. 'han satte sig vid bordet'; ålqun i 
falla flest nVåmh. 'vem är far hos?'; gö flest 
pre'ssten Våmh. (Bon.) 'gå i nattvardsskolan 
(eg. hos prästen)'; an e näst dän ga‘m(m)bsta 
Rättv. 'han är hos den äldsta (sonen)'. Syn.: 
där; däri, bet. 1; därnär; härnär; när, bet. 2; 
nästa; nästefter. 

näst adv. nåst Soll. nässt Leks. Nås nasst ÖVd. 
1. (temporalt) 'strax, kort / soon, shortly' 
(SAOB I A 2 a) Soll. Leks. ä va nå'st fyri jö'iri 
Soll. 'det var kort före julen'; nässt få'r inna du 
kairnm Leks. 'strax (före) innan du kom'. 2. (i 
fråga om ordning:) 'närmast / next' (SAOB I B) 
Soll. Nås; nii'st dttär Soll. 'närmast efter'. 3. 
(modalt; Sdw. näst 4:) 'i det närmaste, nästan / 
almost' (SAOB I A 6 af» ÖVd. andå e nassi fér  
gö', hann Li. 'den där (mannen) är nästan för 
god, han'; je kann na'sst trå di' lira. 'jag skulle 
nästan tro det'. Syn.: mest, bet. 4; nära, bet. 3; 
nära-på, -vid; nästan, bet. 1. 

nästa adj. best. ne'ssta (alltid oapokoperat) Älvd. 
Våmh. ndssta öMor. Ors. nifs(s)t(a) Rättv. 
näs(s)t- Leks. ndsst(a) Mal. 1. (lokalt:) 'när- 
mast intill(liggande) / nearest, closest' (SAOB 
näst adv. I A 1) Rättv. Leks. Mal. nds(s)t 
gra'nnar Rättv. 'de närmaste grannarna'; ndsst 
gra'nnar Leks. 'närmsta grannar'. 2. (tempo-
rale) 'närmast påföljande / next' (SAOB näst 
adv. I A 8 b (3) Älvd. Våmh. öMor. Ors. Rättv. 
ne'ssta wf"ky Våmh. nä' ssta vi"ku vRättv. 'nästa 
vecka'. Jfr komma v., bet. 4. 

nästa prep. ndsst(e) Soll. 'hos / with' (jfr L. Le-
vander i Sv.Lm. 1951, s. 66; Schl.; Sdw.; styr 
dat.:) fikum a ainn gä'nndji ndsste 'för vilken 
(lärare) har han gått?'; då va ndsst di 'då jag 
var hos dig'. Syn.: se där; näst m.fl. 

nästa sv.v.l. ndssta Mal. 'löst fästa med nål och 
tråd, tråckla fast / tack with needle and thread' 
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(SAOB nästa! 1); nä` sst på en la'pp 'tråckla fast 
en lapp'. — Särsk. förb. (fast:) nässt-fa'sst Mal. 
'sy fast provisoriskt med något stygn'; (ihop:) o 
såt s nässt-ihö'p lla'rrvar Mal. 'hon satt och 
fäste ihop trasor med enstaka små styng'. 

nästan adv. ne'sstaå Älvd. ne'sstfn nVåmh. 
nä`sstan öMor.—nä`ssta (alltid oapokoperat) 
Soll. ne'sstan Ve. nå`sta-4'sta Ors. nä`sstan 
Rättv. nii`sstan Leks. Äpp. Mal.—nii`ssta Bju. 
Flo. na'ssta—ndsstp—nä`sstan ÖVd. 1. 'i det 
närmaste / almost' (SAOB 2) Soll. öMor. Ors. 
Bju. Flo. ÖVd. ja nä`ssta(n) så Soll. 'ja, i det 
närmaste'; nö`sta 	öOrs. 'nästan slut'; 171'n 
ja nä`ssta Flo. 'håller jag nästan för troligt'; 
neesstiot ä hett å'r Li. 'nästan ett helt år'. Syn.: 
mest, bet. 4; näst, bet. 3; närapå m.fl. 2. 
(antingen ensamt el. åtföljt av för el. ov-:) 'allt 
för, väl, nog litet för / too' (SAOB 4) allm. edå' 
wå ne'sstaå irvkiteå Älvd. 'det där var nästan 
för litet'; pri i ne'ssta sar Älvd. 'den (o: kilen) är 
litet väl stor'; i va fäl nä`sstan rålö's öMor. 'jag 
gick alldeles bet'; nå`sta får mi"tji sa'ggt vOrs. 
'nästan för mycket sagt'; nä`ssta grö'v Flo. 'nå-
got för grov'; ä vå na'ssta då'ke te ilä' jå Tra. 
'det var nog väl dåligt (med gräs) för att slå här'. 
Jfr bra adv., bet. 3; grannla; väl adv. 

näst-dags adv. nei'sstdakks Mal. 'snart / soon'. 
Syn.: snaromdags. 

näst-efter prep. nässtär Ve. 'hos / with' nässtär 
a'nna-fastär 'hos faster Anna'. Syn.: se där; 
näst m.fl. 

näst-gårds adv. ne'ssgås Älvd. nesgäks Våmh. 
(Bon.) ne'sskas vMor. nii`ssgas Ve. nå`st-gä's 
Soll. nii`ssgåks--nä'ssgåss Leks. ndssga,s Ål 
nässgås Dju. näiss(t)gåkr-nd ssgåks Ga. nä`ss-
gåss Flo. nefsstgå',s---nä`sstgåk,s Jä. nä` ss(t)ga(k)ts 
Äpp. nö`ssgairj Mal. na'sstgäkts—na'Asga,s ÖVd. 
1. (i regel negerat:) '(ej) just så nära; närmaste 
granne el. gård / (not) nearby; next-door neigh-
bour, neighbouring farm' (SAOB) allm. e mä'tt 
ful wa ne'ssgas llekan witg Älvd. 'det är allt 
nära, en sådan väg!' (ironiskt); tro du at ä e så 
ndssgas dejt ell Ve. 'tror du att det är så nära'; ä 
va int nä`sst-gå's te fa"-att ä Soll. 'det stod inte 
att finna på nära håll'; hä va int nä`ss(t)ga(k),s tä 
få hå' int Äpp. 'det var inte så lättåtkomligt det 
inte'. Jfr näromhanda. Syn.: närgångets; 
nästväg. 2. (i adjektivisk anv.; jfr SAOB näst- 

gårdsväg:) 'nära / near, nearby' vMor. Leks. 
Ål—Ga. Mal. ÖVd. ed wa jusst ne'sskas 
vMor. 'det var just i närheten det' (ironiskt); ä 
va-nnt nässgåks vå'jsn hä int Leks. hå vå' int 
na'sstgåkb• ven hå int 'fra. 'det var minsann inte 
så nära här intill, det inte'; ä va-nnt nässgåsvåj-
än di't int Dju. 'dets.'. 

näs-tipp m. la nå`stipp Ål Nås 'nästipp' (SAOB). 
Syn.: se nässnibb m.fl. 

näst-lott m. II nii`sstkot vMor. nirstlot öMor. (jfr 
lott', bet. 3) 'stycke av notarm som är närmast 
kalven / part of drag-seine next to kalve'. Jfr 
annan-, tredje-lott. 

näst-som prep. nä'sstså—nä'sså Soll. 'så när som 
på, 	utom / except for' (styr ack.); å'llär-iö1  p 
nä' sstså jä'nn 'allihopa utom en'. Syn.: för-
utan, bet. 1; förutom; närsom. 

näst-väg adv. nä's(s)tvåg Rättv. (i regel negerat:) 
'(ej) just så nära'; ä e-nnt nä`sstvåg tä stä`kkom 
int 'det är minsann inte så nära till Stockholm, 
inte'. Syn.: nästgårds, bet. 1. 

näs-vis adj. I nå`swejs Ve. n'svis Mal. 'imperti-
nent, väl djärv / impertinent, forward' (SAOB I 
2). Jfr näbbig; nävjig. Syn.: nasvis. 

näs-väder n. Ja nå`svår Flo. 'bryskt avslag, näs-
bränna / a telling-off' (SAOB; V11 We. näs-
väder 1). Syn.: nasväder, bet. 1. 

nät n. II—la n 'et Älvd. nVåmh. (best. sg. dat. neti 
Älvd. rW.`ti nVåmh.) nét Våmh. (Bon.) Mor. Ve. 
Soll. Ors. Jä. Äpp. Mal. n&—nåt Ore Rättv. 
(best. sg. dat. tz -̀ te—nå`te Ore) nåt Leks. Bju. 
Ål Mock. Flo. Nås ÖVd. (best. sg. dat. nå`ti 
Li.). 1. 'fiskredskap, bundet av grov lintråd och 
ej försett med kil / fishing net' (se ill.; SAOB 1 a; 
ÖDB I 106ff., 117ff.; Gruddbo 315f.; Malung II, 
s. 258ff.) allm. wen åk du neti Älvd. 'vad vill du 
med nätet?'; bi`nnd n?' te Älvd. Våmh. (Bon.) 
'binda nät'; ke`gg n'e'te Älvd. lä`gg tt"'t öMor. 
lägg rt'tä Ve. ä'gg 	vSoll. le'ddj n?ti Ors. 
läddji-a't ni''t Mal. 'sätta ut nät'; tri"warvsnet 
Våmh. tre"varvsnet Soll. 'nät med tre varv per 
kvarter nätduk' (jfr ÖDB 1190). Jfr braxen-, 
bäck-, drag-, fös-, grim-, gädd-, harr-, id-, 
lagn-, lång-, lägg-, löj-, sjö-, skott-, ström-, 
varp-, åns-, älv-, örad-. 2. 'av lintråd förfärdi-
gat redskap för djurfångst (t. ex. skogsfågel, 
bäver) / flax net for catching e.g. forest birds, 
beavers' (SAOB 1 b; ÖDB I 15) Rättv. Jfr 
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