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bäver-. 3. (senare ssgsled; jfr SAOB 1 c:) 
'spindelnät / spider's web', se djärg(s)-, dvärg-, 
koppdjärg(s)-. 

näta sv.v.l. nå' t- Rättv. (endast refl.:) nii`t sä 
'fastna i nätet (om fisk) / fasten in net (about 
fish)'. 

nät-bindare m. III c nä'tbinndar Tra. 'i älv- el. 
sjöbottnen nedstucken käpp att fästa nät vid / 
pole, stuck into bottom of river or lake, to tie 
fishing net to'. 

nät-båra f. IV a nJ.'tbåra Mal. 'nätbår / hand-bar-
row for carrying fishing nets'. 

nät-fiske n. III n.'tfisstji Mal. niPtfemstje ÖVd. 
'fiske med nät / net-fishing'. 

nät-flå f. VII b n -e`tflrån (pl.-fl-i-Mär) Ve. nii'tfira 
Tra. 'flattäljt stycke trä, anv. som flöte på nät / 
piece of wood, whittled flat, used as float on net' 
(ÖDB I 110f.). 

nät-flötan n. l a rt'tfirjitan Äpp. 'nätflöte av näver 
/ birch-bark float on net'. Syn.: nät-kape, bet. 
1, -kurre. 

nät-flöte n. III t2'tfiriitä vMor. 'flöte i var ände av 
nät / float at each end of net' (SAOB). 

nät-färg m. Ib n'tfärrg vMor. 'färgstoff, som ko-
kades och användes till färgning av fisknät / dye-
stuff, which was boiled and used for dyeing fish-
ing-nets' (SAOB). 

nät-gubbe m. Ill a (pi.:) ne"tgubär Ve. 'flöten som 
markerade en nätlängas yttre ändar / floats mark-
ing outer ends of length of net'. Syn.: se nät-
gås. 

nät-gås f. niftgås Leks. (Silj.) 'flöte som markera-
de en nätlängas yttre ände / float marking outer 
end of length of net' (ÖDB 1 118). Jfr knekt, bet. 
5. Syn.: nät-gubbe, -karl, -konung, -mär-
ke. 

nät-halle m. Ill a tztå'll öMor. nå'tåll Soll. 'sten-
sänke på nät / stone-sinker on net' (jfr ÖDB I 
111). Jfr nothalle; nät-häll, bet. 1, -järn, 
-sten. 

nät-hus n. I a nå' thäs Tra. 'skjul utan väggar, avs. 
för förvaring och torkning av nät / shed without 
walls, used for drying and storing nets' (ÖDB I 
55). Syn.: nät-skåle, -skäl. 

nät-häll f. I a netell vÄlvd. 1. 'sänke till nät, 
bestående av en vid nedre nättelnen fäst sten, 
omlindad med tjärad näver / sinker for net, con-
sisting of stone covered with tarred birch-bark, 
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fastened to lower part of net' (ÖDB I 111). Jfr 
nät-halle, -järn, -sten. 2. 'sten, lagd som 
tyngd på nät under lagning / stone placed as 
weight on net during mending'. 

nät-järn n. l a nå' tjäri Li. 'järnbit el. järnten, anv. 
som sänke på nät / piece of iron used as sinker 
for net' (ÖDB 1 111). Jfr nät-halle, -häll, bet. 1, 
-sten. 

nät-kape m. IV ri.'tkåpå Ve. ri'tkäps Jä. Äpp. 
nå' tkappi ÖVd. 1. 'nätflöte av bark el. hoprul-
lad näver / float on net made of pine-bark or 
rolled birch-bark' (jfr ÖDB I 110f.) allm. Jfr 
flarr; flarre; flöte n., m. fl. Syn.: nät-flötan, 
-kurre. 2. 'träkavle, omkring vilken maskorna 
knötos vid nätbindning / wooden pin used in 
making nets' Äpp. Syn.: nät-kavle, -sticka, 
bet. 2. 

nät-karl m. J a ne"tkall Ve. Soll. 'stort flöte, som 
markerade en nätlängas yttre ände' (ÖDB 1 118). 
Syn.: se nät-gås. 

nät-kavle m. III a—b q'tkävälr Våmh. ne"tkaväk 
Soll. nirtkävkä Leks. (Silj.) 'träkavle, omkring 
vilken maskorna knötos vid nätbindning' (se ill.; 
SAOB; ÖDB I 106 f.). Syn.: nätkape, bet. 2; 
nätsticka, bet. 2. 

nät-kniv m. I a nf'tknajv Våmh. (Bon.) n.'tkniv 
Jä. Äpp. 'kniv, medelst vilken man skar av gar-
net vid bindning av nät / knife used for cutting 
yarn in net-making' (ÖDB I 107). Jfr finger-
kniv. 

nät-knut m. la nrtknaut Älvd. ne"tknet Soll. 
nä'tknät Nås n`tkniet Äpp. 'sådan knut som 
användes vid bindning av nät / knot used in net-
making' (se ill.; ÖDB 1108). 

nät-konung m. Ib nTi'tkugg Flo. n&`tkuyg Äpp. 
'stort flöte, som markerade en nätlängas yttre 
ände' (ÖDB 1118). Syn.: se nätgås. 

nät-koppe m. Illa ne"tkupp vMor. Soll. 1. 'påse, 
avs. att bära nät i / bag to carry net in' vMor. 2. 
'liten påse av väv, i vilken stensänke till nät 
syddes in / small woven bag into which stone-
sinker for net was sewn' (ÖDB 1111) vMor. Soll. 
Syn.: stenkoppe. 

nät-kurre m. Illa ni-i' tikurrä—ne"tikurrä Ore 'nä-
verflöte på nät' (VII nätkurra). Jfr flarr; flöte 
n.; kurr(e), m.fl. Syn.: nätflötan; nätkape, 
bet. 1. 

nät-mjärde m. Illa ne"tmjiirdä nvMor. 'mjärde av 
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lingarn i nätbindning / fish-trap made of flax 
yarn' (ÖDB I 96). Syn.: garnmjärde. 

nät-märke n. J a ne"tmörrtj Soll. 'stort flöte, som 
markerade en nätlängas yttre ände' (ÖDB 1118). 
Syn.: se nätgås. 

nät-nål f. J a nrtndir Älvd. Våmh. (Bon.) ne"tnak 
vMor. Soll. nå`tnåk Ore Ål Flo. ÖVd. nrtnb 
Jä. Mal. 'redskap av ben el. trä, varmed nät 
bundos / implement of bone or wood, used in 
making nets' (se ill; SAOB; ÖDB 1107). 

nät-skana f. IVa ni.'tskåna Mal. (jfr Dalbyordb. 
skanot adj.) 'i marken nedstucken torkstång för 
nät! pole, stuck into ground, used in drying nets' 
(se ill.). Syn.: gista, bet. 1; nät-stång, bet. 1, 
-stör, -tork, -torka. 

nät-skåle m. Ill a nrtskåk Älvd. ne"tskåk vMor. 
'skjul utan väggar, avs. för förvaring och tork-
ning av nät'. Syn.: nät-hus, -skäl. 

nät-skäl n. la ne"tskå4 vMor. = föreg. 
nät-slinga f. neti/juyg Älvd. nraligya Jä. 

Äpp. 'fårdigknutet, men ej med telnar och 
sänken försett stycke nät / finished piece of net 
without rope-edging and sinkers' (SAOB; ÖDB I 
108). Syn.: slinga, bet. 1. 

nät-sten m. la nå'tstäjn Tra. 'som sänke på nät 
anv. sten, insydd i en liten påse av tjärad säck-
väv / sinker for net, consisting of stone sewn into 
a small bag of tarred sackcloth' (ÖDB 1111). Jfr 
nät-halle, -häll, bet. 1, -järn. 

nät-sticka f. IV a nrtstikk Älvd. netstikka Våmh. 
ni.'tstikka Våmh. (Bon.) Mor. ne"tstikk Soll. 
nå'tstikka Leks. (Silj.) Al nå'tstikka Dju. ,W`t-
stikka Jä. Mal. 1. 'trästicka, fäst vid den övre 
nättelnens ena ände och anv. att träda upp nätet 
på / wooden stick attached to one end of upper 
net-rope, used to thread net on' (se ill.; SAOB 1; 
ÖDB 1113) allm. 2. 'träkavle, omkring vilken 
maskorna knötos vid nätbindning' Al. Syn.: 
nät-kape, bet. 2, -kavle. 

nät-stång f. VI nrtståyy Äpp. nå'tstayyg Tra. 1. 
'i marken nedstucken torkstång för nät' (ÖDB I 
113) Tra. Syn.: se gista, bet. 1; nätskana 
m.fl. 2. 'lång, smal och slät trästång, medelst 
vilken nätet vid isfiske fördes under isen från vak 
till vak / long, narrow, smooth wooden pole by 
means of which fishing-net was drawn under ice 
from one hole in the ice to the next' Äpp. 

nät-ställe n. la ne"tställ Soll. 'plats i sjö, där man 

brukade lägga ut nät / place in lake where nets 
were usually put out'. 

nät-stör m. l a ne"tstör Soll. 'i marken nedstucken 
torkstång för nät' (ÖDB 1 113). Syn.: se gista, 
bet. L; nätskana m.fl. 

nätt adj. I nett Älvd. Våmh. vMor. Ve. Ors. nätt 
öMor. Soll. NeSi. NeVd. Mal. nett—nätt ÖVd. 
1. 'näpen, prydlig / neat, tidy' (SAOB 1) Ve. 
vRättv. Leks. ÖVd. Syn.: se knort; nyttig, 
bet. 3; n ättlig, bet. 1, m.fl. 2. 'i minsta laget, 
litet tilltagen, knapp / on the small side, little, 
scanty' (SAOB 6) allm. wi amm så ne'tt um 
mjö' tji vMor. 'vi ha så smått om mjölk'; ä e i 
nettest Mig Ve. 'det är i knappaste el. minsta 
laget', ä va nä'tt på tP da Dju. 'det var knappt om 
tid'; sa`ka valt fe nä'tt Tra. 'sulan blev för knappt 
tilltagen'; ftinärnett nVåmh. 'ont om foder'; 
edigsnätt öMor. 'knappt fram på vårkanten'; 
wa"tunett Ors. 'ont om vatten'. Jfr näpp(a)re, 
bet. 1. Syn.: grist, bet. 4; knavlig, bet. 5; 
nättlig, bet. 2; nättsklig; nättvorden. 3. 
'sparsam, stnåsnål, försiktig / economical, mean, 
careful' (SAOB 7) allm. .2tz i ne'tt i å'tkin Älvd. 
'han är liten i maten'; an va nässtan nä'tt ma 
mjs'ktja Leks. 'han gav mig väl knappt med 
mjölk'. Syn.: försiktig; näglig; rädd-om-sig; 
sparsam. 4. (n.:) 'nära, nätt och jämnt! close, 
within an ace of' allm. e wa ne'tt at i skulld 
rg'mbek nPå Våmh. ä va so nä'tt i sulld dä`mmp 
så Soll. 'det var på vippen att jag skulle falla 
(ramla ned)'; ä va nä'tt jä a-nnt hutti-a' Rättv. 
(Bo.) 'det var nära, att jag ej hade träffat'; (äv. i 
förb. nätt och jämnt; jfr SAOB 6 c:) ä wa 
ne'tt-å-je'mmt Ve. 'det var mycket nära'. Syn.: 
nätt-nog, bet. 2. 5. (substantiviskt; jfr bet. 4) 
a. (i uttr. vara i nätta:) 'med nöd och näppe 
klara! only just manage'; ä vå i nä'tto att ä gi' kk 
Mal. 'det var nätt och jämnt (med nöd och 
näppe) att det gick'. b. (i uttr. vara på nätta:) 
'vara på vippen / be within an ace of'; full va hå 
på nä'tto an skull add valt tlässt Mal. 'nog var 
det nära att han hade blivit utestängd'. — Ssg: 
nättifndin öMor. 'nätt och fin; hanterlig / neat, 
tidy; handy'. Jfr nätt adj., bet. 1. 

nätt adv. nett Våmh. svMor. nätt Soll. Ore Rättv. 
—Bju. Ga. Nås ÖVd. 'knappt, småsnålt, försik-
tigt, nätt och jämnt / scarcely, economically, 
carefully, only just' (SAOB 6 c); dg' mm f0 se' tt å 
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ne'tt å'd Våmh. (Bon.) 'de få sitt (3: vad de äga 
rätt att få), och nätt och jämnt det'; ne'tt jet ml'lr 
svMor. 'knappt en mil'; nä'tt få'ta Soll. 'för 
knappt lastat (om kol)'; do få fät nä'tt Ore 'du får 
äta försiktigt (a: ej för mycket)'; du a vå"ji brå 
nä'tt Rättv. 'du har vägt ganska knappt'; ä trätto 
grå`dar nä'tt Leks. 'det är knappt tretton 
grader'; nä'tt mä'tt Ga. 'knappt tillmätt'; am an 
få' qä'tt ss kan ä räikk-tå 'fra. 'om man hushållar 
(eg. far) försiktigt, så kan det räcka till'; gä'dda 
vå 	tt ä ski`kponnd 'fra. 'gäddan vägde knappt 
ett skålpund'. Jfr nättnog, bet. 1. Syn.: se 
fråganom; knappt, bet. 1; noga adv., bet. 3; 
näppliga; nättskliga; nättupp, bet. 2. 

nätta' sv.v. 1. ne`tta Älvd. Våmh. Ors. nä'tta 
öMor. Soll. Leks. Ål nä'tta Rättv.—irra. (med 
und. av Leks. Ål) 'taga så litet som möjligt (av 
ngt), knappa in på, snåla med, spara / take as 
little as possible, be economical with' (SAOB 
nättal); ne'tt ymkriyg ä Våmh. (Bon.) 'spara på 
det'; nä'tt min 5'no Soll. 'spara på höet'; nä'tta 
ti kee när Rättv. nä'tta i kri' tura Bju. 'fodra korna 
(kreaturen) knappt'; nä'tta på små'rä Bju. 'hus-
hålla med smöret'; där nä'tta dam tP-11 må'to 
Dju. 'där gåvo de honom så litet mat som möj-
ligt'; tå' å nä'tta nä ss ä rä'kk-tå 'fra. 'tag och 
knappa in på förbrukningen nu, så att det räcker 
till!'. Jfr nigla, bet. 1; näglall , bet. 1. —Pass.: 
ne`ttas min krg"tfirym Älvd. 'vara försiktig 
(sparsam) med fodret åt kreaturen'; ska må'ttz 
nä'ttas tf' mä Dju. 'skall det snålas med maten 
(som jag skall ha) i mig?'; ä ska nä'ttes me s'llt 
sam å' da i hö'nsm gå'kam 'fra. 'det skall snålas 
med allting i den gården'. 

nättali  sv. v. I . nä'tta Ore (jfr nättai; snätt a) 
'snudda vid, nätt och jämnt vidröra / brush 
against, touch lightly' (styr ack.); e näitted an 
li`tä 'jag snuddade litet vid honom'. Syn.: se 
fe sa, bet. 1. 

nättelduks-kläde n. III nä`ttäldukskkii Mal. 'hu-
vudkläde av nättelduk, fint tyg av nässelfibrer / 
headscarf made from nettle-fibres'. 

nät-teln 	ne"ttekti Ve. ne"tåln f. öOrs. 
ne"titåkti—nå'ttåkri m. Ore nå'ttåkri f. Leks. nå't- 
tri m. Jä. nå`ttibi f. 	'kantrep på nät / 
rope-edging of net' (SAOB). Syn.: nät-telna, 
-telne, -tinnel. 

nät-telna f. IV a nii`ttålnia Flo. ne'ttåna Jä.= 
föreg. (SAOB). 

nät-telne m. III a nettinn (best. sg. dat. nettin-
nfm) Älvd. ne"ttikti Soll. nå`ttiihiä Äpp. = nät-
teln (SAOB). 

nätt-fordad adj. I ne`ttfäl-ad Älvd. nä`ttföka 
Rättv. Leks. Dju. Äpp. nä'ttfön 'fra. 'som ford-
rar ringa mängd föda (foder), liten i maten (om 
människa el. djur) / needing very little food or 
fodder (about human being or animal)' . Syn.: 
nättfödd. 

nätt-född adj. I nä` ttfädd ÖVd. = föreg. 
nät-finne! m. l a nå`ttinndil Mal. 'kantrep på nät'. 

Syn.: nät-teln, -telna, -telne. 
nättja f. IV a ne`tta Älvd. ne'ttja Våmh. Ve. 
nä'ttj(a) öMor. Soll. ni 'tja Li.—nå'tja 'fra. 'fett-
beläggning (talg- el. isterhinna) på slaktdjurs inäl-
vor / fatty deposits, lard, on viscera of slaught-
ered animal' (Fr. Aasen ne tj a); li'ssnättja öMor. 
'fettbeläggning på magsäck och tarmar hos svin'; 

öVe. Irinettja vVe. 'fettbeläggning på 
löp- och nätmage'; stå'rnettja Ve. 'fettbelägg-
ning på alla magar'. Jfr fet-, krag-, talg-. Syn.: 
nättjtalg; rympkrage; tarmkringelfett. 

nättj-talg m. I c nä`ttjtåg Soll.= föreg. (Aasen 
netjetalg). 

nättlig adj. I nettlrin Våmh. nettukin vMor. (jfr 
SAOB nättlige n). 1. 'finvuxen, näpen / pretty, 
sweet' Våmh. (Bon.) vMor. Syn.: se knort; 
nyttig, bet. 3; nätt, bet. 1, m.fl. 2. (n.:) 
'knappt / scarce' nVåmh. e bh netari(t) min 
kalffl 'det blir knappt med el. ont om kaffe(t)'.  
Syn.: se nätt, bet. 2. 

nätt-nog adv. (oböjl. adj.)nä'tt-nö'g Ore Bju. Dju. 
Nås. 1. 'knappt, nätt och jämnt, nästan tillräck-
ligt / scarcely, barely, just about enough' allm. e 
åst-u'pp nä'tt-nö'g mä wå'tn, Ore 'jag öste upp 
nästan tillräckligt med vatten'. Jfr nätt adv.; 
nättupp, bet. 1 och 2. Syn.: knapp adj., bet. 
1. 2. 'nära / close, within an ace of' Dju. hä va 
nä'tt-nö'g du brå't int a'v dä bå'nä 'det var på 
vippen att du hade brutit benet'. Jfr noga adv., 
bet. 2. Syn.: nätt adj., bet. 4. 

nät-tork m. I b nettorrk Älvd. 'i marken ned-
stucken torkstång för nät / pole, stuck into 
ground, used in drying nets' (se ill.; ÖDB 1113). 
Syn.: se gista, bet. 1; nätskana m.fl. 
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nät-torka f. IV a n'ettork(a) Älvd. nrttorrka 
Våmh. nå`ttsrrka Li. = föreg. (ÖDB 1 113). 

nättsklig adj. I nettskkig nÄlvd. 'i minsta laget, 
knapp, trång / on the small side, short, narrow' 
(t. ex. om  sko, om mat). Syn.: se nätt, bet. 2. 

nättskliga adv. nè ttskiri Älvd. ne'ttuskki Våmh. 
(Bon.) 'knappt, snålt / too little'; du a so'llta 
ne`ttuskki Våmh. (Bon.) 'du har saltat nästan för 
litet'. Syn.: se nätt adv. 

nätt-stilla sv.v.3. ne`ttstilla Älvd. 'utfodra (kreatu-
ren) med minsta möjliga fodermängd / give cattle 
as little fodder as possible'. 

nätt-upp adv. (oböjl. adj.) nä' tt-s'pp—nä'ttspp 
Mal. nä' tt-s'pp (bet. 1)—nifttapp (bet. 2) ÖVd. 
(jfr nätt adj.). 1. 'nätt och jämnt, precis, just / 
(only) just, quite' (jfr SAOB under nätt 6 c) 
allm. o add nä'tt-s'pp ss my'ttjy sam o behö'vvd 
Mal. 'hon hade precis så mycket som hon be-
hövde'; ä e nä'tt-s'pp dem få ns gri'n fe vi' clå'g 
lka. 'det är nätt och jämnt (att) de få någon 
smula (eg. gryn) för var dag'. Jfr nogav, bet. 4; 
nätt nog, bet. 1. 2. 'knappt / scarcely' allm. ja 
nä'ttspp fännji nä'n il' mä i dges g Mal. 'jag har 
knappt fått någonting att äta i dag'; je trä' ä 
nä'ttspp int Tra. 'jag tror det knappast'. Jfr 
knappt, bet. 2; nättnog, bet. 1. Syn.: se nätt 
adv. m .fl. 3. (pleonastiskt:) bå'rs i nö nä' tt-
sipp a fännji äji'r djö'k Mal. 'bara jag nu har fått 
det här gjort'. 

nätt-vorden adj. III nä`ttvökin Bju. Nås; n. nä`tt-
voli öMor. nè ttwoke Ve. nä'ttvoiri Jä. 'knappt 
tilltagen, i minsta laget / too little, on the small 
side'. Syn.: se nätt, bet. 2. 

näv n. II—I a--f. niv n. Älvd. Våmh. Mor. Ve. 
Son. Mal. (best. sg. dat. nevi Älvd. n 'e'vf Våmh. 
ne"vi Soll.) nav n. Ore Leks. Bju. ÖVd. n.—f. 
Rättv. (Sdw. näf; Torp nev; Hq. under näbb). 
1. 'näbb / beak' (SAOB 1; VII nävl  1; We.; Fr. 
nef 4) Soll. Ore Rättv. Bju. åm to`ppern fekk vät 
nii'vä på mi'smässa Rättv. 'om tuppen fick 
blöta näbben (n: om det blev töväder) vid mats-
mässan' (då skulle det bli ett gott år); (bildi. om  
'mun':) Mitt el. wå't nå'vä Ore 'taga sig en sup'; 
du fek fsl nå ti nå'vä nu Rättv. 'du fick väl något 
i gapet nu!'. Syn.: nadd; näbb, bet. 1 a. 2. 
'näsa / nose' (Fr. nef 2) OvSi. Leks. Mal. ÖVd. 
by' öö y nevi Älvd. birå'd i ne"vi Son. 'blöda 
näsblod'; ig ä8k9 new ni'ttä bo'kkfim Våmh. 

(Bon.) 'jag åkte på näsan nedför backen'; bo'kk-
yrOnniv Älvd. 'uppnäsa (eg. Back Örjan-näsa)'; 
(ofta bildl.:) i wå'kär-tit ini skrrev id up 9 ni'väd 
a di i Våmh. (Bon.) 'jag bryr mig inte om att giva 
dig upplysningar i den saken (eg. skriva det uppå 
näsan åt dig)'; då fo ni'v ni.'d Ve. 'då blev han 
spak'; stå min ni'v mitt i ö`gum Ve. 'stå alldeles 
handfallen'; an drög ä up i ni'vä Soll. 'han tyck-
te illa vara' (jfr hals, bet. 6 c; nasar, bet. 2; 
öga); sätt-opp nå'vä Leks. 'vara högfärdig' (jfr 
räka v., bet. 6); fa' je gö' nå've å' de Li. 'får jag 
en näskyss (eg. goda nävet) av dig'. Jfr god-, 
kläss-, lång-. Jfr snok f., bet. 1; snut, bet. 1; 
snuta f., bet. 1; snåta f. Syn.: se nasa; näsa 
m. fl. 3. 'hårlös del av nos el. tryne / hairless 
part of muzzle or snout' (jfr SAOB 1) Våmh. 
Mor. Ve. Syn.: mule, bet. 1; nos', bet. 1; snok 
f., bet. 1; snut, bet. 1; snuta f., bet. 1; snåta f.; 
tryne, bet. 1. 4. (som senare ssgsled:) 'bröst-
vårta / nipple'; drickniv Våmh. Son. 'dets.'. 
Syn.: se dise, bet. 2; kick, bet. 2, m.fl. 
5. 'uppåtböjt, främre parti av skida el. med; 
spets på skridsko / front, turned-up part of ski or 
runner; point of skate' (ÖDB I 488; jfr Fr. nef 5) 
OvSi. bu`kkniv Ve. 'snok på timmerkälke'; 
skejdniv Ve. 'skidspets'. Jfr släd-. Syn.: se 
brätt m. fl. 6. 'koniskt utdragen spets i änden 
av smidesstäd, pen / pointed end of anvil' Mal. 
ÖVd. Jfr horn, bet. 5; nävstäd. Syn.: nos', 
bet. 5; näbb, bet. 3; pen, bet. 2. 

näva sv .v .1. nä"vå Älvd. Våmh. nå"vå vMor. 
Soll. Ors. nåvå' öMor. ne"vå Ve. nä"vo--nå`vo 
Ore nåv- Rättv. (Bo.) nä'va Leks. Ål itä`va Dju. 

Mock. Flo. nii'vs Jä. Äpp. Mal. nii'vå—
nä`vo ÖVd. (jfr LD 1 128 tj äv a, not 74; Berg-
fors, s. 98ff., 204; Vll We.). 1. 'fatta, gripa med 
handen el. med händerna / grasp' (jfr SAOB 
näva under näve; Sdw.) Våmh. Mor. Dju. ho 
je' kk å nii'va a'llihöp Dju. 'hon gick och tog i 
hand (hälsade) på allesammans'. Jfr grabba, 
bet. 1; grama, bet. 1. 2. 'famla, fingra / fumble, 
finger' OvSi. ur o 	a' rrmän a mi öMor. 'så 
hon berör min arm med små kittlande rörelser'; 
nug da'v ä fast du nä"vär int ati ållt du si' Soll. 
'du behöver inte fingra på allt du ser (eg. nog 
duger det, fast ...)'. 3. 'taga (fatta, plocka) 
omväxlande än med den ena, än med den andra 
handen / grasp first with one hand, then with the 
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other' Älvd. Ors. Ore ÖVd. nåvå e'pplg Älvd. 
'flytta äpplen emot sig, gripande än med den ena, 
än med den andra handen'; sl'a ska p te nä'vå me 
däm da revam Li. 'sedan skall han börja att 
hantera (3: taga upp) de där revarna'. Jfr noppa, 
bet. 1. 4. 'ösa med båda händerna, taga med 
fulla nävar / scoop up with both hands' 
Älvd.—Ve. Ors. Ore Dju. Mock. Jä.—ÖVd. nå"vå 
i mg"öki Älvd. nä'va il grä'tmjäke Jä. 'ösa med 
händerna i (gröt)mjölet'; å do nå'vo mjå'kä ti 
ku'ppan Ore 'har du (med händerna) öst mjölet i 
påsen?'; nä'vo ä jå't appl' Tra. 'ös det (med 
händerna) upp i det här kärlet! (eg. hit uppi)'. Jfr 
göpna v. 5. 'klösa vällustigt med klorna (om 
katt) / claw pleasurably (about cat)' Älvd. 6. 'gå 
med stora steg och lyfta fötterna högt för varje 
steg / walk with long steps lifting feet high up at 
each step' Tra. — Särsk. förb. (av:) 
Älvd. Mor. Ors. nevå-å'v Ve. näv-å'v Leks. 
(Silj.) 'med en hand el. med båda händerna ösa 
(taga) bort ett översta lager av ngt'; ta å nåvå-å'v 
onum kitä vMor. 'tag och ös av den (överfulla 
sädessäcken) litet med händerna!'; (g e n o m:) int 
b(e)å`vär du so v.1 k nåvå-ge"num ä intä Soll. 
'inte behöver du (med händerna) leta igenom det 
så noga inte'; (i:) nåvå-i' på'rur i skå'ke Älvd. 
'med händerna ösa potatis i skålen'; (på:) an 
näva-på' Dju. 'han fyllde måttet med tillhjälp av 
händerna'; (upp:) nåvå-u'pp så' öi Våmh. 'med 
händerna ösa upp säden (från golvet och i 
säcken)'; an nä'vo-app fe'ssk Tra. 'han öste 
(kastade) upp fisk med båda händerna'; (ut:) 
dåm nä"våd åjt pe"nipgär Ve. 'de slösade (eg. de 
nävade ut penningar)'; (utav:) nåva-tå' Mock. 
nåvs-tå' Äpp. 'med händerna plocka bort slösäd 
överst i sållet'; (uti:) nav-t' jö'kpärur Dju. 'med 
båda händerna ösa i potatis (i byttan)'; näva-ti' 
Flo. 'ta i el. gripa med händerna'; du sitt 8 näva-
-d' dä nå`vsgröt Jä. 'du sitter och plockar i dig 
nävgröt'; (åt:) 1. nåv-å' dä mj'ir du Rättv. 'tag 
för dig mera, du!'; hå ä fuk e' nn sam kan näv-å' 
sä Flo. 'det är väl en som kan ta el. plocka åt 
sig'; je näva-å' mä nårä jö`ppnär Äpp. 'jag öste 
till mig några nävar (t. ex. mjöl)'. 2. an nä'vo-åt 
å dje'kk Tra. 'han gick med stora steg och lyfte 
fötterna högt för varje steg'; (återi:) wen nii"vä 
du ad' Våmh. (Bon.) 'vad pysslar du med?'. 

näv-deg m. 1 c ne"v&Mg—nä"våd4 Ve. 'degrätt av 

mjöl och kokande vatten, förtärd till mjölk el. 
flott el. strömming / dough made from flour and 
boiling water, eaten with milk or dripping or 
Baltic herring' (ÖDB III 453). Jfr g ub b-, näv-
gröt; motti. 

näv-djärg m. I b nevådg'arrg Älvd. 'litet barn / 
small child'. 

näve m. IV—III a nrvi Älvd. Våmh. ne"vi—ne"vå 
vMor. nävi' öMor. ne"vå Ve. nä"vå Son. ne"vi 
Ors. nä"ve Ore nå"vi—J"vi Rättv. nti'va Leks. 
Ål nå`va Bju. Mock. nä`va Dju. nli'vä Flo. nii'va 
Nås Jä. Äpp. Mal. nå'vi (best. sg. dat. neevom; 
pl. nä`vor) ÖVd. (Torp neve; jfr Bergfors, s. 
90ff.). 1. 'hand / hand' (SAOB 1) allm. j o'lld 
Qna i nevjm Våmh. 'hon håller henne i handen'; 
i frös um ne"vår Ve. 'jag fryser om händerna'; fä 
åg ippa nä'var jä Leks. 'jag har inga händer, jag 
(3: ingen styrka i händerna)'; vi ha nä'vär S8M 
kka'pptrån Ål 'vi ha händer som klappträn'; 
(bildl.:) ig a afft o'llt-g'°p up i nevQm Våmh. 
(Bon.) 'jag har anat alltihop (eg. haft alltihop 
uppe i händerna)'. Jfr flat-, klåd-. Syn.: hand, 
bet. 1. 2. 'så stor mängd (av ngt) som rymmes i 
handens grepp, handfull / handful' (SAOB 3 b) 
allm. en nå"vi 	nRättv. 'en handfull mjöl'; 
y'mmlyäknki Våmh. (Bon.) u'mmbäknevå 
vMor. 'handfull humle'; sä'ssnåve Ore 'handfull 
säd'. Jfr bråk-, knäpp-. Jfr grabba, ssg; gram, 
bet. 1; gramtag, bet. 1; göpen; göpna. Syn.: 
grep, bet. 4. 3. 'liten kvantitet av ngt / small 
quantity of sthg' ÖVd. ve  ska fa k käjr äjn 
di`nndjenåvi di't 8 Tra. 'vi skola väl köra litet 
dynga dit också'. 4. 'endera av de två rotknö-
larna av Orchis maculata / one of the two tubers 
of Orchis maculata' Leks. gu'tts å o'nndilns 
nä'va Leks. 'växten Orchis maculata (särsk. med 
avs. på rotknölarna)'. Jfr Gudfader-. Syn.: 
hand, bet. 7. 

näver f. Id—III n?'ver (best. nevre) f. III Älvd. 
nevär (best. nevri) Våmh.; nå'vär f. Id öMor. 
Ve. Soll. Ore Bju. Ål Ga. Mock. Nås Jä. 

Ors. nå'var (best. rdi'vra) Leks. nä'v-
vär—rdi'vär Äpp.—nä'vviia  Mal. nä'ver (best. 
nä'vra—nä'vrä) ÖVd. 'stycke näver, näverbit / 
piece of birch-bark' (SAOB 2; jfr Fr. nwfr f.; 
Ross nxvra f.); f1  len q'ver a mig Älvd. 
'skaffa (eg. finn) mig ett stycke näver!'; någä 
jii`nnd nii'vrär Soll. 'några få (eg. enda) näver- 
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stycken'; rep-å' ns nå`vrar Leks. 'repa av några 
näverstycken!'. Syn.: näver n., bet. 2; näver-
-lapp, -tapp. 

näver n. Id never—n -e'ver Älvd. q'vär Våmh. 
nii'vär Mor. Ve. Soll. Ore Ål Mock. Flo. Jä. 
nå'vsr—nei'ver Ors. nifv8r Rättv. Leks. näivvär 
Äpp. 1. (koll.:) 'det yttre omhöljet kring en 
björks stam / birch-bark' (SAOB 1; ÖDB III 131) 
allm. jr nn re?'vreå Älvd. 'samla näver'; ittaå i 
ggrt åv nevri Våmh. 'det här är gjort av näver'; 
lå‘p 	öMor. 	nå'vsr Rättv. 'flå av 
näver': ga`mmät 	s ru`tto tå'kvi Flo. 
'gammalt näver och rutten takved'; skii'nävär 
Ve. 'näver använd vid skotillverkning'. Jfr löpa 
sv.v., bet. 1; kart-, tak-. 2. = näver f. (SAOB 
2) Våmh. vMor. Ve. Flo, ta jå'nn äran nli'vär 
Ve. 'tag hit den där näverbiten!'. — Avi.: nå'vru 
adj. Dju. 'vars stam har kraftig näverbeklädnad 
(om björk) / with thick bark on its trunk (about 
birch)'; nå`vra v. Dju. 'flå av nävret / strip off 
birch-bark'. Jfr löpa sv.v., bet. 1. 

näver-ansikte n. Ja nii'väransikkt Soll. 'ansikts-
mask av näver / mask made of birch-bark'. 
Syn.: näverkryse; skråm-, skråp-, skrå-
puk-, skråvel-, skröp-ansikte; skråpuk. 

näver-ask m. I b nå"vsrassk Rättv. nå`värassk 
Dju. Nås nä'verassk 'fra. 'ask av näver / box 
made of birch-bark' (SAOB; ÖDB III 498). Jfr 
näver-dosa, -skrocka, bet. 1. 

näver-bark m. Ib nii'vvääbarrk Mal. nä'verbarrk 
ÖVd. 'korklager strax under björkens näver / 
cork layer just under birch-bark' (jfr SAOB). 
Syn.: hudbark. 

näver-beck n. II nä'vvärba Mal. 'kitt tillverkat av 
bränd näver / putty made from burnt birch-bark'. 
Syn.: kväd; näver-kitt, -kväd, -kåda. 

näver-burk m. I b nii"vsrbur(r)k Rättv. nii'ver-
burrk 'fra. 'mindre kärl av näver / small birch-
bark container' (se ill.). Syn.: näverbutt. 

näver-butt m. Ja ne'vebutt Älvd. nrvärbutt 
Våmh. nevä(r)butt Våmh. (Bon.) = föreg. (se 

näver-dosa f. IV a nevärdtrsa Våmh. (Bon.) 
nå"vardösa Rättv. nå`värdösa Bju. '(snus)dosa 
av näver / (snuff-)box made of birch-bark' 
(SAOB). Jfr näverask; snusdosa. 

näver-fingrad adj. I nå`vsrfiyygradr,t vOrs. 
fioygra Ore 'som har (för hetta och köld) ömtå- 

liga fingrar / with fingers sensitive to heat or 
cold'. Syn.: näverhänt. 

näver-flaska f. IV a nf'vefirassk Älvd. nrvär-
firasska Våmh. 'flaskformat, mindre förvarings-
kärl för salt, flätat av näver och försett med 
träpropp i öppningen / small, bottle-shaped salt 
container, made of plaited birch-bark and sealed 
with a wooden plug' (se ill.; SAOB; ÖDB 
III 497f.). Jfr saltkorg. Syn.: näver-hurra, 
-skrocka, bet. 3; salt-flaska, -kont, -kopp. 

näver-fönster n. Id nå`värfösstär Mal. 'fönster, 
vars öppning täcktes av en hinna av näver / 
window covered with layer of birch-bark'. 

näver-glasögon f. IV a pl. nii'värgkasögur Ve. 'vid 
kvarnstenstillverkning använda skyddsglasögon 
av glasbitar, insydda i »bågar» av björknäver / 
protective glass goggles, sewn into frame of 
birch-bark, used when making mill-stones' (se 
ill.). Syn.: kvarnöga, bet. 2. 

näver-holk m. I b nå' värhskk Mal. nii'verhsirk 
1. 'stycke näver, som rullat ihop sig / piece of 
birch-bark which had rolled up' Tra. Syn.: nä-
verskrock, bet. 1. 2. 'knivslida av näver, lin-
dad med remmar och försedd med tre rum / 
birch-bark knife sheath, with three pockets, 
wound round with thongs' (ÖDB II 270) Mal. Jfr 
näverskrocka, bet. 1-3. Syn.: trerums-
knivsked. 

näver-hurra f. IV a nä"värurra Mor. = näver-
flaska (jfr SAOB). 

näver-hänt adj. I nå`värhännt Jä. Äpp. 'som har 
(för hetta och köld) ömtåliga händer'. Syn.: nä-
verfingrad. 

näver-kass m. Ja nf.'vekass Älvd. nli'värkass 
svMor. Bju. nä`vvääkass Mal. 1. 'näverkorg 
avs. för späd-, dopbarn / birch-bark basket used 
for baby' Älvd. svMor. Mal. Jfr kass, bet. 1; 
kristning(s)kass(e); spelkass m.fl. 2. 'korg 
av flätad näver, avs. att bäras på ryggen / basket 
of plaited birch-bark, carried on back' (SAOB) 
Bju. Syn.: se finnsäck; näverkont m.fl. 

näver-kitt n. Ja nii'vetjitt 'fra. 'kitt, berett av 
bränd björknäver och anv. vid lagning av kera-
mik / putty made from burnt birchbark, used 
to mend pottery'. Syn.: kväd; näver-beck, 
-kväd, -kåda. 

näver-klove m. IV nå`viiakkåvs Mal. 'packe av 
hopbuntade stora näverflak / bundle of large 
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pieces of birch-bark' (se ill.; SAOB; V11, We.; jfr 
ÖDB III 132). Jfr klässa f., bet. 2; näverkram-
me!. Syn.: näverklässa. 

näver-Mässa f. IV a nii'verkkässa Li. = föreg. (jfr 
ÖDB III 132). Jfr klässa f., bet. 2. 

näver-kniv m. la nevärknajv Våmh. (Bon.) 
nirvarknajv vOrs. nirvärkniv Mal. 'kniv, anv. 
vid skotillverkning att skära läder el. näver med / 
knife used in shoe-making for cutting leather or 
birch-bark' (ÖDB II 269f.). Syn.: 1 ä d e r-, 
skomakar-kniv, bet. 1. 

näver-kont m. Ja nevekynnt Älvd. nevärkynnt 
Våmh. (Bon.) nä'värkunnt vMor. Soll. Ore 	- 
verkunnt öOrs. nii'veirkannt Ål Ga. Nås nerv-
vitakannt Mal. nirverkonnt ÖVd. 'korg av flätad 
näver, avs. att bäras på ryggen / basket of plaited 
birch-bark, carried on back' (SAOB). Jfr näver-
tuta, bet. 1. Syn.: finnsäck; näver-kass, bet. 
2, -konte, -säck. 

näver-konte m. Illa nä`värkunnta Ål= föreg. 
näver-korg m. I b nevekorrg Älvd. 'korg av nä-
ver / birch-bark basket' (SAOB). Syn.: näver-
r y v e. 

näver-kosa f. IV a nå"vsrkösa Rättv. nä'värkösa 
Leks. nä'verkösa Li. 'tillfälligt förfärdigad 
dricksskopa av näver, ofta nedstucken med skaf-
tet i marken vid bäck el. källa / temporary drink-
ing-ladle made of birch-bark, often stuck in 
ground by brook or spring' (se ill; SAOB). Syn.: 
näverskopa, -skrock, bet. 2, -skrocka, bet. 
4; skrock, bet. 6. 

näver-krage m. IV nå'värkrägu Mal. 'stort stycke 
näver (med hål för huvudet), lagt över axlarna till 
skydd mot regn / piece of birch-bark (with hole 
for the head) put over one's shoulders as a rain-
shelter' (jfr Fataburen 1933, s. 197, ill.). Jfr 
skurhatt. 

näver-krammel n. I d nä'verkrammbek 'fra. 'hög 
av näver, upplagd att användas vid förfärdigande 
av skor / pile of birch-bark to be used for making 
shoes'. Jfr näver-klove, -klässa. 

näver-kryse n. la ne'vekråjs Älvd. 'ansiktsmask 
av näver / mask made of birch-bark'. Syn.: se 
näver-, skråm-ansikte m.fl. 

näver-kväd n. ni'vekwiö sÄlvd. nä'vvääkvi. Mal. 
'kitt, berett av bränd björknäver och anv. vid 
lagning av keramik'. Syn.: kväd; näver-beck, 
-kitt, -kåda. 

näver-kåda f. IV a ne'vekwaö svÄlvd. nirvärkvad 
Soll. nirvvärkåa Äpp. = föreg. (SAOB). 

näver-lapp m. Ja 	 öMor. nii'varlapp 
Leks. nii'vvärkapp Äpp. '(litet) stycke näver / 
(small) piece of birch-bark' (SAOB). Syn.: 
näver f.; näver n., bet. 2; nävertapp. 

näver-leppar m. la pl. nä'vetrepper 'fra. (jfr lepp 
m.) 'särsk. för värme ömtåliga läppar / lips sensi-
tive to heat'. Jfr näverläppad. 

näver-ludda f. IV a nevelrudd Älvd. 'fotbeklädnad 
av flätade näverremsor / footwear made from 
plaited birch-bark' (se ill.; ÖDB II 254). Syn.: 
mil-, näver-sko, bet. 1. 

näver-lur m. I a, se lur', bet. 1. 
näver-läppad adj. I n?'vekeppaö nÄlvd. nirvärläp-

padn öMor. nirvarläppa Leks. nä`vvärläppa 
Äpp. 'som har särsk. för hetta ömtåliga läppar / 
with lips sensitive to heat'. Jfr näverleppar. 

näver-löping f. I b nii'vväälåpiy Mal. 'avtagning av 
näver till nävertak, skor osv. / stripping-off of 
birch-bark for nävertak, shoes etc.'. 

näver-pojk m. Ib nii'v8rp8jk—n4'verp8jk Ors. 'ny-
börjande skomakarlärling, sysselsatt med att 
tillskära näver / shoe-maker's apprentice occu-
pied with cutting out birch-bark' (ÖDB II 261, 
267). 

näver-pung m. I b nevärpym Våmh. nii'värpuu 
Leks. (Silj.) 'hölje av näver till nätsänke av järn 
el. sten / birch-bark cover for net-sinker made of 
iron or stone' (SAOB). Syn.: pung, bet. 6. 

näver-remsa f. IV a nervärrimmsa Jä. 'näver-
remsa, varav näverkont var flätad / birch-bark 
strip, from which näverkont was plaited' 
(SAOB). 

näver-ryve f. III—Ja rtf.'veråjv Älvd. 'korg av 
näver' (jfr SAOB näverriva). Jfr näver-
skrocka, bet. 1, m.fl. Syn.: näverkorg. 

näver-sko m. V b neveskii8  Älvd. neviirslar 
Våmh. nä"vä(r)skö vMor. Ve. nirvärskö öMor. 
Soll. Ål Nås nii'vurskö vOrs. nii"verskö Rättv. 
nirvvärskö Äpp. nä`vvääskö nMal. nä'vejkö 
ÖVd. 1. 'fotbeklädnad av flätade näverremsor / 
footwear made from plaited birch-bark' (se ill.; 
SAOB; ÖDB II 254) Älvd. Våmh. Rättv. (Bi.) 
Leks. Dju. Äpp. Mal. ÖVd. Syn.: milsko; nä-
verludda. 2. 'becksömssko med ovanläder av 
smorläder och sula av dels läder, dels näver / 
brogue-type shoe with upper of leather and sole 
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of part leather, part birch-bark' (SAOB; ÖDB II 
261ff.; Jäfvert, Skomod 76; Forsslund, Bjursås 
90; Forsslund, Mockfjärd 175) allm. Jfr dra-
gensko. Syn.: len-, sul-, svensk-sko. 

näversko-mil f.—n. la W'vesktrmik Älvd. neyä-
skirmik Våmh. nä"vä(r)skotnik vMor. Ve. flirt,-
vääskomil nMal. nå'veLskomill ÖVd. (jfr nä-
versko, bet. 1) 'så lång vandring som behöves 
för att nöta ut ett par flätade näverskor / the 
distance which needed to be covered in order to 
wear out a pair of plaited birch-bark shoes' 
(SAOB under näversko). 

näver-skopa f. IV a nrväsktrpa Våmh. 
skåpa Ve. Ore nä`varskajpa vOrs. nii'varskapa 
Leks. J'värsköpa Bju. Dju. nå'veLsköpa 'fra. 
'tillfälligt förfärdigad dricksskopa av näver, ofta 
nedstucken med skaftet i marken vid bäck el. 
källa' (se ill.; SAOB). Syn.: se näverkosa. 

näver-skrock m. Ib ne'veskrokk Älvd. nii'vär-
skråkk öMor. Ål nli'värskrokk—nä'värskråkk 
Ve. nå'verskråkk Soll. nå"varskråkk Rättv. 
nå`varskråkk Leks. nii'värskrakk Nås Jä. nä`v-
värskrakk Äpp. 1. 'skrynkligt el. hoprullat styc-
ke näver (att göra upp eld med) / crumpled or 
rolled-up piece of birch-bark (to start a fire with)' 
(ÖDB I 339) Älvd. öMor. Ve. Soll. Rättv. Leks. 
Ål Jä. ta en nievarskråkk å jär opp jä'lln Rättv. 
(Bo.) 'tag en bit näver och gör upp eld'. Syn.: 
näverholk, bet. 1. 2. 'tillfälligt förfärdigad 
dricksskopa av näver' (jfr SAOB näver-
skrocka; näverskruck) Nås Äpp. Syn.: se 
näverkosa m.fl. 3. (bild!.:) 'person med häf-
tigt humör / hot-tempered person' Ve. 

näver-skrocka f. IV a n'å'varskrakka vOrs. ni'-
värskrakka Jä. nä'vvärskrakka Äpp. nii'v-
vääskrakka—n&värskrakka Mal. nå've,skrakka 
ÖVd. 1. 'omhölje (korg el. ask) av näver / birch-
bark container' (ÖDB 1 134) Jä. Äpp. Mal. ÖVd. 
Jfr näver-ask, -burk, -butt, -korg, -ryve. 2. 
'kittelfodral av näver / cauldron-cover made of 
birch-bark' Ors. Syn.: se kittelask; skrock, 
bet. 7, m.fl. 3. 'flaskformat, mindre förvarings-
kärl för salt, flätat av näver och försett med 
träpropp i öppningen' (ÖDB III 498) Mal. Syn.: 
se näverflaska. 4. 'tillfälligt förfärdigad, 
strutformad dricksskopa av näver (kunde äv. an-
vändas att plocka bär i)' (jfr SAOB) Jä. Äpp. 
Syn.: se näverkosa. 

näver-skräka f.IVa nå'värskriitj(a) Soll. 'blåsin-
strument av trä med tunga av näver / wooden 
wind-instrument with birch-bark reed'. Syn.: 
näver-skväka, -spel. 

näver-skväka f. IV a nii'verskwåtja vOrs. neg' - 
vers kw åda öOrs. (jfr skväka v.)= föreg. (se 

näver-skäppa f. IV a nå'värstjäppa Ore nirvär-
fäppa Ål nii'värfäppa Ga. Mock. 'skäppa, förfär-
digad av flätad näver / bushel made of plaited 
birch-bark' (SAOB). Jfr näver-kont, -korg, 
-skrocka, bet. 1, m.fl. 

näver-spel n. II nevespilr Älvd. 'blåsinstrument av 
trä med tunga av näver'.  (jfr SAOB). Syn.: 
näver-skräka, -skväka. 

näver-spela f. V tg'vespikå Älvd. 'en av de smala, 
kluvna trästänger, på vilka nävret i ett nävertak 
vilade / one of the narrow, split wooden poles on 
which birch-bark roof rested' (se ill.). 

näver-stege m. IV nå`varstitji Ors. 'smal, omkring 
tre alnar hög stege, anv. vid avflående av näver 
från björkar / narrow ladder about three ells tall, 
used when removing bark from birches' (ÖDB 
III 132). 

näver-sula f. IV a nä'värsöla öMor. nTi'värsälra 
Bju. 'skosula, bestående av flera lager näver och 
ev. med inlägg av läder / shoe-sole consisting of 
several layers of birch-bark, sometimes with a 
piece of leather tucked into it' (SAOB; ÖDB II 
277 ff.). 

näver-säck m. Ib nä"värsäkk Soll. nii"varsäkk 
Rättv. nå`värsäkk Jä. nä`vvä(r)säkk Äpp. 'rygg-
säck av flätad näver / rucksack of plaited birch-
bark' (se ill.; SAOB). Jfr gässelkont; näver-
tuta, bet. 1. Syn.: se näverkont. 

näver-tak n. II tlf.'vetäk Älvd. nå`värtåk öMor. 
Ve. Soll. Bju. Nås n4'vertåk öOrs. nii"vartal 
Rättv. nii'vartak Leks. nii'vväätåk Mal. nå'vetåk 
ÖVd. 'tak, vid vars byggande näver kommit till 
användning som ett av de täckande elementen / 
roof consisting partly of birch-bark' (se ill.; 
SAOB). 

näver-tall m. J a nrueitoll Våmh. 'tall, som i veden 
har näverliknande bildningar, där kåda runnit ut / 
pine-tree whose wood has birch-bark-type for-
mations, where resin has run'. 

näver-tapp m. J a nii'vätapp Äpp. 'stycke näver'. 
Syn.: se näver f. m.fl. 
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näver-tratt m. J a nä`vviiatratt Mal. 'redskap, anv. 
att draga överflödigt vax o. dyl. ur hörselgång-
arna / implement used in cleaning out unneces-
sary ear-wax'. Syn.: drag-, ör-tratt. 

näver-tuta f. IV a n?'vetet Älvd. neväteta 
Våmh. nii'värtåjt—nå`värtöjt(a) vMor. nå`vär-
tåjt Ve. nå'värtöjta vSoll, nå'värtåut Soll. 1. 
'ryggkorg av näver / birch-bark basket carried on 
back' Älvd. Våmh. vMor. Ve. Jfr finnsäck; 
näverkont m.fl. 2. 'prydnadskorg av nä-
ver, försedd med två klavar och upphängd i för-
stugan / ornamental basket made of birch-bark 
with two handles, hung up in porch' vSoll. 3. 
'av ett enda stycke näver format kärl, upphängt i 
en stång ovanför elden och anv. som kokkärl / 
container made from single piece of birch-bark, 
hung up over fire and used as boiling-pot' Soll. 

nav-gröt m. la nevågråt Älvd. nä"vågråt vMor. 
Soll. nävå'gråt öMor. ne"vågråt Ve. nå`vagråt 
Nås Jä. Mal. nii`ogråt Äpp. nä'vågråt—nä'vo-
gråt ÖVd. (jfr näve, bet. 1) 'gröt, som kokats till 
så hård konsistens, att bitarna togos med fingrar-
na och åtos / porridge of such firm consistency 
that it could be eaten with fingers' (jfr SAOB; 
ÖDB III 461). Jfr gubbgröt; nävdeg. Syn.: 
motti. 

näv-gås sbst. (endast i förb. med äta:) jåt nä"vo-
gås Ore 'stoppa handen i munnen och suga på 
den (om barn) / put hand in mouth and suck it 
(about child)'. 

näv-gåva f. IV a nå`vgava Flo. 'gåva, som man får 
smusslad i handen / gift put into s.o.'s hand on 
the quiet'. 

näv-hål n., se nävshål. 
nävja f. IV a nii'vja Leks. nii'vja Dju. 'impertinent 

kvinna el. flicka / impertinent woman or girr. Jfr 
nilla; näbba f., bet. 2. 

nävjig a. I nå`vjug Leks. nå`vju Dju. ng.'vju Mal. 
'näbbig, näsvis; retsam / impertinent; teasing'. 
Syn.: se getig, bet. 1; nifsig; nillig; näbbig 
m.fl. 

näv-lös adj. I nä'vlös Leks. 'svag i händerna; icke 
händig / with weak hands; not very handy'. — 
Avi.: nä'vlösa f. Leks. 1. 'förhållandet att en 
persons händer äro svaga / weakness in hands'. 
2. 'person med svaga händer; person utan hän-
dighet / person with weak hands; person who is 
not very handy'. 

näv-råtta f. IV a nå`vratta Rättv. (jfr nåv, bet. 1, 
3). 'näbbmus, sorex / shrew' (VII). Syn.: se 
kekmus; musskäre; näbbmus m.fl. 

näv(s)-hål n. II—J a neo" Älvd. Våmh. ne"vhök 
Ve. ne"vsök Soll. ne'vvshåk Mal. nli'vhäl• ÖVd. 
'näsborre / nostril'. Syn.: se nasborra m. fl. 

näv(s)-håla f. V ni.‘vielrd—ni.`viinea Våmh. n'vs-
oku—ne"vsoku vMor. ne'vshäka Mal. = föreg. 

näv-skrovel n. Id nevskruve'k Älvd. 'näsbrosk / 
nasal cartilage'. 

näv(s)-tipp m. I a n'vtipp Ve. ne'vvstipp Mal. 
'nästipp / tip of the nose'. Syn.: se näs snibb. 

näv-städ n. II nii'vstä Li. (jfr näv, bet. 6) 'mindre 
smidesstäd, avs. för smide av märlor o.dyl. / 
small anvil used for forging staples etc.' (ÖDB II 
69). Syn.: lill-, näbb-, sparr-städ. 

näv-tag n. II—I c ne"våtåg—nä"våtåg vMor. nä"vå-
tåg vSoll. ne"våtåg Ors. nä'vtåg Ål Dju. nii'vtåg 
Ga. Flo. nii'vatåg Jä. Äpp. Mal. 1. 'hand-
slag / handshake' (jfr SAOB 2). Dju. Jfr hand-
slag. 2. 'så mycket som man kunde fatta om 
med handen, handfull (om lin m. m.) / amount 
you could grasp with one hand, handful (of flax 
etc.)' (SAOB 3) allm. ta e nii'vtåg Flo. 'taga, ösa 
med handen'. Jfr fittje, bet. 1; göpen; näve, 
bet. 2, m.fl. 3. 'handtag / handle' (t. ex. på 
skinnaraln) Mal. Syn.: handtag, bet. 2. 

näv-tals adv. nå`vtå,s Ore nå"våtålrs—nå"vatåks 
Rättv. nli'vteäy Flo. (SAOB) 'flera nävar fulla / 
by handfuls'; e tög 	åt, ä da stake Ore 
'jag tog flera gånger med näven av det där saltet'. 

nöd f. la nåö Älvd. Våmh. nåd Mor. Ve. Rättv. 
Leks. Dju. nid Ors. nå Bju. Ga. Flo.—Mal. nå 
ÖVd. 1. 'armod, elände; brist / poverty, need; 
lack' (SAOB la—b) allm. e gor it j' diemdå'r kg« 
nå'ö Älvd. 'det går inte någon (eg. ingen) nöd på 
de där (människorna)'; e gör kg¥ nä'ö 	Os 
Våmh. 'det går ingen nöd på oss'; um äd gor å' 
än iuugo nå'd öMor. 'om det inte går någon nöd 
på henne (eg. om det går å henne ingen nöd)'; 
dem li"vå i stierer tz'd öOrs. 'de leva i stort 
armod'; ä går im, nå'd på mä Rättv. 'jag lider 
ingen brist'; jekk ä nagga nåd å' dä Leks. 'måste 
du umbära något?'; du ä'-nnt far nå'a nu Flo. 'du 
är inte utsatt för någon brist'; jér må'tt full int 
vå'r »ro nä' på li'är Mal. 'här måtte väl inte 
vara någon brist på liar'; nii'a a ryygin lå'g Li. 
'nöden har ingen lag'; ä va stö' nå' hå a're Tra. 
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'det var stor brist på allting det året'; vdttunå Jä. 
'brist på vatten'. Jfr hungers-. Syn.: se brist'; 
havlösa; saknad. 2. (i förb. med nöd:) 'nätt 
och jämnt, knappt / only just' (jfr SAOB 6d); min 
na'ppa nå'd Ve. 'med knapp nöd'; mä nä'ppa 
nå' Jä. 'med nöd och näppe'; ä va mä nå' i 
nå`dd-sipp Mal. 'det var nätt och jämnt att jag 
nådde upp'. Jfr napp adj.; näppe oböjl. adj. 3. 
'(tvingande) behov, krav / (urgent) need, want' 
(SAOB 8); eå edd d4 i'nnt weä åv-nå'dtz 
Våmh. 'det där hade då inte varit behövligt'; ä 
fall iuya nä'd far en bo'nnde int Leks. 'det är väl 
ingen nödvändighet för en bonde inte'. 4. 'liten 
varelse; litet föremål / small creature; small ob-
ject' Leks. Dju. i lita nå'd Leks. 'en liten varelse 
eller sak'. 5. (i adverbiell anv., förstärkande 
framför adj. el. verb / used as amplifier before 
adjective or verb:) hä nå' vii'tä a'lldeläs då Äpp. 
'det värkte alldeles förfärligt'; Sa nå` bki`kkst-
randä vo'nnt i hu'vvu Äpp. 'så förskräckligt, 
blixtrande ont i huvudet'; nå' stö'r Mal. 'mycket 
stor'; (ofta i ssg med följande ord:) nå`slikär Ga. 
'tvärsäker'. Jfr ljut adj., bet. 4; lys adv.; 
omåttliga m.fl. 

nöda st.v.—sv.v.1., se njuda. 
nöda sv.v.3. 	(pret. ng'dde) Älvd. nå`da 
nvMor.; obef. Ve. (Sdw. nöja; Fr. ney ö a) 
'vara trångt; tränga / be (too) tight; press' (jfr 
SAOB 1b); e ne'åer i dy`mmbekfilf Älvd. 'det 
är trångt i hålet för dymlingen' ; neddym we'nn-

-g'ngn Älvd. 'vi trängdes (eg. trängde varandra)'. 
Syn.: tränga. —Refl.: ä nii'dä si fra' mm nvMor. 
'det går långsamt (eg. tränger sig sakta) framåt'. 
— Pass.: 1. 'trängas / press' sÄlvd. ne'åes int 
fen'trängs inte härr. Syn.: tränga v. pass. 2. 
'vara trångt / be (too) tight' Älvd. e ne'åes i 
ges' tym so då"rä wik int gö-a' tt 'det är trångt vid 
gåtarna, så dörren vill inte gå igen'. — Särsk. 
förb. (ned:) n -e-ni' sig Älvd. 'tränga sig in och få 
sitta'; (undan:) neå-y`tindj gn Älvd. 'träng un- 
dan 	honom!; (u p p:) neö-u'pp 	Älvd. 
'tränga upp el. vidga hålet'; (ut:) die  nedd-a'ut 
mig åv så'te Älvd. 'de trängde bort (eg. ut) mig 
från sätet'. 

nöd-bedal adj. I ri'dbidal öOrs. 'nödbedd, nöd-
bjuden / requiring a great deal of pressing'. 
Syn.: hög-, nöd-, trå-bjuden; nödbedd. 

nöd-bedd adj. I nå' dbaja Rättv. = föreg. (SAOB). 

nöd-bedja st.v.  . nå'be Mal. 'enträget bedja (om 
hjälp) / urgently ask (for help)' (jfr SAOB nöd-
bedd); a-nt i' nå'bej an, män ha'nn dftr ä-nt 
'har inte jag bett honom enträget, men han gör 
det inte'. 

nöd-bjuden adj. IV 	 öMor. 
nå'dbadin (pl. nä`dbiidig8r) vOrs. nä'buddin—
nii'dbjuddin Leks. nä' bary Flo. Nås Äpp. nä`-
bädin—nTi'bädtt Mal. na'briin ÖVd. = föreg. 
(SAOB 1); nå'bädin sam ölisan Mal. 'nödbedd 
som Öjeborna'; jii't nå, å la'-ve vå' så na'abåin 
Tra. 'ät nu, och låt bli (eg. vara) att vara så 
nödbjuden!'. 

nöd-brott n. I a nå'brät Jä. 'is el. skare, som nätt 
och jämnt bär / ice or surface-snow only just 
thick or hard enough to bear s.o.'s weight" (jfr 
Burträsk nödbråte). — Avi.: nIfbrätur adj. n. 
Äpp. 'så tjockt och hårt att det nätt och jämnt 
bär (om väglag över is el. skare) / only just thick 
or hard enough to bear s.o.'s weight (about state 
of road over ice or surface-snow)'. 

nöd-brunnet adj. III n. nå'branni Jä. 'icke eld-
fängt / not inflammable' ; ä e-nt få'rle tänn-ti' då 
ä e så nå'branni 'det är inte farligt att göra upp 
eld (eg. tända uti), då det inte är så stor brand-
risk'. 

nöd-bröd n. V n'dbré Ors. 'bröd, bakat av ersätt-
ningsmaterial i tider av sädesbrist / bread baked 
from substitute material in times of lack of 
grain'. 

nöd-eld m. J a nå'el Mal. 'eld, som uppstått genom 
självantändning / fire through self-ignition' (t. ex. 
i kvarn vid malning av rå säd); sta nå' -el 'uppstå 
eld genom självantändning'. 

nöd-hoj n. Ja nä'hiif Mal. 'nödrop, rop på hjälp / 
cry for help'. —Avl.: nå' håj(a)v . ' ropa på hjälp'. 

nödig adj. I nä`äug—nå`Nin Älvd. nå'äyn nVåmh. 
nå'dyn Våmh. (Bon.) nii'dun vMor. nå`din Soll. 
Äpp. dun Ors. nå' dug Ore Leks. nå' du Rättv. 
Dju. Jä. nå`u Bju. Flo. Nås nå`di Mal. nå`dig 
ÖVd.; n. nå`dut Rättv. 1. 'nödställd, illa däran; 
nödtvungen / needy, in a bad way; enforced' 
(SAOB 1) vMor. Flo. Mal. i wart nå`dun go-de'jt 
vMor. 'jag blev tvungen att gå dit'; då vå o fult 
brå nå' u Flo. 'då var hon väl bra (el. väldigt) 
nödställd'; i va nå'di 8'MM te så'ki tå'vkon Mal. 
'jag var nödd att sälja tavlorna'. 2. 'behövlig, 
erforderlig, nödvändig / necessary' (SAOB 2 a) 
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allm. e mer tt fel wa nå'åugära u'pp a bi' Våmh. 
'det måtte väl vara nödvändigare, att du går upp 
(eg. upp åt dig)'; ä i do stå'rnådut éd n4 Våmh. 
(Bon.) 'det är då alldeles nödvändigt, det, nu'; ä 
fal nå`dugast rna ba'rrgninja le!! Leks. 'det är väl 
nödvändigast med bärgningen i alla fall'. 3. 
'som känner behov (av ngt); angelägen / in need 
of sthg; anxious' (SAOB 4) allm. e gö fik P åig 
bä' au w&rd nå'åug nÄlvd. 'det (3: maten) går 
väl i dig, bara du blir hungrig'; n edd we nå'äug 
fi då'a nÄlvd. 'han skulle behöva (eg. hade varit 
i behov av att) få dö'; dåm så ädd då nä'dugest 
u.2' Ve. 'de som vore mest i behov (därav) (eg. 
de som hade då angelägnast varit)'; jä ä sa nå'-
dug om ja'473 Leks. 'jag är i så starkt behov av 
hjälp'; je é' fal lP k nå`dig jä'mmt Tra. 'jag är väl 
lika behövande jämt'. 4. 'som behöver förrätta 
naturbehov / needing to ease nature' (SAOB 4) 
Älvd. Leks. Dju. Mal. dr.' tnådi Mal. 'dets.'. Jfr 
piss-, tarv-. Syn.: dretsjuk, bet. 1. 5. 'som 
äter och dricker så länge det finns något; glupsk / 
who eats and drinks as long as there is something 
left; greedy' Soll. 	te va då nå`din 'oj så glupsk 
du är!'. 6. 'kättjefull, brunstig / lustful, ruttish' 
Våmh. Rättv. Li. vre'n(n)sknådu Rättv. 'hingst-
galen (om märr)'. 

nödja sv.v.2.-1. ng`da Våmh. (Bon.) nvMor. 
ni"de (pres. nid; sup. flott) Ve. ni"di vSoll. ny"di 
(pret. ny"djät) Soll. (om spik, söm o. dyl.:) 'efter 
genomslagning fästa genom att vika spetsen, 
stuka, nita / rivet' (ÖDB 11 196, 283); ng'd spä'jt-
jin nvMor. 'vika till (den genomslagna) spiken'; 
nPd ädan nö'd Ve. 'nita den där kullslagna spi- 
ken!`. Syn.: se nagla"; nita; njuda; nycka", 
bet. 1; nådal. 

nödj-sax f. Ja nPdsakks Ors. 'tång, medelst vilken 
inslagen skospik nitades på insidan av skon / 
pincers with which nail was riveted on inside of 
shoe'. 

nöd-knyl m. la nå' knglr Flo. 'människa, djur el. 
växt, som växer mycket långsamt el. stannat i 
växten / person, animal or plant growing very 
slowly'. Syn.: nödkudd. 

nöd-kudd m. la nå' kadd Flo. = föreg. 
nöd-sil m. I a nå`dsil Dju. 'provisorisk mjölksil, 
bestående av en nävertratt med en enriskvist i 
bottnen / makeshift milk strainer, consisting of 
birch-bark funnel with juniper-twig at base'. 

nöd-stirra sv.v.3. nirstira Mal. (jfr nöd, bet. 5) 
'stirra stelt och oavvänt på ett och samma före-
mål / stare at one and the same object'; o bå'ra 
nå‘sticl, Sam o add fött en då' kål 'hon bara stir-
rade stelt, som om hon hade sett en vålnad'. Jfr 
enstirra m.fl. 

nöd-vrål n. la n' vrå Mal. (jfr nöd, bet. 5) 'vrål 
med lungornas fulla kraft, illskrik, illtjut / terrific 
yell'. — Avi.: nå'orba v. Mal. 'illvråla, illtjuta / 
yell terrifically'. 

nöd-växt adj. I nå`dwäkkst Ore nå'väkkst—nå'-
vakkst Mal. na'avakkst Li. 'som växer trögt el. 
långsamt / growing slowly' (om människa, djur 
el. träd; SAOB); nirväkksto grå'n Mal. 'trögt 
växande gran'. Jfr frödväxt. Syn.: trå-växen, 
-växt. 

nöd-år n. la nå'åår Våmh. nåda'r öMor. nå'clår 
Rättv. (Bo.) 'missväxtår / year of bad harvest' 
(SAOB). Jfr frusen-, frös-år. Syn.: se hård-, 
missväxt-år m.fl. 

nöd-ärlig adj. I nå'å' älä Mal. (jfr nöd, bet. 5) 'fel-
fri (om häst) / faultless (about horse)'; hö' mä'ra 
va int nå' stft' n, o va nå'iralä 'den märren var 
inte alls skengalen, hon var helt felfri'. 

nöja sv.v.3.-1. ng'°- Våmh. (Bon.) nöja Leks.; 
refl.: n'°-sig (pret. ng'ögd-; sup. ng' ökt-sig) 
Älvd. nej-si Ors. (pret. ne'jd- vOrs. ne'jed-
öOrs.; sup. neggt) nöj-sä Rättv. Bju. Nås. 1. 
'vara nöjd med / be satisfied with' (jfr SAOB la) 
Leks. fä nöja-nt ä 'jag var inte nöjd med det'; få 
full sP omm ni nö'j ona då '(jag) får väl se om ni 
äro nöjda med henne då'; latt sä nö'ja rna sla'rr-
vug ldrii'dar 'låta sig nöja med trasiga kläder'. 2. 
'förnöja, roa / amuse, entertain' (SAOB 4) 
Våmh. (Bon.) ng' dem kitä 'roa dem (3: barnen) 
litet'. Jfr glada v. — RO.: 'vara nöjd (med)' 
allm. gn nejed int si mi dé gn kk öOrs. 'han 
nöjde sig inte med det han fick'. 

nöjd adj. I ng' ögd Älvd. Våmh. någd Mor. Soll.—
nöggd Ve. ni-gd Ors. nög(g)d Ore Rättv.—
nöjd Leks. nöjd Bju.—Mal. näggd ÖVd. 1. 'be-
låten, tillfredsställd / pleased, satisfied' (SAOB 
la—b, f) allm. nug ar Qn wurrti ng' ägd min dg" 
Våmh. 'nog har han blivit belåten med det'; o a 
säti dar ata spP sim å vän i så nå'gd så öMor. 'hon 
har suttit där vid (eg. återåt) spisen och varit så 
tillfreds så'; i ri&'gd däja öOrs. 'jag är tillfreds-
ställd (med) att dö';fekk dam rnt så fekk dam va 
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nö'ggds Leks. 'fingo de inte (något starkt), så 
fingo de vara belåtna (ändå)'; han va sa nä'ggd 
me dö'mam ha'nn S8 Li. 'han var så tillfreds med 
domen, han, så'. Jfr för-, miss-. 2. 'förnöjsam/ 
contented' (SAOB id) allm. o e nö'g(g)d å' sä 
Rättv. 'hon är förnöjsam (av sig)'; vi va nöjdar 
då' än nä' Leks. 'vi voro mera förnöjsamma då 
(för tiden) än nu'. Syn.: nöj sam. 

nöje n.III nöj(ä) Ve. nö'js Rättv. 'glädje, fröjd / 
pleasure, delight' (SAOB 5); dåm add int nå 
e'llärt nölll Ve. 'de hade inte något annat (eg. 
ällart) nöje'. 

nöjsam adj. I nå`jsam Bju. Nås 'förnöjsam, nöjd 
av sig' (SAOB 2). Syn.: nöjd, bet. 2. 

nöja f. IV a nii`lra nvMal. ÖVd. 'urholkad träd-
stam, anv. för sädesförvaring el. beredning av 
malt / hollowed-out tree-trunk used for keeping 
grain or preparing malt' (Torp nOla; ÖDB III 
146, 260). Jfr malt-, salt-, sädes-. Syn.: mält-
ränna; sädes-ho, -ränna. 

nörder-bygge m. Illa nå`dbiddjä-nå`rbiddjä Ve. 
nå`kbeddje Li. (jfr nördre adj. komp.) 'person, 
boende i norra delen av socknen el. längre norr-
ut / person living in the northern part of the 
parish or farther north'. Jfr överbygge. — Ssgr: 
nifIrbeddjeps'utje m. Li. 'pojke i socknens norra 
del / boy from the northern part of the parish'; 
nrbeddjesprå'k n. Li. 'målet i norra Lima och i 
Transtrand / the dialect in northern Lima and in 
Transtrand'. 

nördre adj. komp. nå'råer- Älvd. nå'rdär vMor. 
nä' där Ve. nå'(r)där Soll. nå` där Ore nå'ka Mal. 
nii`ka ÖVd. 'belägen längre norrut, nordligare, 
norra / situated farther north, northern' (Sdw. 
nördre, under nörre; Fr. nyröri); i nå'räe 
sa'fflyn-fiii`raesajöp Älvd. på (-a) nå'där 
se`jdgi Ve. på nä`där sä'jdro f Ore på nå‘k LsPart 
Mal. 'på (åt) norra sidan'; nå'råegkäseö Älvd. 
'fönstret mot norr'; dje'-mmäg an nå`lr 
Mal. 'giv mig den stolen, som står längre åt 
norr!'; da ve nå`k bä`kkbraddä fra. '(där) vid 
den norra stranden av bäcken'; (överfört:) nå'lr 
nirvan Mal. 'högra handen' (skämt.). Syn.: 
nordare; nordre. 

nördst adj. superl. nösst Mor. nåst Ve. Soll. 
nösst-nåst Ore nöt Mal. 'nordligare (av två); 
nordligast (av tre el. flera) / more north; north-
«most' (Sdw. nördester; Fr. nyröstr, under 

nyröri); an byddjär i nö`sst gä'rdim vMor. 'han 
bor i (den) nordligaste gården'; doda nö'ssta 
öMor. 'den där nordligaste (stugan)'; nå`st 
(-nå'där) bi2'sgård Soll. 'norra Busgården'; 
u"ken(dör) gifrd(p) e nå'st Soll. 'vilken(dera) 
gård(en) är nordligast?'; ska du a nö`Ls,st skP a da i 
skPtrbt Mal. 'skall du ha den nordligaste skeden 
i skedträet?'. Syn.: n o rd a s t. - Adv.: nå' st i 
u"tåmår Soll. 'längst norrut i (byn) Utanmyra / 
farthest north in the village of Utanmyra'; nö' sst 
e a'rrve vOre 'i den nordligaste delen av Arvet / 
in the northemmost part of Arvet'; nökct P Mal. 
'längst i norr / farthest north'; nö'as,st i by' nnom 
Mal. 'längst norrut i byn / farthest north in the 
village'. Jfr nördsto adv. 

nördste adv. nå'st(e) Soll. 'längst i norr'; u"kän 
nb`ste 'vem befinner sig längst i norr?' Jfr adv. 
under nordast(e) och nördst. Syn.: nordsto; 
nördsto. 

nördsto adv. nå`stu Våmh. (Bon.) nö`((r)ts Mal. 
nekkts ÖVd. = föreg.; ä i g' nn så l'eg nbistu 
Våmh. (Bon.) 'det är han, som äger (x har sina 
ägor) längst i norr'; e ä nelr),ssts äll se'sstu 
ha' nn å' då 'fra. 'är det (åkerstycket) han har el. 
äger (beläget) längst i norr el. längst i söder?'. 

nöt f. VI nåt Soll. Ore Leks.; pl. nå'ter 
nö'tär Ore 	ttsr-ns'ttsr Leks. 'hasselnöt / ha- 
zel-nut' (SAOB 1). Jfr nötskog. 

nöt' n. Ia nOt Älvd. nVåmh. nåt Våmh. (Bon.) 
Ore-Mal. nöt-n0t Ors. net  ÖVd. 1. '(vid er-
sättning åt vallhjonet samt beräkning av vall-
ningsskyldighet medräknat) boskapsdjur, nöt-
kreatur / cattle' (SAOB nöt" 1; ÖDB 1154, 157) 
allm. g`titm 	mm n0't i fiefsf (min u'icksqm) 
Älvd. vir amm fe' mm nå't uti flö`si Soll. 'vi ha 
fem nötkreatur i fähuset (oxen medräknad)'; vi 
hadd hunndrafä'mmti nå't å o'sskapIri ma få'rar 
ti bjå'rbarrjä vLeks. 'vi hade 150 vid vallningen 
medräknade djur och ofantligt med får i (fäbod-
stället) Björberget'; o had vi'sst på nå'tä Leks.-
vi'sst far nå'tä Dju. 'hon hade viss (vallnings)-
ersättning för varje större boskapsdjur'; ve gä'tt 
e'nn dä'g ha' it nå't Mal. 'vi vallade en dag för 
varje större djur'. Jfr djur, bet. 3; krea-
tur, bet. 2; kräk, bet. 3; rumpa, bet. 12; ung-. 
2. 'drumlig, dumslö individ (om människa el. 
djur) / stupid, clumsy individual (about person or 
animal)' (SAOB nöt" 2) allm. uka nå't a tjg'r 
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Våmh. (Bon.) 'en sådan drummel till ko!'; bjå si 
å' sum i nå't Ve. 'bära sig åt som en drummel'; 
no ta doras Soll. 'en sådan drummel!'; va-nt ä 
o'sskaplri sklat nå'tar vi vä' Leks. 'var det inte 
förfärligt sådana dumbommar vi voro!'. Syn.: 
nöte. 3. 'drumlighet / clumsiness' Soll. jii'n a 
ful jusst nå'tä ve fra‘mm 'här har allt själva 
drumligheten varit framme'. — Ssg: nå' tilrak adj. 
Mal. 'förskräckligt elak / terribly unkind'. 

nöt" n. J a nåt öMor. (jfr nöta sv.v.3.); obef. Soll. 
'årtull, bestående enbart av en urtagning i båtens 
reling / rowlock consisting only of notch (cut) in 
gunwale of boat'; 	'dets.' (se R). Jfr båt- 
öra; hål; kränka, bet. 2, m.fl. Syn.: roning, 
bet. 1. 

nöta sv.v. 1. nå' ta Våmh. Ve.; pass. nå`tas Soll. 
(jfr nöt' n., bet. 2) 'vara drömsk, slöa / be 
dreamy, be lazy' (SAOB nöta') allm. — Pass.: 
'dets.' Soll. slit int å niPtas 'sitt inte och slöa!'. 
Jfr nötigl, bet. 2. 

nöta sv.v .3.-1. n' ta Älvd. Våmh. (pret. 	tt e 
Älvd.) nå' t(a) Mor. Ve. Soll. Ors. Ore (pret. 
niftät Soll. ndttä Ors.) nifta Rättv. Bju. Ga. 
(pret. nå`ta Rättv. nö'ttä Bju. Ga.) ndtta (pret. 
ndtta) Leks. nä'jta ÖVd.; obef. Ål—Mal. 1. 
'slita på, förslita / wear out' (SAOB nöta" 3; 
styr ack.) allm. (utom Leks. ÖVd.) lritä ne'tadti 
Våmh. (Bon.) 'litet nött' (om en sko); nå't kkå'-
där Ve. 'slita kläder(na)'; ur donnda nå'tät 
k' di vSoll. 'hur den där (karlen) nötte (sina) 
kläder'; dem nåt bra`kkor ati rå'vem vOrs. 'de 
slita byxorna i bakdelen'. Jfr tråd-. Syn.: nytt-
ja, bet. 2. 2. 'skräda, skala (säd) / grind in such 
a way that the hull of the grain is crushed and 
removed' (jfr SAOB nöta" 3c) Våmh. (Bon.) 
öMor. Ors. Rättv. Leks. nött kö'rä Leks. 'skala 
kornet'. 3. 'ihärdigt syssla med ngt / be assidu-
ous with sthg' ÖVd. an  net å fe'sstje Li. 'han 
ligger i och fiskar'. 4. 'gräla ihållande, kälta / 
constantly quarrel, bicker, nag' Älvd. Syn.: se 
k ärga, bet. 1, m.fl. — Refl.: 'gm ihärdighet 
förskaffa sig / acquire through perseverance' 
vSoll. an  nå' täd si jän'rfilr 'gm upprepade rack-
artyg förtjänade han sig en örfil'. — Pass.: 1. 
'bli nött / become worn' Våmh. du ska smg`ra så 
int e ne'täs sö' Våmh. 'du skall smörja, så att det 
inte nötes så'. 2. (i förb. med fram:) 'arbeta 
sakta, streta / work slowly, struggle'; e skulld 

netas-frg'mm a'ut4 pe"niyga Våmh. (Bon.) 'det 
skulle långsamt fullbordas utan pengar' (om ett 
bygge). 3. 'skrädas / be bolted (of flour)' öMor. 
nu  ska äd ju nå`tas å si`kktas 'nu skall det ju 
skrädas och siktas'. — Särsk. förb. (av:) du 

dä 	kkii'dar Rättv. 'du sliter (eg. 
nöter av dig) alla (dina) kläder'; (efter:) nåt-
-dttär ä Ore 'förlora det (3: myrhöet) gm att vid 
vinterkörning låta det fastna i träd och buskar 
utmed vägen'; (i:) gn netär-P si jet skii"pär fe 
sj"mårtz Våmh. (Bon.) 'han nöter ut (eg. i sig) ett 
par skor under en sommar'; (sönder:)o e so 
su'nnd niftadp öMor. 'den är så totalt (eg. väl) 
söndernött'; i ndtt dQ su'nnd dem öOrs. 'jag 
nötte då sönder dem (n: skorna)' ; (till:) 1. nät- 

spö' rila vMor. 	'åka upp (skid)- 
spåret'. 2. nät-tP skejdär Ve. 'åka upp ski-
dorna, sedan de tjärats'; (upp:) ii've a nett-u'pp 
gn 	Älvd. 'älven har nött bort den (3: holmen) 
nu'; (ut:)jöilrä bi a' tnåta Rättv. 'jorden blir utsu-
gen'; (å:) u öä neter-ez' Älvd. 'så ihärdigt du 
arbetar!'; (åt:) an nä jt-ät å jä'go Li. 'han ligger i 
och jagar'. — Avi.: uka ne'tgn o'llt-i'e tt Älvd. 
'ett sådant kältande ständigt och jämt! / what 
bickering all the time!'; nå`takktu adj. Bju. (jfr 
nöta, bet. 4) 'tjatig, kältig, gnatig / nagging'. 

nöt-band n. l a ns'utbannd Tra. 'av vidjor förfärdi-
gad halsring för nötkreatur / withe halter for 
cattle' (SAOB). Syn.: hals-länk, -trälg; ko-
-band, bet. 1, -länk, -trälg. 

nöt-bjälla f. IV a nå`tbjila Mal. na'utbjälla Li. 
'koskälla / cow-bell' (stundom skämt. om  kyrk-
klockan); an 'rik, då ska nå'tbftla på Mal. 
'Erikdagen (eg. han Erik, 18/5), då skall koskäl-
lan sättas på (dvs, korna lösas ut ur fähuset)'. 

nöte n. III nå'tä Våmh. 'drumlig individ / clumsy 
individual'. Syn.: nöt', bet. 2. 

nöt-gata f. V nO`tgatu vÄlvd. nö'tgata.  öMor. 
—nO`tgata Ors. nå'tgatu Ve. n5' totu Mal. 
nv'utgåtu Li. ns'utgattu Tra. 1. 'av gärdsgårdar 
hägnad väg från enskild gårds fähus till bygatan 
el. utmarken / fenced-off track from farm 
cowshed to village road or forest pasture' (ÖDB 
III 15) vÄlvd. öMor. Ors. Syn.: se fägata, bet. 
3; nötgård, bet. 1, m.fl. 2. 'av gärdsgårdar 
hägnad väg, omgiven av olika vallar el. täkter 
på ett fäbodställe / fenced-off track, bordered by 
different vallar or täk ter at a shieling' (ÖDB 
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III 41) Mal. Li. Syn.: kogata. 3. 'kreatursväg i 
skogen / cattle-track through forest' (ÖDB 1 169) 
Ve. ÖVd. Syn.: se fägadd; fälads-drag, 
-gadd, -gata, -spår, -stig, -väg; fä-stig, 
-stråk, -väg; gata, bet. 5; gätstig; ko-, krea-
tur-väg; kreaturs-gata. 

nötgat-vall m. la nö'tgatuwall Ors. 1. 'hägnad del 
av nötgatan (bet. 1), där kreaturen kunde gå 
och beta / fenced-off part of nötgata, where the 
cattle could go grazing'. 2. 'ohägnad betesmark, 
dit nötgatan ledde ut från fähuset / not fenced-
off pasture, to which nötgata led from the 
cowshed'. Jfr nötgata, bet. 1. 

nöt-gård m. la na'tgård Soll. nii`tgjtk Äpp. Mal. 
rts'utgåk ÖVd. (Fr. nautagarör, Aasen naute- 
gard). 1. = nötgata, bet. 1 (ÖDB III 15, 32) 
Soll. 2. 'inhägnat område (fålla) framför ett el. 
två fähus i fäbodarna / fenced-off area (fold) in 
front of one or two cowsheds at shieling' (ÖDB 
111 41) Äpp.—ÖVd. ä va &lit sam an skall a lä`j il 
na'utgåkam å hafft ä a`pp Li. (skämt. om  kall 
och dragig stuga:) 'det var så kallt, som om man 
skulle ha legat uti fållan och haft gärdsgårdsledet 
öppet'. Syn.: fägård, bet. 1; kya, bet. 1. 

nöt-huvud n. Id na'uthavvu Ra. 'dumhuvud / 
blockhead'. Syn.: se dum-bom, -huvud; nöt-
-skalle, -skopa m.fl. 

nötigi  adj. I nå'tun Ve. nå'tån Soll. nirtu Rättv. 
Bju. Mal. ns'uta ÖVd. 1. naktigt dum / oafish, 
silly' (SAOB nötigli; We. 2) Ve. Soll. Mal. 
ÖVd. 2. 'sävlig; slö / leisurely; lazy' Soll. Rättv. 
Bju. Jfr nöta sv.v.l. —Adv.: w5' tut Rättv. Bju. 
'sävligt, långsamt / slowly'; ä skä då va så n3`tut 
ss Bju. 'det skall då gå så slött så' (om arbete). 

adj. I 	tug nÄlvd. (jfr nöta sv.v.3., bet. 
3) 'strävsam, flitig / industrious, diligent'. Jfr 
tarvsen. Syn.: bitter, bet. 3; djärv, bet. 3; 
dräktig; flitig; girig, bet. 2; gnedig, bet. 2; 
gäng, bet. 1. 

nöt-kreatur n. la nO`tkryty'r Älvd. na'utkrättir 
"fra. 'boskapsdjur / cattle' (SAOB 1). Jfr nöt', 
bet. 1. Syn.: se kreatur, bet. 2, nötkräk m.fl. 

nöt-kräk n. Ib nii`tkriik Mal. = nötkreatur. 
nöt-kött n. II—la nj'ttjött Mal. 'kött av nötkrea- 
tur / beef'. Jfr ko-, ox-kött. 

nöt-mål n. la (best. sg.) nb`tmik(ä) Mal. 'tecken i 
form av ett kors på stuggolvet, som, när solljuset 
nådde det, angav kornas återkomst från betet / 

sign in shape of cross on floor of cottage which, 
when the sunlight reached it, indicated the cows' 
return from grazing'. Jfr lösningsmål, bet. 1; 
mår, bet. 3; mål", bet. 3. 

nöt-skalle m. Ill a nö't(t)skalla Mal. na'tskalle Li. 
'dumbom / blockhead'. Jfr j olla v., avl. Syn.: 
nöt-huvud, -skopa. 

nöt-skog m. I b na`ttskög (best. nà ttsköjan) Leks. 
'plats, där det växer hasselnötter / place or area 
where hazel-nuts grow' (SAOB). Jfr nöt f. 

nöt-skopa f. IV a nå'tsköpa Mal. =nötskalle. 
nöt-skrika f. IV a nå'tskrika Ål nb'tskriku Äpp. 

'fågeln Garrulus glandarius / jay' (SAOB 1). 
nöt-väcka f. IV a nii`tväkka Ål niPtväkka 'fra. 'få-
gel av släktet Sitta / nuthatch' (SAOB). 

növd adj. I -ngövd svÄlvd. (jfr növen; endast i 
förb. musnövd:) ma`usna'övd 'fumlig, släpp-
hänt; känslig för heta föremål / fumbling, butter-
fingered; sensitive to hot things'. Jfr hänt adj. 
Syn.: se famlig, bet. 1; fipplig bet. 1; näver-, 
növel-, släpp-hänt; növlig; oförhand m.fl. 

növel-hänt adj. I ni,'vekhännt Li. = növd. 
növen adj. III ttg`övin Älvd. (jfr Fr. ncefr). 1. 
'händig / handy, deft'; wa n 'vin i fryugrum du 
Pr 'så mjuk och flink du är i fingrarna!'. Syn.: 
növer, bet. 1. 2. (bild1.9 ng'övitt i my`nnern 
'munvig / ready-witted'. 

növer adj. V nö'vär Mor. nö'var Rättv.; n. nö'-
värt—nli'värt—nä' väkt Jä. nö'vvät Äpp. 
nå' vält—nö' vvät Mal. nå' vet 'fra. (Aasen 
nauver; jfr Torp nauv). 1. =föreg., bet. 1 
Mor. nö'vär i a'nndum 'dets.'; (bild1.9 nö'vär i 
mu`nnim öMor. (t. ex. om  kalv:) 'duktig att äta'. 
2. 'överdrivet sparsam, gnidig / economical, 
mean' Rättv. ni' s(s)k å nö'var 'dets.'. 3. (n.:) 
'otillräckligt, knappt, nätt / insufficient, only just 
enough' Jä.—Tra. da' mm fa'ttjä å ä ful ss nö'vvät 
ja Mal. 'den familjen har det då så knappt el. 
fattigt så'; dem å' ä rOvet me mii'tam Ib. 'de 
ha det knappt med maten'. Jfr nätt, bet. 2, m. fl. 

növla sv.v.I. tdi'vka Nås Jä. nö'vvka Äpp. Mal. 
ni'vira ÖVd. 1. 'arbeta långsamt och resultat-
löst, fumla, knåpa / work slowly and without 
result, fumble' (Ross nyvla) Mal. ÖVd. hän e 
då' ni.'vek me då 'fra. 'vad är (det) du fumlar 
med då?'. Syn.: famla, bet. 2; knä yla, bet. 2; 
nuvla, bet. 1, m.fl. 2. 'påta, fingra, klämma 
(på ngt), krama / touch, finger, squeeze, cuddle' 



növlig 	 1757 	 o-bjuden 

Äpp. Mal. nä ska je tå 8 nö'vviik4äg rrkktet 
Äpp. 'nu skall jag ta och känna på el. klämma dig 
riktigt' (sagt till barn el. av yngling till flicka). 
Syn.: nuvla, bet. 2. 3. 'biträda vid förlossning / 
assist at birth' Nås. 4. 'klå (upp), ge stryk / 
thrash, beat' Jä. — Särsk. förb. (upp:) nåväk-
-uipp Jä. 'klå upp'. 

növlig adj.I nYvvku Mal. pt'vktt ÖVd. 1. = 
növd; ni'vks i hä'nndum Li. 'fumlig att hantera 
el. hålla ngt med händerna' Mal. ÖVd. 2. 'be-
svärlig, knåpig, petig / troublesome, pottering, 
finicky' Mal. Jfr kringlig, bet. 2. 

n. V ö (pl. obest. ö'när) Ål 'o-formigt mönster 
(gåsögonmönster) i väv, gåsögon / o-shaped pat-
tern in weave'. Syn.: se dubbeldräll m.fl. 

o-antlig (?) adj. I u"anntkin Soll. 6"hantlin Rättv. 
(Bo.) 'icke händig, fumlig / clumsy, fumbling'; 
an e våk 6"hantlin tä jå'r nå Rättv. (Bo.) 'han är 
fullkomligt ohändig (då det gäller) att göra ngt'. 
Syn.: se antligi; oförhand m.fl. 
-bart adv. dbårt Ve. dbåt Mal. 'oerhört, orim-
ligt / unreasonably' (SAOB; Rietz 479 b; VII; 
We.); an will å så ö`bårt betäilt Ve. 'han vill ha 
så orimligt (oerhört mycket) betalt'; e-nnt hä förr 
ö'båt Mal. 'är inte det för orimligt?'. Jfr obe-
gripliga. 
-begrepp n. Onigrip Älvd. 'oförstånd / lack of 
common sense, foolishness' (jfr SAOB); ukaå 
(inigrip 'vilket oförstånd!'. Jfr omaga, bet. 4; 
ovett, bet. 2. Syn.: oförstånd, bet. 1. 

0-begripliga adv. Kubegripiri Våmh. Crwbegripkiga 
Våmh. (Bon.) dbegri`pki Leks. Nås dbegripkä 
Mal. obegripele ÖVd. (allm. förstärkande:) 'väl-
digt, oerhört / very, terribly, extremely' (jfr 
SAOB obegripligen); ö`begripkä my'ttjy Mal. 
'oerhört mycket'; ä va äjn stegg gs`bbe, obegri'-
pele Li. 'det var en utomordentligt ful gubbe'. Jfr 
blind, avl., bet. 2; dret, bet. 5; genom, avi., 
bet. 2; gorr, bet. 4a; ljut, bet. 5; lort, bet. 8;' 
mol, bet. 3; obart; obillig; okristliga; osäg-
liga; otömmigt; skred(a)-; skrov- m.fl. Syn.: 
se blå; bävliga, bet. 2; dräglig, bet. 3; durk; 
eländig, adv.; farliga; fördärvat; för-
färligt; förskräckliga; galen, adv., bet. 2; 
gnättlöst; gorrstyggt, bet. 2; grunda(n)de; 
grön adj., bet. 7; gudnåd(s)lig, adv.; götta; 
haskliga; huvud, bet. 8; ljut, adv., bet. 4; 

ljutad, adv.; obörg, adv.; obörga; omåttliga 
m. fl. 
-belevad adj. dbekva Äpp. 'okunnig / ignorant' 
(jfr SAOB); hä då e je [Pk dbel -eva 'det där är 
jag (fortfarande) lika okunnig i (el. om)'. Syn.: 
se lika-slug, -slög; okunnig, bet. 1; oslug; 
oslög, bet. 2. 

0-beskedlig adj. I (inistAn Älvd. dbefelin Bju. 
Nås dbestffilä Mal. 'ohövlig; odygdig; opålitlig / 
impolite; naughty; unreliable' (SAOB). Jfr 
odygdig, bet. 2; oförskämd m. fl. 
-bestånd n. l a ö`bestånnd Bju. Näs Jä. 1. 'ska-
da, ogagn / damage' (SAOB 2; Sdw. obe stand) 
Jä. nå a kry'ttrar vir rnnä u jort ö`bestånnd 'nu 
ha kreaturen varit inne (på det inhägnade områ-
det) och gjort förtret'. Jfr ofärd; ogagn, bet. 1; 
skada, bet. 3. 2. 'ekonomisk misär / financial 
need' (SAOB 3) allm. 
-billig adj.I ö'billti Ore 	Bju. Nås 
Mal.; n. ö`billit Leks. 'som begär för mycket, 
oskälig / unreasonable' (SAOB 3); o wa 
på små' rä Ore 'hon tog ordentligt betalt för 
smöret'; an va ö`billi mot hä'sstam si' nom Mal. 
'han var för mycket fordrande mot sin häst'; (n., 
allm. förstärkande:) ä va 	Leks. 'det var 
ofantligt' (om god skörd; jfr Rietz 480a). Jfr obe-
gripliga; oskälig, bet. 2. 
-bjuden adj. IV Cinu8örn Älvd. ö`budin Ors. 
dbjåin Bju. dbjklin Dju. dbått Nås dbådin 
Mal., superl. dbanast Flo. 'icke inbjuden / unin-
vited' (SAOB 1); dbudin å-r,tt weri srttja Ors. 
'objuden (gäst) har ingenstans att sitta' (jfr värjo 
adv.); ö`bånast fä' sstp kumm ndmmast prä'sstti 
Flo. 'den objudnaste gästen kommer (n: får sitta) 
närmast prästen'. 
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oblat n. I—III a ii`okiit Flo.--å`virät Mal. ii'vklitä 
Nås i.'vköt—ii'vköt—ii'vvkatt ÖVd.; pl. oblå`tar 
Leks. 'nattvardsbröd / communion wafer' (jfr 
SAOB oblat med hänv.). 

o-bottenrik adj.I ö`bannrik ÖVd. 'stormrik, sten-
rik / made of money, very rich'. Syn.: botten-
rik. 

observera sv.v.l. tippsalvg.ra Soll. 'uppmärksam-
ma, ge akt på / notice, observe' (SAOB). 

obstinat adj.I upstunå's Älvd. appstunå's Mal. 
(GotI.Ordb.; VII) 'uppstudsig, stursk / obstinate, 
arrogant' (SAOB). Jfr enhärdig; gensvarig; 
nasvis m.fl. 

o-busklig adj. I ö`busskkä Mal. 'otrevlig / unpleas-
ant'. Jfr ohugnesam, bet. 2; otamig; otrev-
lig, bet. 2-3. Syn.: ogodsklig, bet. 1; ohisk-
lig. 

0-bytt adj.I ö‘bytt Ore Bju. Mal. ö`bitt Nås ÖVd.; 
n.: rbfitt Älvd. 1. 'odelad, oskiftad / undivid-
ed' (SAOB 1) Ore Bju. Nås Mal. ÖVd. 2. (n.:) 
'otalt, ouppgjort / not cleared up' (SAOB 3) 
Älvd. ÖVd. a'mm &Ude wi'r afft noå rbgtt 
Älvd. 'vi ha väl aldrig haft något otalt (med 
varandra) / we have never quarrelled with each 
other'. Jfr byta, bet. 3a. Syn.: odelad; ota-
lad, bet. 3. 

o-böke n. III ö'båtji Mal. 'pack, byke, patrask / 
rabble, riff-raff . Jfr otärna, bet. 2; pack m.fl. 
Syn.: böke, bet. 2. 

o-börg adj.I ebörrg Älvd. rbyörrg Våmh. 
ö`börg—ö`burrg Jä.; n. ö`båt Äpp. (jfr SAOB 
oborg). 1. 'oförmögen till arbete; ofärdig / in-
capable of work; handicapped' (Sdw. 
obyrgher; Rietz 47a oborg) Älvd. Jä. Jfr bo-
fällig, bet. 2; fallit sbst., bet. 2; menfödd; 
menför; ofärdig; oför, bet. 1; ovanskaplig. 
Syn.: fallit, bet. 1; oförmögen. 2. 'besvärlig, 
svår; olydig / difficult; disobedient' (om person, 
situation etc.; Aasen ubyrg) Älvd. Våmh. Äpp. 
neg P äu (304 rbörrg Älvd. 'nog är du då för 
svår!'. Jfr obeskedlig; odygdig, bet. 2; 
ogagnsgod; omaksam, bet. 1; omöjlig, bet. 

otamig. Syn.: besvärlig, bet. 1; börgslig, 
bet. 1; elak, bet. 3; klen, bet. 5; knavlig, bet. 

krasslig, bet. 2; kravlign, bet. 1; kringlig, 
bet. 2; krånglig; kvaltig, bet. 1; led, bet. 3; 
ogårlig, bet. 2a. 3. (n.:) du sket-ty lägg ö'båt 

Äpp. 'du ska inte framställa saken värre än 

den är (eg. lägga obörgt till) / you should not 
exaggerate the matter'. —Adv.: ö`barrt Dju. ö'-
båt Äpp.—ö'biiIrt Mal. (allm. förstärkande:) 'för-
skräckligt, rysligt, oerhört / terribly, tremen-
dously, extremely' (jfr SAOB oborg 3); hä va 
få'r o'båt må ri's jä vå' Äpp. 'förskräckligt så 
mycket ris det var här!'; i så'g ö'båt må fessk 
da-!' om-da lö'tjam Mal. 'jag såg så oerhört myc-
ket fisk i den där loken'. Syn.: se eländig, 
adv.; obegripliga; obörga m.fl. 

o-börga (oböjl.) f. 	börrga Älvd. 6"bar(r)ga 
Rättv. ö`bör(r)ga Leks. ö`burrga Dju. Mock.—Jä. 
Mal. (jfr Torp ovbyrja f. under ov-). 1. 'arbe-
te, vartill man nätt och jämnt har krafter / work 
which one can only just manage' Rättv. tå så 
ö"bsr(r)ga får 'åtaga sig ett alltför tungt arbete'. 
2. 'obehaglig situation, svårighet, olycka / diffi-
culty, misfortune' Älvd. Vd. hä va e ö`burrga tå 
tå så fra'mm Nås 'det var oerhört svårt att taga 
sig fram'; dllär add i trö'i i skul ad ku`mmi ti e 

ö`burrga Mal. 'aldrig hade jag trott, att 
jag skulle komma i en så svår belägenhet'. 3. (jfr 
ov-:) 'person, djur el. sak, som överskrider det 
vanliga måttet / person, animal or thing which 
exceeds the norm' (VI1) Rättv. Leks. Mock. 
ö"bar(r)ga sti'gga Rättv. (till den, som gjort ngt 
med våldsam kraft); an ä i rikktig ö`burga tä 
drrbeta Leks. 'han är en riktig kraftkarl att arbe-
ta'; e stö'r ö`burrga Mock. 'något mycket märk-
värdigt'. Syn.: otäga, bet. 2. 

o-börga adv. ö"bur(r)ga Rättv. ö`barga—ö‘barga 
Leks. ö`barrga Dju. Ga. Mock. Flo. ö'bör(r)ga 
Mal. (jfr ov-; allm. förstärkande:) 'oerhört, för-
färligt, hemskt / extremely, terribly'; ö`burga 
Leks. 'ofantligt rik'; hä va då ö`barrga va dam 
kan bråk-pa' Ga. 'det var då förfärligt, vad de 
kunna vräka på' (om ett timmerlass). Syn.: se 
eländig, adv.; grov, bet. 6b; grov, adv.; 
grovligl, adv., bet. 2; obegripliga; obörg, 

*adv.; obörg(s)liga; oförbannat; oför-
skräckt; oförväget, bet. 1; ogalen, adv.; 
ograntåt, bet. 4; ogrundade; ohejdigt; 
ohävliga; okristans; omåttliga; omänsk-
liga; orannsakliga; orimliga m.fl. 

o-lbörgigt adj.In. ö`barrgut Mal. 'besvärligt på 
grund av oreda och oordning / difficult due to 
mess and disorder'. 

o-lbörglig adj. 1 6"b8r(r)glrin Rättv. ö'b8rrgkin 
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Leks. (jfr ov-) 'som överskrider det normala 
måttet / exceeding the norm'; ö"bsr(r)glrin tä 
spri`yua Rättv. (Bo.) 'överstyv att springa'. Jfr 
grus adj.; ogudnådlig; oskaplig, bet. 1. 
Syn.: hasklig, bet. 3; ogårlig, bet. 4; ohask-
lig, bet. 3; ovörden, bet. 3; vådlig, bet. 2. 

o-börg(s)liga adv. 6"bsrgki Rättv. ö`båkylä Mal. 
(jfr ov-; allm. förstärkande:) 'förfärligt, omått-
ligt, orimligt / extremely, terribly'; ä e rent 
ö"bsrgki hur o sir ut Rättv. (Bo.) 'det är rent över 
måttan hur hon ser ut'; ja hå' mått vä' nån (eg. 
någorhanda) ss ö`båk,slä stö't ss Mal. 'ja, det 
lär ha varit ngt så omåttligt stort så'. Syn.: se 
eländig, adv.; obegripliga m.fl. 

o-böta f. IVa rbåta Älvd. (jfr obötig) 'otymp-
ligt (åbäkigt) föremål / awkward, bulky object'. 
Jfr ohov. 

o-bötig adj. I rbiitug nÄlvd. (V11) 'otymplig, 
åbäkig / awkward, bulky': Jfr bäcklig, bet. 1; 
klumpig; ofasonlig; ohasklig, bet. 2; oläm-
pig, bet. 1. Syn.: obötslig; ofanslig, bet. 1; 
oviglig, bet. 2. 

o-bötslig adj. I Ciniitskin Våmh. (Bon.) = föreg. 
och konj. (alltid trycksvag) og—o Älvd. o Våmh. å 

Mor. Ve. Soll. Rättv.—Ga. ÖVd. a Ors. Mock.—
Jä. Mal. a—å Ore Äpp. 1. (kopulativt; SAOB I 
A 1) 'och / and' allm. Pg o öa' Älvd. 'jag och du'; 
då' og Pg Älvd. då' o Pg Våmh. 'du och jag'; 
kri`ppär wa a'llvnakuger s 	öOrs. 'barnen 
sprungo halvnakna (eg. voro halvnakna och 
sprungo)'; wi s'Ildum 8 ba"kum Ors. 'vi hålla på 
och baka (eg. hålla och baka)'; du ska ta-o'rnm å 
(ta-)oimm rna kva'sstrj Leks. 'du skall sopa om 
och om igen med kvasten (eg. taga om)'; an ä 
ha'rråskär å drgig svLeks. 'han är häradsbygds-
karl och (alltså) dryg'; (stundom utelämnat:) vi 
skä tå' tjå'r i å'kärtz, Bju. 'vi skola till (och) köra i 
ålcern';ja kåmm gå i la'nnd då Li. 'ja, kom (och) 
gå iland då!'. Jfr både, bet. 1. 2. (adversativt; 
SAOB I A 3; jfr Fr. ok 3) 'men / but' Älvd. u'z'ss 
i salignnd og rnnt fg`örgnnd 'vi böra säga (var-
andra våra hemligheter), men inte föra (dem vi-
dare) (eg. oss är sägande, men inte förande)'. 3. 
(inledande ett utrop / introducing an exclama-
tion; SAOB I C 8b) allm. og rnnt i mrnnes ur e 
wä'r Älvd. 'tänk, att jag inte minns (eg. och inte 
jag minns), hur det var!'; å kan stå dan å m'e`ta 
på ms`rrgsn Leks. '(han är bonde) och kan stå 
112-859063 Dalmålsordboken Bill, H 25 

där och meta på morgonen!'. Jfr men konj., bet. 
1; ochänheller, bet. 3. 4. (följt av frågeformad 
villkorssats; Sdw. ok 10; jfr Fr. ok 7) 'om / if' 
OvSi. Rättv. Leks. o wi'll du Älvd. å vi'!! du 
Soll. Rättv. Leks. 'om du vill'; wi'ir ne Ore 'om 
ni vill (eg. om I viljen)'; nå' fåni små"kå å vå"lri 
Rättv. 'nu få ni (eg. fån I) smaka, om ni vill (eg. I 
viljen)'; du ska ha du`kktig å'gsr, å ska du si' ns 
On Leks. 'du skall ha duktiga ögon, om du skall 
se något här'. 5. (komparativt efter lik adj., 
lika adv. och liko adv.; Fr. ok 10) 'som, såsom, 
liksom / as, like' OvSi. o e elik gå"måk å P 
vMor. 'hon är lika gammal som jag'; dem i laliks 
gg'mmbler s Pk öOrs. 'de äro lika gamla som 
jag'. Jfr med prep., bet. 8; som konj., bet. 1, 
m. fl. 

och inf.-märke og—o Älvd. a Ors. Mal. å Leks. 
ÖVd. (jfr Hg. att'). 1. 'att / to' (SAOB och 
konj. IV; Sdw. ok 13) ÖVd. je a frälist å kå`ko å 
Tra. 'jag har försökt att kola också'. Syn.: till. 
2. 'för att / (in order) to' (SAOB och konj. IV a) 
allm. i fggd få'öer og o'gg wPölz Älvd. jä fsk,fi 
få'r å hu`gg vå'd svLeks. 'jag följde far för att 
hugga ved'; ,pn ad lakkt si nitid a drrkka öOrs. 
'han hade lagt sig ned för att dricka'. 

och-än-heller adv. oggne'lld Älvd. ågene'lld 
nvMor. 1. 'till och med / even' allm. e gör 
ti"vstrajt aö rn ogene'lld Älvd. 'det går till och 
med för fort för honom'. Syn.: tilloch me d. 

'och ännu mera, för att inte tala om / and even 
more, not to speak of' Älvd. firgkär eikks mig, 
oggne'lld firtjeö Älvd. 'fåglarna kalla mig vid 
öknamn, för att inte tala om människorna'. 

(allm. emotionellt uttr. / general emotional 
expression:) oggne'lld ja`nnes, so få sö' snPt 
Älvd. 'och tänk Jannes, som reser så snart!'. Jfr 
men konj., bet. 1; och konj., bet. 3. 

ock adv. ög Älvd. vMor. ö Våmh. Soll. åg öMor. 
å Ve. Rättv. Leks. Bju. Ga. ä Ors. Ore Mock.—
Tra. 1. 'också / also' (SAOB 1) allm. P g ö'g 
Älvd. P ö'g vMor. j' å' Rättv. Leks. Te' ä' ÖVd. 
'jag också'; ta mP g åg je'nn öMor. 'tag en (lie) åt 
mig också!'; a då' kåme jöt i sVIre å Ore 'har du 
kommit hit till Sälen också?'; hä e fsl å' ns'nntiy 
Mal. 'det är då väl alltid (eg. också) något'; 
(stundom ställt före det ord, till vilket det hör:) 
we-rå e rö'tt, ser og Pg Älvd. '»Blir det rött?» 
säger jag också'; eni sjö'kär å' jä Ore 'är ni (eg. 
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åren I) sjuka här (inne) också?'. Jfr med adv., 
bet. 2. 2. (efter komparativ:) 'till och med, ändå 
/ even, still' Rättv. ua'rrur å"värre ändå'. 3. 
(understrykande, jfr SAOB 7 c:) 'verkligen, ock-
så, minsann, säkert / really, also, indeed' allm. 
eö Pr og 	Älvd. 'jo, minsann!' (ironiskt); (han 
är ute på åkern, fastän han är nittio år. —) TV-n å 
Leks. 'är han verkligen det?'; ss ji'yy ä då ful 
k{r''nt å Leks. '(om hästen ryckte till nu) så ginge 
det då säkert illa'. 4. (pleonastiskt:) du ir o ötTi' 
fra‘mme Älvd. 'du håller dig framme (med dina 
rackartyg)!'; du Mr o bä' Älvd. (uttr. för ironisk 
förvåning; eg. 'du säger ock du'). Jfr med, 
bet. 3. 

odal m. Ja (inåk Älvd. Våmh. o"dål—ö'dål Ors. 
ö"dall Rättv. 1. 'grodd (spira) på säd el. potatis / 
sprout on grain or potato' (ÖDB III 504) Älvd. 
Rättv. Syn.: se brodd', bet. 2a—b, m.fl. 2. 
'ung, rak och uddig sädesbrodd / new, tender 
crop of grain' Ors. 

o-dantande(s) adv. ö‘danntendäs Ve. ö‘danntryläs 
Dju. ö'danntandä Äpp. ö'danntan Mal. (jfr 
danta) 'utan att bli föremål för missunnsamhet 
(klander) / without being begrudged sthg'; wå'tti 
wiid dåm då få ö'danntendäs Ve. 'vatten måste 
de då ändå få utan att man missunnar dem det'; 
går äitt ainnd få jä'tts ö‘danntan Mal. 'går det 
inte an att få äta utan klander (hånfull missunn-
samhet)?'. Syn.: odantat. 

o-dantat adv. ö'danta Leks. Dju.=föreg. 
od-bär f. l a ö'dbär Leks. 'odon, Vaccinium uligi-
nosum / bog whortleberry' (jfr SAOB under 
odon). Syn.: blåbär, bet. 2; grön-, hund-, 
oll-, rack-, snor-bär. 

od(e) m. III—la ö'da—öd Leks. 'grodd (spira) på 
säd el. potatis' (ÖDB III 504). Jfr rumpa, bet. 4; 
uggla". Syn.: se brodd', bet. 2a—b; odal, 
bet. 1, m. fl. —Avi.: ö`da v. Leks. 'taga av grodd 
(på t. ex. potatis) / take away sprouts (e.g. from 
potatoes)'. 

odel m. I a ö`dil (pl. ö'dilar) Leks.=föreg. (ÖDB 
III 504). 
-delad adj. I; n. ediekaö Älvd. 'otalt, ouppgjort 
/ not cleared up' (SAOB 8); (im i'nntnoö r-
diekaa 'vi ha ingenting otalt'. Jfr dela v., bet. 3. 
Syn.: obytt, bet. 2; otalad, bet. 3. 
-djur n. l a rdjä8r Älvd. ö`djör Mor. Ve. u"djör 
Soll. ö'djär Ore Oår Leks. Bju. ö`jir Ga. Nås 

Ogr Flo. Äpp. ö'jår Jä. ö'djär Mal. ÖVd. 1. 
'vilddjur, rovdjur / wild beast, beast of prey' 
(SAOB 1) allm. 2. 'rå människa, omänniska / 
brute, coarse person' (SAOB 2 a) allm. ä ö'djiir 
te mä'nnistja 'fra. 'ett odjur till kvinna'. Jfr 
ogagnsdjur, bet. 2. Syn.: böke, bet. 6. 

odla sv .v .1. tina Älvd. ö'däk V åtnh. (Bon.) ö'dla 
nvMor. Leks. ö'di öMor. Soll. o'lla Ors. (Kila 
Bju. Dju. å'dla Ål a`dka Ga. (Alla Flo.—fra.; 
sup. ö'dla Ve. 'bedriva nyodlingsarbete, nyodla / 
cultivate for the first time' (SAOB 1; ÖDB I 
351ff.); ö'del ska'rrpmarrtji nvMor. 'odla upp 
stenbunden mark'; je a ö'dle mi`ttji i mrne &ror 
Tra. 'jag har bedrivit mycket nyodlingsarbete i 
mina dagar'. Syn.: bryta, bet. 3; grava, bet. 2. 
— Särsk. förb. (upp:) an odla o'pp mytjy jii'lrar 
Leks. 'han odlade upp många gärden'; ådi-uipp 
Ål ödj-s' pp Nås 'uppodla'; u'ppodla Flo. 
a' ppödin Mal. 'uppodlad'. 

odling—odlning f. I b ö`dkiyg vMor. ö'dliyg Ve. 
ÖVd. 	Ors. ö`dlniu Leks. ö'dliy Mal. 
'nyodlat stycke land, nyodling / newly cultivated 
piece of land' (SAOB 1); an tä`yot an skull hinn 
fra'mm tä da' nnda ku'llrun ma ö‘dininja Leks. 
'han tänkte att han skulle hinna fram till den där 
kullen med nyodlingen'; må'rollniyg Ors. 'nyod-
lat stycke myrmark'. Jfr brott, bet. 13; bråt-
ning, bet. 1; gravning, bet. 1; grävning; nya, 
bet. 2; ny-. 

odlings-land n. Ja ö`dliaslannd Mal. ÖVd. 'för 
nyodling lämpat markområde / piece of land suit-
able for cultivation' (SAOB). 
-dom m. I a ö`domm Mal. (jfr ? GotlOrdb. 
odöme; Fr. ildwmi) 'otur, olycka / bad luck, 
misfortune'. Jfr ofärd; otur. 
-don n. l a ö'dön Flo. Mal. 1. 'i sin art underhal-
tigt föremål / inferior object' Flo. Syn.: don, 
bet. 6. 2. 'trolltyg, övernaturliga, besvärliga 
varelser / supernatural, troublesome beings' 
Mal. 

o-donad adj. I rdenaö Älvd. ö'döriad öOrs. 
ö'döna Dju. Nås; n. ö'döna Bju. 1. 'osnygg, 
ostädad / untidy, messy' (om person, stuga etc.) 
allm. Jfr nasig; ogredlig, bet. 3; onaskig. 
Syn.: börgslig, bet. 2; ljut, bet. 2; odonlig; 
odonsklig; ogårlig, bet. 1; ohamlig, bet. 2; 
ohaskig; oställd, bet. 2; ostöklig. 2. (n.:) ja 
har ö'döna Bju. 'jag har arbetet i fähuset ogjort / 
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I haven't done the work in the cowshed'. 
o-donlig adj.I ö`dönlin Dju.; n. ö`dönli Ga.= 
föreg., bet. 1. 

o-donsklig adj.I ö`donsidin Leks.; n. 6"dönsidri 
Rättv. ö`dönskiri Bju. Nås=odonad, bet. 1. 
-dryg adj.I rdrfirg Älvd. .5'614 Nås ö`dråg 
Mal. 'som ej räcker länge / not lasting, soon 
gone' (SAOB). 
-duglig adj.I (i"dägkig nÄlvd. rdagkin Våmh. 
Cedåvkin Sol!. 6"dägkin Rättv. ö`dagkin Leks. 
ö`dagirin Bju. ö`dågken Mock. Flo. ÖVd. ö`dåg-
kin Nås Jä. ö' daggkä Mal. 1. 'som ej duger el. ej 
kan användas / unusable, no good' (SAOB 1-2) 
allm. i taka ö`dagki krå' k Leks. 'ett sådant odug-
ligt kräk'; ö`dagkin far vå'Ira Leks. 'mindre begå-
vad, »bakom»' (jfr försig, bet. 2); ådå e ö'-
diigki tä jii`ta Jä. 'det där är oanvändbart som 
föda (eg. att äta)' . Jfr gred adj., bet. 2; obörg, 
bet. 1.; oförmögen; ohavandes. 2. 'impo-
tent (om man el. handjur) / impotent (about man 
or male animal)' (jfr SAOB 1-2) Älvd. Rättv. 
Mal. ÖVd. 3. 'ej grobar (om säd) / which will 
not germinate (of gram)' (jfr SAOB 1-2) Älvd. 
Syn.: ohäv; osprängd. 

o-dugling m. Ib 6"dågZely Rättv. 'impotent man / 
impotent man' (jfr SAOB). 
-dygd f. la fi"dyggd Älvd. Våmh. (Bon.) 
o"dyggd vMor. å'diggd vSoll. ö`dyggd Leks. 
Bju. Äpp. ö'diggd Ga. Nås ö'dyggd—ö'döjd 
Mal. ö`deggd ÖVd. 1. 'beteende, tal el. sinnes-
art, som strider mot god sed / bad behaviour' (jfr 
SAOB 3 och 6) allm. ö`dyggda ska fall na'ggast 
s18-1't Leks. 'det okynniga sinnelaget skall väl 
slå ut någonstans' (om finnig el. fräknig person). 
Jfr onard. Syn.: urdygd, bet. 1. 2. 'ofog, 
skälmstycke / naughtiness, mischief' (SAOB 7) 
Mal. ÖVd. å' dam inni djoitt nåro ö`döjd, ss dffi'r 
dam Mal. 'ha de (x hundar och pojkar) inte gjort 
någon odygd, så komma de att göra det (eg. så 
göra de)'; hann e ha'nn a Or me fe ö`deggd 
åtsam dem tö'-gt Tra. 'vad är det han har gjort för 
skälmstycke, eftersom de (a: länsmannen och 
fjärdingsmannen) togo honom?'. Jfr knävel, 
bet. 3; okynne, bet. 3. Syn.: illfunder; oför; 
ogagn, bet. 2; rackartyg; skälmstycke. 3. 
'person som är benägen att göra skada, odygdig 
pojke el. flicka / person likely to do damage, 
naughty boy or girl' (jfr SAOB odygda) Våmh. 

(Bon.) Mal. ÖVd. nog o (rdyggd a we fr.p`mm si 
Våmh. (Bon.) 'ngn odygdspåse har varit framme, 
se'. Jfr apynja; gorrkvidd, bet. 2; illdur, bet. 
1; ogräs, bet. 2; okynne, bet. 1; onar-
ding; oråd, bet. 2. Syn.: illgärdskropp; 
ogagns-djur, bet. 2, -koppe, -kved; urdygd, 
bet. 2. 

o-dygdas sv.v.pass. ö`diggdas (pret. ö'diggdest) 
Ors. ö`dyggdas Bju. ö`diggdas Nås. 1. 'göra 
odygd, bråka / do mischief, cause trouble' 
(SAOB) allm. Jfr apynja, av!. Syn.: onådas; 
urdygdas. 2. 'tala tvetydigt el. oanständigt / 
speak ambiguously or indecently' Ors. 
-dygdig adj. I rdyggdug nÄlvd. rdudy'n—
rgdudy'n (sic!) Våmh. o"digdun Ve. å'diggdån 
vSoll. ö`diggdun Ors. ö`dyggdu Bju. Flo. Äpp. 
ö`diggdu Nås ö`dyggdu—ö‘döjdu Mal. ö`deggdu 
ÖVd.; pl. o"dyggdugär vMor. 1. 'som beter sig 
så, att det strider mot god sed; smått ohederlig / 
behaving badly; rather dishonest' (SAOB 2) Mal. 
Jfr osedig, bet. 1. 2. 'som gör ofog; besvärlig / 
mischievous, naughty; troublesome' (SAOB 5) 
allm. Jfr apynja, avl., ilistig; illdur, av!.; ill-
fundig; krasslig, bet. 2; obeskedlig; obörg, 
bet. 2; ofredig, bet. 1; omagligl  m.fl. Syn.: 
illgörig; illgörsam; ogräsig, bet. 2; okyn-
nig, bet. 1; onardig, bet. 1.; oterig; ovettig, 
bet. 3; urdygdig, bet. 1; vanardig, bet. 1; 
vanartig. 3. 'skämtsam på gränsen till oan-
ständighet / joking almost indecently' Älvd. 
ÖVd. Jfr okynnig, bet. 3; onardig, bet. 2. 

o-däl adj. I 42"dål Älvd. 	vMor. ud'/ öMor. 
o"dålr Ve. u"dåk (n. u"dålt)Soll. ö' d11 Ors. ö"dåll 
Rättv. ö`dål Leks. Mal. ö`däll—ö`dål Dju. Flo. 
Jä. Äpp. ö'dåk Mock. (5V/ill Nås ö`dål ÖVd. (Fr. 
tidx11). 1. 'obehaglig, motbjudande; lortig / un-
pleasant, repulsive; dirty' allm. Qui wår rdål 
sj' Älvd. 'han var motbjudande att se'; ä e 
u"dålt tå va å'utå Soll. 'det är obehagligt att vara 
ute'; va ö`dål ka'tta ä Leks. 'så vidrig (den par-
ningslystna) katten är!'; ä e ss ö`dålt då Tra. 'det 
är så fult och otrevligt där'. Jfr dretig, bet. 1; 
gorrstygg; kulen, bet. 3; ogodsklig, bet. 2; 
onaskig; otäck m.fl. Syn.: oterlig. 2. 
'hemsk, farlig / awful, dangerous' Rättv. Leks. 
Mock.—Jä. Mal. an såg ö"däll åt Rättv. 'han såg 
hemsk ut' (om en skadad person); han e rennt 
ö`dåll, hann Jä. 'han är rentav farlig, han'; hå va 
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så kr 'n i 's på få'n ss ä va ö`dällt tä få'r där Jä. 
'det var så svag is på sjön, att det var riskabelt 
att fara där'. Jfr hisklig. 3. (n.; adv.:) 'för-
skräckligt, ofantligt / terrible, awful; terribly' 
öMor. vSoll. Äpp. Mal. ÖVd. udirlt stur snjo-
flaga' öMor. 'förskräckligt stor snöflinga'; u"dålt 
min grä's vSoll. 'ofantligt med gräs'; hä va
dällt hur hodå' mii`nnefa fä'lld-ni en kä'r Äpp. 
'det var förskräckligt, hur den där kvinnan 
skällde ner en karl'; ö' dält mä jå' rn Mal. 'väldiga 
mängder av järn'. Jfr eländig, adv.; ofaslig 
m. fl. 4. 'tänkbart / conceivable' Nås; hä va-nnt 
ö'dällt an jö`k hä 'det var inte tänkbart (att tänka 
sig) att han gjorde det'. — Avi.: ö"dälla Rättv. 
ö`däla Leks. f. 'avskyvärd kvinna / horrible wo-
man' (jfr harpalv, bet. 2; norkall, bet. 1); 
u"diikigg Soll. ö"dälliy Rättv. godäliy Leks. m. 
1. 'avskyvärd man / horrible man' allm. Jfr 
ljute, bet. 1; otäcking; otäging. 2. 'ovanligt 
stort exemplar / unusually large specimen' Rättv. 
en 6"dälliu tä fi's(s)k 'en fasligt stor fisk'. 
-död m.Ia u"död Soll. odå'd Li. 1. 'våldsam, 
bråd död / violent, sudden death' (SAOB) Soll. 
få jen u"dåd 'få en bråd död'. 2. 'skräp, smörja, 
elände / rubbish, rot, wretched state of things' 
Li. hä va ren odå'd 'det var rena döden (rena 
skräpet, smörjan, eländet)'. 

o-fanslig adj.I u"fansirin—ofanskin Soll. öfanilin 
Ga. ö'fannilin Mock.; n. öfansli Jä. 1. 'oform-
lig, åbäkig, ohanterlig / shapeless, awkward, 
bulky' (jfr SAOB ofantlig 1-2; Ross ufansleg) 
Soll. Jfr ofasonlig; osöklig, bet. 2; stackig', 
bet. 2. Syn.: se obötig m.fl. 2. 'som vill vara 
förmer än andra, högfärdig, överdriven / wanting 
to be more important than others, proud, exag-
gerated' Ga. Mock. va ho 1.4 då ö'fannilin at de-
-då' Mock. 'vad hon var högfärdig över det där' 
(om ngn som går och skryter över ngt). Jfr b örg, 
bet. 3; häv, bet. 2; högfärd, avl.; högmod, 
avl.; krävstinn, bet. 2; nackhög; oändlig, 
bet. 2; stram; styv; viktig, bet. 2. 3. (n.:) 
'ofantligt, utmärkt / enormous, excellent' (jfr 
Rietz 481 a) Mock. Jä. Jfr oförb as ad. 

o-fantlig adj. I; se 0-fan slig. 
-faren adj. IV tiftrin Soll. öfärin Leks. öfårin 
Bju. öfirtt Nås «gryn Mal. öfårin Li.; n. 
q"Bfirid Våmh. (Bon.) oferi Ve. iffåri Rättv. 
öfri Dju. 	1. 'ej beträdd av människor,  

obefaren (om väg el. terräng) / untrodden (about 
road or ground)' (SAOB 1; V11; We) allm. skö'jen 
si"-åut tä va u'firin 	Soll. 'skogen ser ut att 
vara obeträdd av människor här'; (efter hava 
stundom behandlat som sup.:) ig ar j'ygg.fin 
rferi' jär ma'rrkgm Älvd. 'jag har färdats 
överallt på dessa trakter'. 2. 'ogjord, obehand-
lad, överhoppad / not done, untreated, missed 
out' NeSi. Vd. i tri'v sam va öfärin Leks. 'en 
(bär-)tuva, som ej var avplockad'; an a e' nn 
öfgryn Mal. 'han har en (åker) obehandlad (o: 
oplöjd, oharvad, oskuren etc)'. Jfr ogar, bet. 1; 
ogjord, bet. 1; omfaren. 3. (n.:) 'icke genom-
gånget, icke genomlevat / not experienced' allm. 
du a de' tt rf'erid Våmh. (Bon.) du a dä' tt ö"fåri 
Rättv. 'du har ditt kvar (n: ej genomlevat)'; du a 
fal hå öfåri Tra. 'du har nog det kvar att genom-
leva (innan du får dö)'. Syn.: ole v ad. 
-faslig adj. I öfåslin Bju. (jfr ov-) 'förskräcklig, 
faslig / terrible, awful'; hä va e öfåslin brå`sska 
vi ha`ddä 'det var en faslig brådska vi hade'. Jfr 
ohasklig, bet. 1; oskaplig. Syn.: farlig, bet. 
3; fas(e)lig, bet. 1; förfaslig; oförfaslig; 
ogårlig, bet. 3a. 
-fasliga adv. öfåsli Bju. (jfr ov-; allm. förstär-
kande:) 'förskräckligt, oerhört / terribly, ex-
tremely'; hä jekk öfäsli fo'rrt 'det gick oerhört 
fort'. Syn.: se eländig, adv.; obegripliga; 
obörga; orimliga m.fl. 
-fasonlig adj.I öfasönlä Mal. 'oformlig / form-
less, shapeless' (SAOB). Jfr obötig; ofanslig, 
bet. 1; oländstrig. 

off interj. off öMor. (härmning av svinets grymt-
ning / imitation of pig's grunt). Jfr ruffa; uff. 

offer n. å'ffär Nås s'ffäd  Mal. 1. 'sten, pinne el. 
dyl., som kastades på offerhög el. i offerkälla / 
stone, stick, or such, thrown upon offerhög or 
into holy well' (SAOB la) allm. 2. 'gåva, som 
vägfarande gav till fattigbössan vid kyrkan för att 
få god resa / gift, which traveller put in the poor-
-box at church, in order to have a prosperous 
journey' (jfr SAOB la) allm. 3. 'kollekt / collec-
tion (in church)' (SAOB 2a) allm. 

offer-håv f. Ja; best.: affääh råva Mal. 'kollekthå-
ven (i kyrkan) / the collection-bag (in church)' 
(SAOB). 

offer-hög m. I c affärhåg Mal. a`pperhaug Li. 
'hög av småsten, kvistar och pinnar, småningom 
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uppkastad på en plats, där ngn olycka inträffat, 
offerkast / pile of small stones, twigs, and sticks, 
gradually built up on spot where some accident 
had occurred' (SAOB 2). Jfr kaststomme; of-
fersten. Syn.: blecksjäppa; kas(e), bet. ib; 
offer-stack, bet. 1, -vål; stack, bet. 6. 

offer-penning m. Ib sffääpänniu Mal. s`ppärpän-
niqg Li. 1. 'slant, som gavs som offer framme 
vid altaret i kyrkan / coin, given as offering at the 
altar in church' (närmast en form av avlöning åt 
prästen) Mal. Li. 2. 'obetydlig liten slant / coin 
of low value' Li. 

offer-stack m. I b offärstakk Våmh. uffärstakk 
nvMor. åffärstakk vMor. Ve. affälstakk—uffal-
stakk—åfferstakk Ors. 1.=offerhög allm. 2. 
'skräpstack (sophög) invid gården / rubbish-heap 
by farmhouse' Ors. Jfr bossdynga; spän-
dunge m.fl. 

offer-sten m. J a a'ppekastäjn Tra. '(större) sten, på 
vilken förbipasserande kastade mindre stenar / 
big stone, upon which passers-by threw small 
stones'. Jfr offerhög m.fl. 

offer-vål m. Ja å'ffärualr Soll. uffäruhråk—affär-
wb--åffärwåk Ore offarvålr Rättv.—åffärvak 
Leks. åffärvålr Ål sffän.)åk Äpp.=offerhög 
(SAOB). 

offra sv.v.l. offra—åffra Rättv. åffra Nås affra 
Äpp. affära Mal. 'giva offergåva till kyrkan / 
give offering to church' (SAOB 2; Arosenius I: 1, 
s. 36). 

o-flygd adj. I rfirggd Älvd. 'klen, svag, ej fullt 
arbetsför, fördärvad / weak, delicate, ruined in 
health'; jä"tå sig rfirggdgn 'äta sig fördärvad'. 

o-framt prep. öframmt Tra. 'förutom / in addi-
tion' (Aasen under umfram; styr ack.); å 
öframmt hil' ss fe'kk je IN attpå'at 'och dess-
förutom fick jag litet på köpet'. Syn.: förutan, 
bet. 1; förutom; närsom; nästsom. 
-frans oböjl. adj. öfranns Mal. 'osams, oense / at 
variance, disagreeing'. Jfr ograd; oöverens. 
Syn.: okontant; osamd; osams. 
-fred m. la rfriö Älvd. Våmh. o"frid Ve. u"frid 
Soll. o"friö~ö`frid Ors. öfrad Rättv. öfri• Ga. 
Nås—ÖVd. (-8'ffijä  Mal., bet. 6); best. o"friön 
vMor. ufrP dp—ofri' öMor. öfridp, Ore öftrt 
Mock. 1. 'osämja, missämja; krig / disharmony; 
war' (SAOB 1-2) allm. (utom Mor. Mock.) um ä 
bi o"fridtt in i je hå'js Ve. 'om det blir osämja i ett 

hus'. Jfr galenskap, bet. 4; ledska, bet. 3; 
ljute, bet. 3; ogreda, bet. 2; ostilla; osämja. 
2. 'bråk, oväsen, stoj / row, disturbance' (jfr 
SAOB 3) Jä.—ÖVd. män da,  t)'t du ful ä vo'It 
hu'uvu öfri Or Mal. 'men då vet du väl att det 
bleve ett fasligt bråk här' (jfr huvud, bet. 8). Jfr 
oräla, bet. 3. 3. 'bråkig, orolig varelse; bråkigt 
följe / troublesome being; noisy crowd' (om män-
niskor el. djur) Ve. Soll. Ors. Ga. an e jen kkte 
o"frid in i gä'dem Ve. 'han är ett riktigt bråkigt 
element på gården'; ni ha fått öfrg.n ti Ifkärtz Ga. 
'ni ha fått in en kreaturshop på åkern'. Jfr b öke, 
bet. 2; gnedpack; harneskfölje; ofreds-
ande; oro, bet. 3; otärna, bet. 2. 4. 'nitisk, 
tidigt och sent arbetande person / diligent, indus-
trious person, who works at all hours' Soll. 5. 
(koll. och best.:) 'björn och varg, rovdjuren / 
bears and wolves' (jfr SAOB 7) allm. (utom Jä. 
Äpp.) skrå'm öfridtt på by'ggdo Ore 'skrämma 
rovdjuren i bygden'. 6. (i lekramsa / in games:) 
(fwfriö up i ku'fftte o fri 'ä niä i bo'kkgm Älvd. 
ahffäå appi vi.`än ftV nOrå bdttsam Mal. 'ofred 
uppe i luften och fred (el. pax) nere på marken / 
crying off or bags I'. Jfr fred, bet. 5. 
-freda sv.v.1.-3. öfrido Ore öfr&la (sup. 
öfrg.da) Dju. ö`fr (pret. «redda) Nås eofrU 
Äpp. Mal. (pret. ölfrg• Mal.) 'icke lämna i fred, 
bråka med / not leave alone, annoy' (jfr SAOB 
2). Jfr olaga, bet. 3. 

o-fredig adj. I 0"tfriåu'g nÄlvd. ufr1'dz öMor. 
o"fridun Ve. u"fridun Soll. 6"friidu—ö"fridu 
Rättv. öfriu Bju. Ga. Flo. Nås ö'frU Mock. 
öfr&t—ö`fridu Mal. öftiu Tra. 1. 'som ej har 
ngn ro i sig, ängslig; bråkig / restless, anxious; 
troublesome' (SAOB 1) OvSi. Rättv. Flo. Mock. 
Mal. ÖVd. Jfr gnissa, avl.; orolig. Syn.: 
ofredlig, bet. 1. 2. 'som ej får vara i fred / not 
allowed to be left in peace' (SAOB 3) Bju. Ga. 
Nås. 
-fredlig adj. I o"fridlin Ve. öfridlin Ors. ö`frglä 
Mal. 1. 'som ej har ngn ro i sig, bråkig' (jfr 
SAOB 1) allm. Syn.: ofredig, bet. 1. 2. (n.:) 
'oroligt / disturbed' Mal. s sPa sa vak ä ss 
öfriläffir 'och sedan (n: efter ett självmord) blev 
det så oroligt här' (om spökeri). 

ofreds-ande m. rfrisfnnd Älvd. 'bråkig individ / 
troublesome individual'. Jfr ofred, bet. 3; 
omage, ssgr; oro, bet. 3. 
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ofreds-mask m. öfresmakk Mal. 'orolig pojke el. 
flicka som ej kan sitta stilla / fidgety boy or gill'. 
Jfr gnedkarl; gnida, ssgr; gnissa, avi.; 
omage, ssgr; oro, bet. 3, m.fl. 
-frisk adj. I rfrissk Älvd. öfressk Nås 'ej fullt 
frisk, krasslig / not quite weil, poorly' (SAOB 2; 
GotlOrdb.; VII We. 1; Aasen ufrisk). Jfr bo-
fälld; dålig, bet. 2; harkig, bet. 2; krank m.fl. 

o-frå adj. VI rfrår (pl. '4"frIler) Älvd. o"frlir 
vMor. (Fr. tlfrår) 'omornad, yrvaken / drowsy, 
half asleep'. Jfr durig. Syn.: ofråen; omorg-
nad; ovågen. 

o-fråen adj. III o"fråjin vMor. ofraijin—ofrå'in 
öMor. u"frlan Soll. öfråjen Ore öfrldin sRättv. 
Leks. öfrågin Bju. öfråjin Dju. Nås öfrain Ga. 
Mal. ÖVd. öfråjen Äpp.=föreg. (Sdw. ofrain). 

ofset adj. III n. affsi vSoll. (jfr Torp ofs en) 'allt-
för mycket / far too much'; ja så affsi åv dö `rn 
så 'jag har så alltför mycket av det hemma, så'. 
Jfr ofsinne(s); olämplig, adv.; o(v)närt, bet. 1 
och 3. Syn.: ovendes, bet. 2. 

ofsinne(s) adj. n.; adv. effsinn vSoll. u"ffsinnä(s) 
Soll. u'ppsinnäs Ore (jfr ov-; Schl. ofsinni n.) 
'nästan alltför mycket, synnerligen mycket / al-
most too much'; ä två sö' effsinn min bi''r vSoll. 
'det var så ofantligt med bär'; rej ur u"ffsinnä 
do"nnda å ä Soll. 'å, så nästan alltför mycket den 
där (mannen) har (x av denna världens goda)!'; 
nog mått ni' a fått u`ppsinnäs åv pIrrom Ore 
'nog måtte ni (eg. måtten I) ha fått (nästan allt-
för) rikligt med potatis!'. Jfr ofset; ogrundat; 
ov-; ovendes. 

oftare adv. komp. yfftär Äpp. öfftää  Mal. efftar 
Tra. (Sdw. öptare, under opta) 'oftare / more 
often' (SAOB under ofta Il); heir ss'nndäon å 
efftar ö' Tra. 'hela söndagarna och oftare ock-
så'. Jfr kringt, bet. 2. 

o-fådd adj. I rfajö Älvd. 1. 'icke erhållen / not 
received' (Sdw. ofangin 2); e warrt rfajö 'jag 
(han etc.) fick det aldrig (eg. det vart ofått)'. 2. 
'som ej fått med av ngt / who has not been given 
sthg'; eä jr i'nndjin rfajö etez bä ka'sse 'ingen 
har blivit utan, utom Lars'. 
-fång n. Ib öfagy Mal. 'besvärlig, motsträvig 
individ / troublesome, refractory individual'. Jfr 
envett; gorr-koppe, -kvant; grånka, bet. 4; 
kruk m.; krångel m., bet. 1; kräkel; men-
-bälg, -flisa; nägel, bet. 2, m.fl. 

-färd f. la öflik Mal. 'olycka, skada / misfortune, 
damage' (jfr SAOB 1-2); i va 	o-da pi' nn- 
skrynnda skull add fg`ry när° «lik 'jag var rädd 
för att den där pinnskrindan skulle ha tagit skada 
på något sätt (eg. farit någon ofärd)'. Jfr obe-
stånd, bet. 1; odom; ogagn, bet. 1; skada, 
bet. 3. 
-färdig adj. I 0"féräug nÄlvd. rfårdQn Våmh. 
(Bon.) of& rdun öMor. o"fäcjun—öfådun Ve. 
u"fårdån Soll. öflirdun—öfärrdun Ors. 
6'u—ö"fäku Rättv. öfäkug Leks. öfältu Bju. 
öfälru—öfliku Flo. Nås Jä. öfåtru Äpp. Mal. 
«Ou ÖVd. 'som är besvärad av medfött el. 
förvärvat lyte / handicapped' (SAOB 1 a); rftr-
öug i a`rrmgm nÄlvd. 'skadad i ena armen, så att 
den ej kan användas'. Jfr bofällig, bet. 2; fallit 
adj., bet. 1; menfödd; obörg, bet. 1; oskap-
lig, bet. 2; ovanskaplig. Syn.: menför; oför, 
bet. 1. 
-för n. öfår Jä. 'odygd / mischief'. Syn.: se 
odygd, bet. 2. 
-för adj. I 4"&fgör Älvd.; n. ki"fårt Våmh. (Bon.) 
o"fårt svMor. Ve. u"fårt Soll. ö`ftrt Ors. 
6"för(r)t Rättv. öfiirt Bju. Nås Jä. öfåt Mal. 
ölfat 	1.=ofärdig (SAOB 1) Älvd. Jfr 
obörg, bet. 1, m.fl. 2. (n.:) 'oframkomligt; då-
ligt före / inaccessible; bad for travelling on' 
(SAOB 6) allm. Jfr oföre; oföro; olandig; 
ovägad m.fl. 
-förbannat adv. ö"fårbannat Rättv. öfsbanna 
Bju. öfarbanna Nås (allm. förstärkande:) 'ofant-
ligt, oerhört / extremely, terribly'. Syn.: se 
eländig, adv.; obegripliga m.fl. 

o-förbasad adj. I öfsbäsa Bju. 'duktig, överdådig / 
excellent'. Jfr grus adj.; ofanslig, bet. 3; 
ogudnådlig. Syn.: se obörglig m.fl. 
-förbaskat adv. ofsrba'sskat Leks. (jfr ov-; allm. 
förstärkande:)=oförb annat; starrkt ss °fyr-
ba'sskat 'så oerhört starkt' (om brännvin). 

o-fördånat adj. n.; adv. ö"fårdtinå Rättv. o'fardä'-
nat Leks. öfsdfma Bju. öfurdsna Nås (jfr ov-). 
1. (adj. n.:) 'fördömt, för djävligt / confounded' 
Rättv. Bju. Jfr ograntåt, bet. 3. 2.=oförban-
n at Leks. Nås. 
-före n. III — Ja rffiöre Älvd. o"får vMor. Ve. 
ö'fir Ors. 	ÖVd. 'dåligt före el. väglag, 
menföre / bad road-conditions' (SAOB 1); ä e 
bår o"fåräö vMor. 'det är bara menföre'; i känz 



o-förfaslig 	 1765 	 o-förskämd 

åjt i o"får Ve. 'jag råkade ut för dåligt väglag'. 
Syn.: menföre. 

o-förfaslig adj. I ö"fårfåslin Rättv. 	Bju.; 
n. öfarfasli Nås (jfr ov-) 'förskräcklig, faslig / 
terrible'; ä va e ö"fårfåsli mä`nnistja Rättv. 'det 
var en förskräcklig kvinna'. Syn.: se ofaslig 
m. fl. 
-förhand adj.I öfarhannd Leks. 'icke händig, 
fumlig / fumbling, clumsy'. Jfr nuvlig, bet. 1; 
okarsk, bet. 1; oslög, bet. 1. Syn.: se antligl; 
famlig, bet. 1; kvaltig, bet. 2; näpplig; növd; 
oantlig; ohamlig, bet. 1; ohandig; okumlig, 
bet. 2; ovalkad, bet. 2, m.fl. 

o-förhappandes adv. earhappandäs Bju. 'oav-
siktligt, oförberett, oförmodat / unintentionally, 
unexpectedly' (SAOB). Syn.: ofö rh o p p ande; 
oförmodliga; oförtänkt, bet. 2; oförva-
randes, oförvarliga; oförvars; oförvart, 
bet. 1; otänkt; otänkto. 

o-förhoppande adv. öfarhappandä Äpp.=föreg. 
(jfr SAOB oförhoppandes). 

o-förlurat adv. öfökrera vMor. 'provisoriskt / 
provisionally'; sett-iö'p e öföka'ra 'laga det pro-
visoriskt'. 

o-förmodliga adv. öfsmödli Bju. öfarmödli Nås 
öfarmödlä Mal. 'oförmodat / unexpectedly' (jfr 
SAOB oförmodligen). Syn.: se oförhap-
pandes; oförtänkt, bet. 2, m.fl. 
-förmögen adj. III rfemågin Våmh. öfärmäjin 
Ors. öfarmbYin Leks. öfamiigin Bju. öfarmå-
gän Flo. öfsrmågin Nås 'ur stånd att arbeta, 
behäftad med lyte el. kroppslig svaghet / unable 
to work, handicapped' (jfr SAOB 1); dam va 
öfarmåjin ba`da Leks. 'de voro arbetsoför-
mögna båda (två)'. Jfr menfödd; oduglig; 
ofärdig m.fl. Syn.: se obörg, bet. 1, m.fl. 
-förnöjd adj. I dfönågd Soll. öfanöjd Bju. öfar-
nöjd Nås Mal. öfetiäggd ÖVd. 'missbelåten, 
kinkig / discontented' (SAOB 2). Jfr laggrann, 
bet. 1 och 3; okynnig, bet. 2; olåten; onar-
dig, bet. 2; onöjd; pälig, bet. 1, m.fl. Syn.: 
gränjig, bet. 2; urdygdig, bet. 2. 

o-föro adv. öfbra Mal. 'svårframkomligt på grund 
av dåligt väglag / hard to travel on, due to bad 
road conditions'; kg'r öfbra 'köra i dåligt väg-
lag'. Jfr oför adj., bet. 2. Syn.: ovägad, adv. 
-förrätt m. la rfere'tt Våmh. (Bon.) uförä' tt 
Son. 6"fårä'tt Rättv. öfarätt Bju. Nås Mal. 

öfarrett Li. 1. 'orätt, orättvisa / injustice' 
(SAOB) allm. du fi'll me far öfarätt Nås 'du 
beskyller mig utan grund'; dem a te-tå dem ä; 
me öfarrettam på`sto dem Li. 'de ha tagit ifrån 
(eg. utav) dem det; med orätt påstods det'. 
Syn.: oförrätta. 2. (anv. ss. adv.; jfr SAOB 
oförrätt adj.:) 'med orätt; utan anledning / un-
justly; for no reason' Våmh. Soll. Rättv. du grir-
kär Q Mi rfere'tt Våmh. (Bon.) 'du grälar på mig 
utan anledning'; o vart stji'l(1)d ö"fårä'tt Rättv. 
'hon blev beskylld med orätt'. 
-förrätta f. IV a öfarätta Dju.=föreg., bet. 1 
(SAOB); 	van då fi'lld tä öfarätta 'jag blev då 
beskylld utan grund'. 
-förrättat adj.In. ölfarätta Bju. Nås öfarätt 
Mal. öförrett Li. (endast i förb. med ärende:) 
'utan att ha utfört el. genomfört sitt ärende, upp-
drag etc. / without having achieved anything, in 
vain' (jfr SAOB oförrättac111); me öfarätta 
å'rtidä Nås 'utan att få ärendet uträttat'; dem 
valt få'rå me öförrett ifränd Li. 'de måste fara 
med oförrättat ärende'. —Adv.: öfarätta Mal. 'i 
onödan / in vain' (SAOB under oförrättad" b); 
män nä' a du allt vyry d't öfarätta Mal. '(men) 
nu har du allt varit ute i onödan (utan att få 
ärendet uträttat)'. Jfr ogena; ogärna, bet. 2; 
omåns; onöda. 
-förskräckliga adv. oförskrä'ttjäli Mor. öfar-
skrä` ttjäli Leks. (allm. förstärkande adv.:) 'fas-
ligt, förskräckligt / terribly'; brå'tt-o'mm ss 
ö'farskrii`ttjäli Leks. 'så förfärligt bråttom'. 
Syn.: se eländig, adv.; obegripliga m.fl. — 
Utvidgning: oförskrä'ttjegän öMor. 'dets.'; an 
svir oförskrä'ttjelrgän 'han svär förskräckligt'. 
-förskräckligt adv.; se oförskräckliga. 
-förskräckt adv. ofaskrä' kkt Ore = ofö rs k räc k-
liga; ofaskrä'kkt jii'lrok 'förfärligt arg'. 

o-förskyld adj. I öfarfylld Leks. 'ej släkt, oskyld / 
not related'; an ä-nnt kkt iyan öfarfylIdan då' 
int 'han är då inte lik ngn oskyld då inte'. Syn.: 
oskyld, bet. 3. 

o-förskyllt adj. o"förstjillt Ve. u"föstjyllt Soll. 
öfarfyllt Flo. öferfillt Nås 'utan egen skuld el. 
förtjänst, oförtjänt / undeserved' (SAOB); ä wa 
då dförstjillt at 1 skull ja' n å jä"tå Ve. 'det var då 
utan min förskyllan att jag skulle hit och äta'. Jfr 
oskyld, bet. 2. 
-förskämd adj. I 42"föstkmmd Älvd. öfafämmd 
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Bju. öfarfämd Nås öfa,stiämmd Mal. öfö-
§tjämmd Tra. 'fräck, oförsynt / cheeky, impu-
dent' (SAOB 1). Jfr gärpa, avi., bet. 2; obe-
skedlig; ohövlig; otidlig. 
-förstånd n. J a öfarstånnd Leks. Nås öfastånnd 
Bju. 1. 'oklokhet, oförnuft / stupidity, lack of 
common sense' (SAOB 1) allm. Jfr ovett, bet. 1. 
Syn.: se obegrepp m.fl. 2. 'oförståndig person 
/ stupid person' (SAOB Ib) Leks. 
-försumlig adj.I öfusum4in Bju. öfarsumkin 
Dju. Nås öfarsummken Äpp. (jfr ov-) 'försum-
lig, glömsk / negligent, forgetful'. Syn.: för-
sumlig. 

oförs-vinter m. öfö(r)svinntär Jä. 'vinter med 
många yrväder, då det följaktligen var svårt att 
hinna hålla vägarna farbara / winter with many 
blizzards, which made it difficult to keep roads 
open'. 
-förtalat adv. öförtäka Mock. (tilläggs ett utta-
lande för att (på magisk väg) förhindra att mot-
satsen till uttalandet skulle gälla:) nä' ä ja sa 
brå', öförtiika 'nu är jag så bra, peppar, peppar! 
now I'm quite weil, knock on wood'. 

o-förtruten adj. III öfartrutin Leks. Dju. öfatrå-
tin Bju. öfötruttroz Jä. (endast negerat:) 'ovillig! 
unwilling' ; jä e-nt öfötruttp te hå' Jä. 'jag är ej 
ovillig till det'. Jfr ogagnsgod; oluten. Syn.: 
otruten. 

o-förtänkt adj. I öförteyukt Ve. 'oförutsedd, 
oväntad / unexpected' (SAOB 3a); "jude 
dje'sstär få öförteyykt re'ttär 'objudna gäster 
få oväntade rätter'. Syn.: o p åt ä n k t. — Avi.: 
öfstäyyta Bju. öfartäyyta Nås f. best. 'tanklös-
het; något icke avsett / thoughtlessness; sthg 
unintended'; ä jekk il öfartägyta Nås 'det sked-
de oavsiktligt'. 

o-förtänkt adv. efötgjut Älvd. (i"vfetajykt 
Våmh. (Bon.) öfetäyykt vMor. öfetäum Bju. 
öfö(r)täyut Al öfartäyyt Flo. öfartikut Nås 
öfartäyykt Äpp. öfatäyyt Mal. 1. 'tanklöst, 
utan att tänka sig för / thoughtlessly' (SAOB 
under oförtänkt adj. 2) Våmh. Mal. am an går 
öfatäyyt kan an kam-få' ?läran Mal. 'om man går 
utan att tänka sig för, kan man råka ut för troll-
dom (eg. någorhanda)'. Jfr oförväget, bet. 2; 
ohovdersam. 2. 'oväntat, oförmodat / un-
expectedly' (jfr SAOB oförtänkt adj. 3) allm. 
i fikk i'tta 	4"8fitgjukt Våmh. (Bon.) 'jag  

fick det här alldeles oväntat'. Syn.: se oförhap-
pandes; oförvarandes m.fl. 

o-förtövat adv. öfartå'va Leks. öfartåvat Mal. 
'inom en nära framtid, snart! soon, in the near 
future' (SAOB Ib); ä kåmm rä'yysn öfartå'va 
Leks. 'det kommer snart regn'. Jfr fr amg e n o m, 
bet. 2. 
-förvarandes adv. öfaävårons Mal. 'oväntat, 
oförberett, oavsiktligt, överraskande / unexpec-
tedly, unintentionally, surprisingly' (SAOB); ä 
da gikk re'nnt öfaävårons t'"det där skedde 
alldeles utan avsikt och förberedelse'. Syn.: se 
oförhappandes; oförtänkt, bet. 2, m.fl. 

o-förvarliga adv. öförvärke Flo.=föreg. (Sdw. 
oforvarlika; jfr SAOB). 
-förvars adv. öfavass Bju. öfarvars Nås= 
oförvarandes. 

o-förvart adv. Ci"feiwärt Älvd. öföwålt—öföwårt 
nvMor. u"förvårt—ufövå'rt Soll. 6"järvårt Rättv. 
öförvårt Flo. öfarvårt Nås öfarvåt Äpp. Mal. 
öfervåt—öfarvåt ÖVd. 1. 'oförmodat, oförhap-
pandes' (jfr SAOB oförvar; oförvarad 2) 
allm. du kåmm så ö"färvårt på' mä Rättv. 'du 
kommer över mig så plötsligt'; je ka`mm-inn da 
öfarvåt Li. 'jag kom in där av en händelse'. 
Syn.: se oförhappandes; oförvarandes 
m.fl. 2. 'i smyg, omärkligt / surreptitiously, 
unnoticed' ÖVd. 
-förvägen adj. III dföväjin Soll. öfarviijin—
öfarväjjin—öfarväffin Leks. öfaväkin Bju. 
öfsrväjin Nås Jä. öföäväjd Mal.; n. (i"fewajd 
Våmh. (Bon.). 1. 'våldsam, intensiv / violent, 
intense' (SAOB) allm. dföväjin te a"rrUt Soll. 
'intensiv i sitt arbete'; öfardijin tä stipa Leks. 
'vild att supa'. Jfr hisklig. 2. 'hårdhänt / 
rough' (jfr SAOB) Soll. an va dföväjin mot kri`p-
pim 'han var hårdhänt mot barnet'. 3. (n.:) 
'ofantligt, oerhört mycket / an awful lot of' 
Våmh. Leks. ä ss öfarvälji ma rå' g Leks. 'det är 
så oerhört mycket råg'. Jfr ofsinne(s); ogrun-
dat. 

o-förväget adv. ofövå'ji öMor. ufövei Soll. ear-
väjji—ofarveji Leks. öfavälji Bju. öfarväiji 
Dju. Nås öföäväjt Mal. 1. (allm. förstärkande 
adv.) 'förskräckligt, ofantligt / terribly, extreme-
ly' allm. an  bskja-på' öfarväjji Dju. 'han tjöt 
alldeles förfärligt'; en öfsrväjji stö'r en Nås 'en 
ofantligt stor (tjur)'. Syn.: se eländig, adv.; 
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obegripliga m.fl. 2. 'utan betänkande / with-
out thinking' (jfr SAOB oförvägen) Mal. an 
kg‘a ss öföäväjt ss 'han kör så oförväget så'. Jfr 
oförtänkt adv.; oförvägliga; ohovdersam. 

o-förvägliga adv. oföveeli öMor. öfurväjele Tra. 
(jfr VII oförväglig) 'hänsynslöst, vilt / ruthless-
ly, wildly' (jfr SAOB); la'-vve llä sö öfurväjele 
'fra. 'låt bli att slå så hänsynslöst!'. 

0-gagn n. I a—d (4"ygguufn nÄlvd. Våmh. ö`gayyn 
Rättv. Nås Mal. ö`gayyän Bju. Flo. ö'gayyn 
Tra. 1. 'skada, onytta / damage, detriment' 
(SAOB) Tra. ä e te ö'gagyn s'llt du djå'r 'det är 
till skada (el. till ingen nytta) allt du gör'. Jfr 
obestånd, bet. 1; ofärd; skada, bet. 3. 2. 
'ofog, rackartyg / mischief' (SAOB) allm. a au 
weä a'at o djii"rå rgeynä 	Våmh. 'har du 
varit ute och gjort odygd (eg. ogagnet) nu?'. 
Syn.: se odygd, bet. 2, m.fl. — Avi.: ö'ggyyli 
adj. öOrs. 'till ringa nytta / of little use' (jfr 
SAOB ogagnelig 1-2); ä wå fel mjå ö'gfyyli 
itta j  'det var väl till bra liten nytta det här'. 

ogagns-djur n. Ja ö`gaysjgr Flo. Äpp. ö'gaysjir 
Nås ö`gausjiir Jä. ö`gay(n)sdj5r Mal. 1. 'djur, 
som gör ofog; skadedjur / destructive animal' 
(SAOB under ogagn) Äpp. Jfr ofred, bet. 3. 2. 
'människa, som gör ofog; odygdigt barn / person 
who gets up to mischief; naughty child' allm. Jfr 
odjur, bet. 2. Syn.: se odygd, bet. 3, m.fl. 

ogagns-god adj. I ö`gayysgö'd Ve. (jfr Rietz 482b) 
'ovillig, motsträvig, ohjälpsam / unwilling, un-
helpful'; du e då ö'gayysgö'd 'du är motsträvig 
och ohjälpsam'. Jfr oförtruten; ovörde n, bet. 
1. Syn.: gorrklen, bet. 2; ogen; ohjälplig, 
bet. 2; onyttig, bet. 2. 

ogagns-kalv m. J a rgeogskik Älvd. 'svag kalv, 
som man inte kunde lägga på och låta växa / calf, 
too weak to keep for breeding'. Jfr trägkalv. 

ogagns-koppe m. Illa rgeyskupp Älvd. 
Våmh.=ogagnsdjur, bet. 2. 

ogagns-kved m. II rgeyskwiö Älvd. =ogagn s-
djur, bet. 2. 

ogagns-pära f.; pl. rgeygspärur Älvd. 'fula, 
oformliga potatisar, som kastades bort el. gavs åt 
grisen / ugly, misshapen potatoes, which were 
thrown away or given to the pig'. 
-galen adj.IV fi"gatrien Älvd. ugåtlin öMor. 
u"gäkin Soll. ö'gålin Ors. efgairin Rättv. ö'gäkin 
Bju. Nås 'fra. ö`gäkri Flo. (jfr ov-). 1. (endast 

negerat / only in the negative:) 'oäven, dålig, 
dum / bad, poor, stupid' (SAOB) allm. däm e-nt 
sö u"gåirigär Soll. 'de äro ej så oävna'. Jfr dum, 
ssg; galen, bet. 5 (slutet); gred adj., bet. 2; 
gårlig, bet. 3; onapliga; otokig. 2. 'från vet-
tet, alldeles från sina sinnen / mad, insane' (Rietz 
482b) Soll. Bju. Tra. Jfr galen, bet. 1; något- 
sånär, bet. 4. —Adv.: 6"galri Rättv. 	Bju. 
Nås Mal. (jfr ov-; allm. förstärkande:) 'mycket, 
oerhört / very, extremely'; en ö"ga(ri brå hi's(s)t 
Rättv. (Bo.) 'en utmärkt bra häst'; 	 frnnt 
Mal. 'förfärligt fint'. Syn.: se eländig, adv.; 
obegripliga; obörga m.fl. 

0-gammal adj. ö`gammul Mal. (jfr ov-) 'lastgam-
mal / ancient' (SAOB ofgammal under of-). 

o-gar adj.I rgår Älvd. rgård nVåmh. u"garr 
Soll. ö'garr Ors. (jfr gar; gjord adj.). 1. 'ogjord 
/ not done' allm. a du donda krå"kån u"garr änn ä 
Soll. 'har du den där (hässj)kraken ogjord än?'. 
Jfr ofaren, bet. 2. Syn.: ogjord, bet. 1. 2. 
'omogen / unripe' Älvd. Ors. Jfr grön, bet. 3. 
Syn.: ogjord, bet. 2; omatad; omogen. 
-gen (—o-gin) adj.I 6"jin Rättv. 'ohjälpsam / 
unhelpful' (SAOB 3). Syn.: se ogagnsgod. — 
Adv.: ä li'gg int ö`djennt å't Mal. 'det ligger inte 
ur vägen (illa till)'. 
-gena f. IV a ölkna Nås; best. öljena Flo. 'ngt 
onödigt, onöda / sthg unnecessary' (jfr SAOB 
ogina under ogen, avledn.); m5'-nt dä i ö`ffina 
Flo. 'besvära dig inte i onödan'; hö a ar ö`ffina 
tä jö't hö Nås 'det hade varit onödigt att göra 
det'. Jfr oförrättat, adv., m.fl. 
-genas (—o-ginas) sv.v.pass. 6"jinas Rättv. 1. 
'vara ohjälpsam / be unhelpful'. 2. 'tredskas / be 
refractory' (t. ex. om  häst, som är svår att köra 
in, el. om  kalv, som ej vill äta). 
-gift adj. I fi"djippt Älvd. rdjifft Våmh. (Bon.) 
ö'jiftf)t Leks. Bju. Nås ö'djilft Mal. 'som ej in-
gått äktenskap / unmarried' (SAOB); renn 
gryg a rdjifftu fän Våmh. (Bon.) '(man 
säger endast) en gång till ogift folk'. 
-gill adj. I 	Bju.; n. eillt Nås ö'djillt Mal. 
'ogillad, ogiltig, ej godkänd / disapproved of, 
invalid' (SAOB 3). 

0-given adj. III eirvin (n. eivi) Dju. 1. 'som ej 
givits kreaturen / not fed to the cattle' (jfr SAOB 
1); halmän ä elvin 'halmen har inte givits el. 
lagts ut till kreaturen'. 2. 'ännu ej utfodrad / not 
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fed'; ja ha grP öjivin 'jag har ej givit grisen 
mat'. 3. (i uttr. ha ogivet efter:) ja har öjlvi 
ä'ttä 'jag har inte givit kreaturen sista fodret för 
dagen / I haven't fed the cattle their evening-
meal' (jfr ÖDB I 293). Jfr giva efter, bet. 2. 

0-gjord adj. I rdjgörd Våmh. (Bon.; jfr ogar) 
ö`djö(r)d Ore öjök Bju. Flo. Nås Äpp. (n. öjäkt 
Nås ö'jöt Äpp.) ö'djölr Mal. ÖVd. (n. ö`djot( 
Tra.); n. ö'jort Leks. 1. 'som ej utförts (tillver-
kats etc.) / not done' (SAOB 1) allm. an  add ful 
ädå' ö`djog Tra. 'han hade nog det där (arbetet) 
ofullbordat' (om en dödssjuk som tillfrisknat). Jfr 
ofaren, bet. 2. Syn.: ogar, bet. 1. 2. 'omogen 
/ unripe' Bju. Mal. ÖVd. fu'll e fä'lUra ö`djök 
ä' nn Mal. 'nog äro hallonen omogna ännu'. 
Syn.: se ogar, bet. 2, m.fl. 

o-godsklig adj. I rgävskkig—frgessklrin Älvd. 
u"göskkin Soll.; n. u"gösklri vSoll. (jfr ogod sk-
liga adv.). 1. 'ej godsint, otrevlig / unpleasant' 
Älvd. Syn.: se obusklig m.fl. 2. 'motbjudan-
de, äcklig / repulsive, disgusting' Soll. Jfr kulen, 
bet. 3; odäl, bet. 1; ohaglig; ohisklig. 
Syn.: otäck; otäg, bet. 1. 3. 'kulen, ruskig / 
chilly, shivery' Soll. je u"göskiri stä'll vSoll. 'ett 
kusligt ställe'; i kä'nnär mi sö' u"göskkin Soll. 
'jag känner mig så ruskig'. Jfr ogårlig, bet. 3b, 
m. fl. 

o-godskliga adv. fi"gesskki sÄlvd. (allm. förstär-
kande:) 'högeligen, ofantligt / extremely'. Syn.: 
se eländig, adv.; obegripliga m.fl. 

0-grad oböjl. sbst. ö'gråd Mal. (jfr Torp ugrad; 
ordb. grad oböjl. sbst.) 'oenighet (med) / disa-
greement' (i förb. med komma ig dam å kummi 
i ö'gråd 'de ha blivit oense, de dra icke längre 
jämnt' (se Dag Strömbäck i SvLm. 1943-44, s. 
99). Jfr ofrans; oöverens m.fl. 

0-grann adj. I rgrwin Älvd. 'ej noga, ej kinkig / 
not particular'. 

ogrant-åt adj. n.; adv. (i"grgnat-iiiåÄlvd. ä'grant-
å'd vMor. ugra'nntå'—ograinnt-å1  öMor. u"-
grannt-å' (—u"grannt) Soll. ö'grannt-a' Ors. 
ö'grantå'—dgranta't Leks. ö'grantårt Bju. Ål 
ö'grantå't Dju. ö'grantå' Jä. ö'grannt-å' Äpp. 
ö'grannt-å't Mal. Li. (Rietz 482b; jfr ov-). 1. 
'gärna / gladly' vSoll. å' får du fal u"grannt-å' för 
ml' det får du väl gärna för mig'. Jfr gärna. 2. 
'noga, kinkigt / particular' vMor. Soll. Bju. ed e 
då wi'sst 50 figrantå'd wen an M' a då'mmda 

vMor. 'det är då minsann så noga, vad man säger 
åt den där (mannen)'; ä ä då så ö'grantå't mä 
pajtjän Bju. 'det är då så noga med pojken'. Jfr 
förb. grant-om under grann, bet. 3. 3. 'rent på 
tok, sorgligt, förskräckligt! awful, tenible' Älvd. 
Mor. Ors. Äpp. Mal. Li. ä va då vn ugra'nntå' 
ur an bjär si å' öMor. 'det var då alldeles för- 
skräckligt, hur han bär sig åt'; jä', 	ä-t ö'- 
grannt-å't Li. 'ja, är det inte för galet?'. Jfr läte, 
bet. 3; någotgrand, bet. 2 (och ssg); oför-
dånat, bet. 1. 4.=ogodskliga Jä. Äpp. Mal. 
int a`dd je o'grantå' my`t(ly far hå' int Jä. 'inte 
hade jag synnerligen mycket för det inte'; 
ö'grannt-å' fi'n Äpp. 'oerhört vacker'. 5. 'kär-
leksfullt, väl, trevligt / loving, nice' vSoll. Leks. 
Ål Dju. ä e så u"grannt-å' mila dämdå'r så vSoll. 
ä ss ö'grantå' mäla dam Leks. 'det råder ett så 
kärleksfullt (ömt, vänligt) förhållande mellan 
dem'; ä va ss ö'grantå' tä bi bå'da Leks. 'det var 
så trevligt (för den lilla) att bli badad'. 

o-gred adj. I ö'gräj ÖVd. 'tilltrasslad / entangled' 
(Aasen ugreid). Jfr oredig, bet. 1. Syn.: 
ogredlig, bet. 1. 

o-greda f. IV a ö'grgyi Nås Äpp. Mal. ö'gräja Tra. 
1. 'oreda / tangle, mess' (Multrå; Aasen 
ugreida; jfr SAOB under ogreda v.) Mal. Tra. 
Syn.: oreda. 2. 'osämja / disagreement' Äpp. 
Jfr ofred, bet. 1, m.fl. 3. 'något tilltrasslat / 
sthg entangled' Nås. Jfr härva f., bet. 2. 

o-greda sv.v.3. ö'gri Mal. ö'gräj (p. pret. ö'-
gräjdd, n. ö'gräftt) ÖVd. 'bringa i oreda, trassla 
till / entangle, get into a tangle' (SAOB; Fr. 
t1grei8a); da e e' nn å dam-då' sam hinn ö'gr' 
två' jspett Mal. 'du är en av de där (männi-
skorna) som skulle kunna trassla till två järn-
spett'; la'-vve ö'gräj nii`te fe me Tra. 'låt bli att 
trassla till nätet för mig!'. Jfr olaga, bet. 1. 
Syn.: ogredla; orätta, bet. 1. — Särsk. förb. 
(bort:) ögr&ba'tt Mal. 'trassla till' (t. ex. en 
garnhärva); (s t a d:) ögr-stå' ga' nnä Mal. 
'trassla till garnet'; ö'gräj t&' ä Li. 'göra det 
oredigt, trassligt'. 

o-gredla sv .v.1. ö'grila Flo. Mal.=föreg.; i'nntä 
ö'grila Flo. 'inte trassla till (garnet)!'. — Särsk. 
förb. (s t a d:) ögiV-sta' Mal. 'trassla till'; (t il lg 
ögr&l-t'' t.'va Mal. 'trassla till reven'. 

o-gredlig adj. I 	 Ga. Jä. ö'gre- 
lin—ö'grellin Flo. ö'grelin Nås ö'grilä Mal. 1. 
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'tilltrasslad, trasslig / entangled' (Multrå) allm. 
ö'grellin i hu'vvu Flo. 'oredig i håret'; n -  tar va 
ö'grlenä Jä. 'näten voro tilltrasslade'. Jfr ore-
dig, bet. 1. Syn.: ogred. 2. 'oresonlig / unrea-
sonable' Ga. 3. (n.:) 'ostädat / untidy' Jä. Jfr 
odonad, bet. 1, m.fl. 
-grundade adv. ogru'nndade öMor. (jfr ov-; 
allm. förstärkande:) 'förfärligt, väldigt / terribly'; 
ogru`nndade 	nt 'förfärligt illa'. Syn.: se 
eländig, adv.; grunda(n)de; obegripliga; 
obörga; ogrundat; orimliga m.fl. 
-grundat adv. ogru`nndat Mor. Soll. 6"grun(n)-
dat Rättv. ö'grunnda Bju. Nås ö'gru`nndat Ga. 
ö'gru`nndat Mal. Tra.-ö'grundat Mal. (Y.) (f  
ov-)=föreg. (SAOB; Rietz 482b, V11); ogru` nn-
dat du`kktin öMor. 'väldigt duktig'; sa ö'gru`nn-
dat mä fi'ssk Mal. 'så gränslöst mycket fisk'. Jfr 
odäl, bet. 3; ofsinnes. 
-gråten adj. III o"gråttz Ve. (i förb. vara ogrå-
ten:) 'hålla gråten tillbaka / restrain one's tears' 
(jfr Multrå under gråta); i kan int va o"gratp, då 
i te`nntjär upå' ä 'jag kan inte låta bli att gråta, 
när jag tänker på det'. 

o-gråttliga adv. rgråtteki Älvd.=ogrundade; 
rgråtteki klrfmd eö å'43 'alldeles förskräckligt 
klämde det åt'. 

0-gräs n. II rgrås Älvd. u"grås-o"grås vMor. 
ugrå's öMor. o"grås Ve. u"grås Soll. ö'grås Ors. 
Mal. ÖVd. 6"grås Rättv. ö'gräs Leks. Äpp. 
ö'grås Bju. 1. 'skadeväxt / weed' (SAOB 1) 
allm.; äv. koll.: snu`gg rgråseö Älvd. 'rycka 
upp ogräs'. Syn.: o-hyra, bet. 3, -rena, 
-rense, -sär. 2. 'underhaltig individ / inferior 
person' allm. ä lär va et ö'grås utå va'sste slå'g 
Leks. 'det lär vara en odåga av värsta slag'; hä 
ä ö'grås te &ila Tra. 'det är en odygdspåse till 
flicka'. Jfr odygd, bet. 3, m.fl. 

o-gräsig adj. I rgrasuk nÄlvd. ö'gråsu Flo. 
ö'gråsu Mal. ö'gräsu Tra. 1. 'bevuxen med 
ogräs, full av ogräs / full of weeds' allm. Syn.: 
orenig; orensig. 2. 'odygdig / mischievous' 
Mal. Syn.: se odygdig, bet. 2, m.fl. 

o-grödlig adj. I ö'gråle Mal. ö' grädle Li. (jfr g r ö d-
lig) 'utan gröda / without a crop'; då va o da 
stö'r a'rrmira ö'grådle rä'jnt Li. 'då var den där 
stora Ärmyren alldeles utan gröda'. 
-gröt m. J a ö'gråt Mal. (jfr gröt, bet. 2-3) 'klum-
pig, motbjudande person / clumsy, repulsive per- 

son'. Jfr gudar; grötstöt; trägud. 
o-gudnådlig adj. I ö`gunadlin Bju. Nås 'som kan 
el. gör mer än normalt, mycket duktig / outstand-
ing'; an ä så ö`gunadlin tä kunn drrbeta Bju. 
'han är en överdängare i att arbeta'. Jfr grus 
adj.; oförbasad m. fl. 

0-gunst sbst. rgynnst Älvd. Våmh. (Bon.) 
'onåd, mothåll; motsättning / disfavour; opposi-
tion' (SAOB); gn a km i #'''`gynnst där Våmh. 
(Bon.) 'han har fått mothåll där'. Jfr motväder, 
bet. 2. 

o-gådd adj. I ö'gådd Bju.; n. ö'gått Nås 'som 
återstår att gå / (distance) which remains to be 
covered' (V1I). 

o-gårlig adj. I r gålig-rgå/in Älvd. rgållp 
Våmh. o"gålen-ri`galen Ve. u"galin Soll. ö'gål-
lM Ors. ö"garlin Rättv. ö'gårlin Bju. ö`galin Dju. 
Ga. Nås Jä. ö'gålen Flo. ö'gålä Mal. ö`gale(n) 
Li. (se gårlig; jfr ogårliga adv.). 1. 'oordnad, 
ostädad, osnygg / untidy, messy' (Rietz 483a) 
Älvd. Flo. Jä. Li. Syn.: se odonad, bet. 1, 
m.fl. 2. a. 'svår att ha att göra med, ohanterlig, 
besvärlig, omöjlig / hard to deal with, hard to 
handle, difficult, impossible' Våmh. Ors. Rättv. 
Dju. Nås; wå-p sö' 	met di ä Våmh. 
'var han så omöjlig mot dig?'. Jfr grön adj., bet. 
4; ogörlig; omöjlig, bet. 3. Syn.: se obörg, 
bet. 2, m.fl. b. (endast negerat:) 'lätt att ha att 
göra med / easy to deal with' Älvd. du I-tzt ‘i"Bgå-
lin da' itjä sÄlvd. 'du är inte lätt att ha att göra 
med, du, inte'. Jfr gred adj., bet. 1; nådig, bet. 
3. Syn.: gårlig, bet. 2. 3.a. 'förskräcklig, för-
färlig / terrible, awful' Bju. Nås Mal. ett ö'gårli 
vår Bju. et ö'gålä ve Mal. 'ett förskräckligt vä-
der'. Jfr hasklig, bet. 1; hisklig; huskig, bet. 
1; kusig, bet. 2; kuslig, bet. 2; ohasklig, bet. 
1. Syn.: se ofaslig m.fl. b. 'frusen, kulen / 
chilly' Ve. i ke`nnär mi så irgålen 'jag känner 
mig så frusen'. Jfr ge sig, bet. 1-2; hasklig, bet. 
1; ogodsklig, bet. 3. Syn.: fruslig; grist, bet. 
3; huskig, bet. 2; knoken; kulen, bet. 2; ku-
sig, bet. 3; kuslig, bet. 3; orrig. 4. 'som över-
stiger det normala (måttet), duktig, överdådig / 
exceeding the norm, excellent' Älvd. Soll. Rättv. 
an va 6"gårlin tä a'r(r)beta Rättv. 'han var myc-
ket styv att arbeta'. Jfr grus adj.; ogud-
nådlig. Syn.: se obörglig m.fl. — Adv.: 4'8-
gållit Våmh. 'synnerligen, oerhört / exceed- 
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ingly'; 	 fl'n 'särdeles vacker'. Syn.: se 
eländig, adv.; obegripliga; ogårliga m.fl. 

o-gårliga adv. rgåli Älvd. rgålliga—rgålli 
Våmh. 

	

	 nvMor. o"gårli Ve. 
Soll. 

Ors. ö'gårli Leks. ö'gåle Flo. ö'gåli Nås ö'gålä 
Mal. ö'gåle Li. 1. (allm. förstärkande:) 'ofant-
ligt, oerhört / extremely, exceedingly' allm. r- 
gålliga 	Våmh. 'särdeles fin'; oglai mytjy 
nvMor. 'ofantligt mycket'; wi ka`jtum ss ö'gål-
liga ss Ors. 'vi sprungo så förfärligt så'. 
Syn.: se eländig, adv.; obegripliga; obörga; 
ogårlig, adv.; orimliga m.fl. 2. 'olämpligt, 
illa, otrevligt / unsuitably, badly, unpleasantly' 
Flo. Nås Mal. Li. ö'gåle ha'sska Flo. 'slarvigt 
klädd'; bjii` asä ö'gålä åt Mal. 'bära sig illa åt'. 
-gälld adj.I rgelld Älvd. ö`jälld Leks. ö'gälld 
Äpp. Mal. ö`giiin Tra. (jfr gälla', bet. 1) 'osnöpt 
/ 	not castrated'; f n 0"8geldbu'kk Älvd. 'en 
osnöpt bock'. Jfr oskuren, bet. 2. 

0-gärna adv. ö'djanna öOrs. ö'järna—eära Bju. 
ö`jäna Flo. eärna Nås ö`djänna Mal. 1. 'inte 
gärna / unwillingly' (SAOB) allm. ed wil i Sa 
ö'djanna öOrs. 'det vill jag så ogärna'. 2. 'onö-
digt /unnecessarily' Flo. dädå1  n va alleläs ö`jäna 
du jö'ka 'det där var alldeles onödigt att du 
gjorde'. Jfr oförrättat, adv., m.fl. 
-gäv adj.I rgjw Älvd. o"giiv Ve. ö'gåv Ore 
(Sdw. ogäver; Fr. tigwfr) 'icke begärlig, icke 
eftersökt, som ingen tycker om / undesirable, 
unwanted' (jfr SAOB); ful i so rgiiv a ku'llym 
Älvd. 'han är inte omtyckt av flickorna'. 
-görlig adj.I ö`djårlin vMor. ö'djerlin Ors. eår-
lin Bju. Nås; n. ö'djiikä Mal. 'omöjlig; omedgör-
lig, svår att komma överens med / impossible; 
hard to get on with' (SAOB); ä så'-ajt a'll(Wes 
ö`dgrli öOrs. 'det såg alldeles ogörligt ut'. Jfr 
ogårlig, bet. 2a—b; ohjälplig, bet. 1; omöjlig, 
bet. 1 och 3. 

o-haglig adj. I u"agkin vMor. o"agli öMor. u"åglrin 
Soll. ö'aglin Ors. 'obehaglig, motbjudande / un-
pleasant, repulsive' (Fr. (ihagligr). Jfr odäl, 
bet. 1; ogodsklig, bet. 2, m.fl. 

o-handig adj. I ö'hammbkin Rättv. (Bo.) (jfr ov-; 
hamlig). 1. 'icke händig, fumlig / not handy, 
fumbling'. Syn.: se növd; oförhand m.fl. 2. 
'ostädad, ovårdad / untidy, messy' (jfr Aasen 
uhamleg). Syn.: se odonad, bet. 1, m.fl. 

o-handig adj.I ö'hanndu Mal. ö'hannds ÖVd. 
'icke händig'. Syn.: se növd; oförhand; 
ohänds; ohänt m.fl. 

o-hantlig adj. I, se o-antlig. 
o-haskig adj. I ö'hassku Jä. (jfr ov-; haskig, bet. 
1) 'ostädad, vårdslöst klädd / untidy, carelessly 
dressed'. Syn.: se odonad, bet. 1, m.fl. —Adv.: 
ö'hasskut k4-ä'dd Jä. 'slarvigt klädd'. 

o-hasklig adj. I ö'hasskirin Bju. Nås ö'hasskirs Li. 
ö'hasskken Tra. (jfr ov-; Rietz 247a; ohaskliga 
adv.). 1. 'otrevlig, obehaglig / unpleasant' Nås 
'fra, et ö'hassidri ikr Nås 'ett obehagligt väder'. 
Jfr ofaslig; ogodsklig, bet. 1; ogårlig, 
bet. 3a, m.fl. 2. 'otymplig och obekväm att 
hantera / bulky and awkward to handle' Li. Jfr 
obötig m.fl. 3. 'som överskrider det normala 
måttet / extraordinary' Bju. Nås; ö'hasskirin tä 
ftegya Bju. 'ovanligt skicklig att sjunga'. Syn.: 
se obörglig m.fl. 

o-haskliga adv. ö'hasskki Bju. Nås (jfr ov-; hask-
liga; allm. förstärkande:) 'oerhört / exceed-
ingly'. Syn.: se eländig, adv.; obegripliga 
m. fl. 
-havandes oböjl. adj. ohåktdäs Dju. 'oanvänd-
bar, oduglig / unusable, useless' (jfr Aasen uha-
vande 2). Jfr oduglig, bet. 1; ohavlig m.fl. 

o-havlig adj. ö'hålin Ga. Flo. 'oanvändbar, omöj-
lig, besvärlig / unusable, impossible, trouble-
some'. Jfr obörg, bet. 2; ohavandes m.fl. 

o-hejdigt adv. ö'hejdut Mal. (allm. förstärkande:) 
'förskräckligt, oerhört / terribly, exceedingly'; 
ö'hejdut väit 'oerhört varmt'. Syn.: se eländig, 
adv.; obegripliga; obörga; ohejdom m.fl. 

o-hejdom adv. ö'häjdsm Jä.=föreg. (Sdw. 
ohägdhom; Ross uhegdom 2); ö'häjdsm 
my'ttjy 'oerhört mycket'. 
-hisklig adj. I ö' his s kkin Ga. Jä. (Rietz ohiske-
lig; jfr ov-) 'otrevlig, obehaglig (om person, vä-
der etc.). / unpleasant (about person, weather 
etc.)' (SAOB). Jfr odäl, bet. 1; ogodsklig, bet. 
1-2. Syn.: se obusklig m.fl. 
-hjälplig adj. I rjapkin Våmh. (Bon.) o"jåpkin— 
ö'jåplrin vMor. 	 öMor. u'jöp- 
dn 	ö`jälrpkin Bju. Nås ö`jäirpkäMal. ö'jåkp- 
lren ÖVd.; n.: ö'jtarpki Leks. 1. 'som ej låter sig 
rätta, oförbätterlig, omöjlig / incorrigible, impos-
sible' (SAOB) Våmh. (Bon.) Soll. Leks. Bju. 
Nås Mal. ä wä jet rjapiri w'där Våmh. (Bon.) 
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'det var ett omöjligt väder'. Jfr ogörlig. 2. 
'ohjälpsam / unhelpful' OvSi. ÖVd. Syn.: se 
ogagnsgod m.fl. 
-hoj interj. ohö'j Ita. 1. (uttr. för häpnad / 
expression of amazement; jfr SAOB oho). Jfr 
åhoj. Syn.: se aj, bet. 2; hoj, bet. 2, m.fl. 2. 
(uttr. för smärta / expression of pain:) ohö'j 

luns ä vii`ttie 'å, å; hur det värker!'. 
Syn.: aj, bet. 1; au, bet. 1; ej; ej s; hoj, bet. 3; 
oj, bet. 1. 
-hov n. Ia rirv Älvd. ö'höv Mal. (Fr. MO 
'någonting som är omåttligt stort, åbäkigt el. 
otrevligt (om sak och person) / sthg extraordinar-
ily large, lumbering or unpleasant (of thing or 
person)' (jfr SAOB); hä vå et ö'höv te kä' a  Mal. 
'det var en otrevlig (motbjudande) karl'. Jfr 
oböta. 

o-hovdersam adj. I ö'ho'vdäraram Flo. (jfr hov-
dera) 'som handlar utan att tänka sig för! acting 
without thinking'. Jfr oförtänkt adv., bet. 1; 
oförväget, bet. 2. 

o-hovlig adj.I ö'hövirä Mal. 'omåttlig / immoder-
ate' (GotlOrdb.; Multrå; Hets. uhoflin; Aasen 
uhovleg). Syn.: omagsklig, bet. 1; omått-
lig, bet. 1; omänlig; orimlig. —Adv.: ö'hövkä 
Mal. (allm. förstärkande:) 'förskräckligt / terri-
bly' (SAOB); ä e-tt na brå', då jö'käpka väk få'r 
ö'hövkä stö' häl(1) 'det är inte bra, då potatisen 
blir för omåttligt storväxt heller'. Jfr eländig, 
adv.; obegripliga m.fl. 
-hugna sv .v .1. ö'huyyna Bju. Ga. Nås 'göra 
missnöjd, bedröva / make sad, grieve' (SAOB 1). 
-hugnad m.III a ö'hayyna Mal. 'ngt obehagligt, 
bedrövelse / sthg unpleasant, distress' (SAOB). 
-hugnesam adj. I ö'huysamm Ore ö'hsyy(n)sam 
Mal., n. ö'hayynsammt Li. (jfr. hugnesam). 1. 
'otacksam, föga hugnande el. glädjande / thank-
less, unrewarding' Mal. Li. e ö'hayynsam 
Mal. 'en otacksam syssla'; ä e ö'hayy(n)samt 
knii'vs 	om innt an far nå`ran få' ä Mal. 
'det är otacksamt att sträva (knäva) och bjuda 
till, om man inte får något för det'. 2. 'otrevlig, 
obehaglig, oangenäm / unpleasant, disagreeable' 
Ore Mal. isstt-ja' plra'ssp e sa wå`ke ö'huysamm 
Ore 'den här platsen är så oerhört otrevlig (att bo 
på)'. Jfr obusklig. 

o-hugsad adj. ö'haggsa Äpp. 'ur gängorna / off 

colour'; je tjä` nn må sa ö'haggsa e-då'g 'jag 
känner mig så ur gängorna idag'. 

o-hundsklig adj.I ö'hu`nnskken Flo. 'skrämmande 
och obehaglig / frightening and unpleasant'. Jfr 
bävlig; kusig, bet. 2; odäl, bet. 1-2. 
-hyra LIV a ö'hira Ga. Nås ÖVd. ö'hgra Flo. 
Mal. 1. (koll.:) 'allehanda små parasiter / ver-
min, all kinds of small parasites' (SAOB 1) allm. 
Syn.: oh yrja, bet. 1. 2. 'smuts på kroppen; 
damm, skräp etc. / dirt on the body; dust, litter 
etc.' ÖVd. Jfr boss, bet. 1. Syn.: o hy rj a, bet. 

3. (koll.:) 'odågor / persons who are good for 
nothing' (jfr SAOB 2a) Flo. Syn.: ohyrja, bet. 

4. (koll.:) 'ett slags ogräs / a kind of weed' 
(SAOB 2b) Li. tä ta ö'hiron må 'att taga bort 
ogräs med'. Syn.: se ogräs, bet. 1, m.fl. 

o-hyrja f. IV a (i"gr Älvd. u"gr Soll. ö'hgrja Ore 
ö'hirja Rättv. (Bi.) ö'hyrrja—Cyrrja Leks. 
ö'hgrja Flo. 1. (koll.:)=ohyra, bet. 1, allm. 
2.=ohyra, bet. 2, Leks. 3.=ohyra, bet. 3, 
Flo. 4. 'var / pus' Leks. ä va myttjy ö' yrrja in i 
dannda vall-I-dan 'det var mycket var (inne) i den 
där varbölden'. Jfr otäga, bet. 3. Syn.: värk. 
-hågad adj. I ö'huga Ve. 'som ej har lust (för ngt) 
/ disinclined' (SAOB). Jfr håglös, bet. 1; nän-
neslös, bet. 1; oviljig; ovillig; ovörden, bet. 
1, m.fl. Syn.: oluten. 
-hål n. la ö'håk Ore Bju. Nås 'oländig, svårtill-
gänglig trakt / rough, rugged country'. Jfr 
olända. 

o-hålad adj. I ö'hålra Bju. 'ej försedd med hål / 
with no hole in it' (jfr We.); mja`kbrå skul var 
ö'hålra 'det mjuka brödet skulle ej ha hål'. 
-hälsa f. IV a g`wjällsa Älvd. ö'hällsa Bju. 
ö'hälsa Nås 'dålig hälsa / poor health' (SAOB). 
-hälsosam adj. I rjälsg'mm Älvd. O'ellsgm 
öOrs. ö'håfam Bju.; n. ö'hälssamt Nås 'icke väl-
görande för hälsan / unhealthy' (SAOB 2). 

o-händs oböjl. adj. ö'hännst Flo. ö'hänns Jä. Äpp. 
'icke händig / not handy'. Syn.: se növd; oför-
hand; ohandig; ohänt m.fl. 
-hänt adj. I ö'hännt Ore Tra.=föreg. (Aasen 
uhendt, under uhendig). 
-häv adj. I ö'hiivd Dju. Nås 'ej grobar (om säd)! 
which will not germinate (of grain)' (VII; Fr. 
ilhxfr; Aasen uhwv). Syn.: oduglig, bet. 3; 
osprängd. 
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-hävlig adj. I oä'vlin öMor. 'olämplig, galen; fel-
aktig / unsuitable, wrong' (jfr Gotl.Ordb.); int va 
då ka'llvnindji oä'vlin äld int 'tiden för kalvning-
en var ej oäven'. Jfr otokig m.fl. 
-hävliga adv. ö'hävvirä Mal. (allm. förstärkande:) 
'oerhört / terribly'. Syn.: se eländig, adv.; 
obegripliga; obörga m.fl. 
-hövlig adj. I ö'håvlin Bju. ö'havvkin Ga. 
ö'hövvIä Mal. 'oartig, oförskämd / impolite, 
rude' (SAOB 4). Jfr oförskämd. 

oj interj. 	Älvd. åj Våmh. Mor. Ve. Ore 
Äpp. 	Soll. itj—äj Ors. åj—a7—ö`j Leks. id 
Bju. Nås oP Mock. elj— .4 Flo. Ii`j—ti`j Jä. öl-
0-41 ÖVd. 1. (uttr. för klagan el. smärta / 
expression of complaint or pain; SAOB a; Ide- 
forss 206f.) allm. å'j 	e`tta Älvd. 'ack, ack, 
mössan' (yngling, som vid friande fått mössan 
förstörd); å'j ur i trå`dd etär dåm Ve. 'å, så jag 
längtade efter dem!'; å'j här je 	mä Äpp. 'å, 
så jag skar mig!'. Syn.: ohoj, bet. 2, m.fl. 2. 
(uttr. för häpnad / expression of astonishment; 
SAOB b; Ideforss 207f.) allm. h naj(g) vMor 'oj 
nej!'; ö`j kä'r Tra. (uttr. för häpnad). Syn.: se 
aj, bet. 2; ohoj, bet. 2, m.fl. 3. (uttr. för glädje 
el. njutning / expression of joy or pleasure; 
SAOB d) allm. å'j wa fr."' k du Pr .gnde's Våmh. 
'å, så god du är, Anders!'; oP va brä' Mock. 'o, 
så bra!'. — Utvidgningar: å'j-å'j-å'j Älvd. (klagan 
av vattenhjulet i ett nedbrunnet järnbruk); åjåjå'j 
Våmh. åjåjå'j ändå' Rättv. rd 78gl Leks. (uttr. 
för smärtsam klagan); a jajkisjåj Leks. (uttr. för 
förtvivlan); åjajå'j sicka ra`lösa Leks. 'ack, ett 
sådant elände!'; ö`jajöj va bra' du ä nä' mot du 
va Nr Leks. 'ack, så frisk du är nu mot (du var) 
tidigare!'; näj Iffs näj Jä. (uttr. för smärtsam 
överraskning); ii`js huk dii' skul ht`ggas Jä. 'å, 
hur du borde få en lugg!'. Jfr ohoj; oj ej ej. 

oja sv .v .1. ea Älvd. Våmh. 	öMor. a(j- Ve. 
trja Ors. å'ja—ea Leks. 	Nås 'jämra sig 
högljutt, stöna / complain, groan' (jfr SAOB oja 
1); ä wo så så'rt så gn å'jäd wi 'd ä Våmh. (Bon.) 
'det gjorde så ont, att han jämrade sig högljutt av 
smärta'; äd e fö då o a`jär son öMor. 'det är för 
det hon ojar sig så'. Jfr oj va. —Roll.: 'jämra sig 
högljutt / complain, whine' (SAOB Ib) Ve. Nås; 
kattur å'j-se i mä's Ve. 'kattorna jämra sig i 
mars'; wend 12`jär die di etär Ve. 'vad jämrar du 
dig för?'; ho uj-sä så vrda Nås 'hon ojar sig så 

väldigt'. — Pass.: vän li`jäs du fö öMor. 'varför 
jämrar du dig?'. 

oj-ej-ej interj. &/-äj-ä'j Soll. ö'j-äj-ä'j Li. (uttr. för 
häpnad / expression of astonishment; jfr ej); a'j-
äkä'j uka nå' Soll. 'oj, sådant strunt!'. Jfr ohoj. 
Syn.: ujejej. 

ojs interj. åjs öMor. (uttr. för lindrig förskräckelse 
el. häpnad / expression of slight alarm or aston-
ishment). Syn.: oj, bet. 2; oj t. 

ojt interj. ojtt Leks.=föreg. 
ojva sv .v .1. eva Ve. 'jämra sig, tjuta / moan, 
yell' (jfr oja); i låg å evät å riemät um ne' ttär 
'jag låg och jämrade mig och grät om nätterna'. 
— Avi.: åjv Ve. 'person som tjuter / person who 
yells'. 

0-jämn adj.I—V riemmfn—rrmmn (n. 
riemmt) Älvd. ujä'mmn öMor. Cemmn Ve. 
öllamman—oligmmen Ors. ö`jämmen (n. 
ölkimmt) Bju. Dju. Flo. ö`jämmn (n. eämmt) 
Nås Mal. ÖVd. 'icke jämn / uneven' (SAOB). — 
Adv.: mi'la ha fri ö`jämmt Dju. 'milan har kolat 
ojämnt'; dam add lakkt ö`jämmt pi bä'nnda Mal. 
'de hade lagt ojämna tyngder i ldövjekorgarna'. 
Jfr missjämn. 

ok n. I b ök Älvd. Ve. Rättv. Leks. Ål-Mal. 'red-
skap, anv. vid bärning av vatten / yoke used 
when carrying water' (SAOB 3c; ÖDB I 292); 
wOtuök Älvd. 'dets.'. Syn.: se b åra f. IV a, bet. 
4; vattubåra, bet. 1, m.fl. 
-karsk adj. I ö`kassk Ore ö'kassk Ga. Mock. Flo. 
1. 'oförsiktig, ohändig, ovig, klen / clumsy, fee-
ble' (jfr SAOB 1; Rietz 483b okarskII) Flo. Jfr 
oförhand m.fl. 2. 'ohyfsad, otrevlig, motbju-
dande, vämjelig / ill-mannered, unpleasant, dis-
gusting' (SAOB 2; Rietz 483b okarski  1) Ga. 
Mock. Jfr ljut, bet. 2; odäl, bet. 1; oskrub-
bad. Syn.: okarsken; okastlig, bet. 1. 3. 
'ful, oskön / ugly' (jfr SAOB 2) Ore. Syn.: se 
ful, bet. la. 

o-karsken adj. III rkasstjin Älvd. ö"kasstjin 
vRättv. 6"kaffin Rättv. (Bi.) (jfr Torp kas kj en) 
'slarvig, ovårdad, lortaktig, otrevlig, motbjudan-
de / untidy, uncleanly, unpleasant, disgusting'; 
en 6"kasstjin kä'r Rättv. (Bo.) 'en vämjelig karl'; 
ä va ö"kasstji Rättv. (Bo.) 'det (x fläsket) var 
osmakligt'. Jfr odonad, bet. 1; odäl, bet. 1, 
m.fl. Syn.: okarsk, bet. 2; okastlig, bet. 1. 

o-kastlig adj. 1 rkasstekig nÄlvd. 6"kasstkin (pl. 
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6"kasstirigs) Rättv. ö`kasslin Bju. 1.=föreg. 
Älvd. Rättv. 2. 'egendomlig, avvikande, onor-
mal i sitt beteende / strange, different from 
others, eccentric in one's behaviour' Bju. Jfr 
egen, bet. 3. 

ok-bossa f. IV a ö`kbåssa Bju. Ga. Nås 'stoppning 
under bogträ, selputa / stuffing under hame'. 
Syn.: se bogkoppe; pulsiv; selkoppe, bet. 1, 
m.fl. 

0-klar adj. I ö`klår Bju. Nås Mal. 1. 'grumlig, 
dunkel, ej klar / cloudy, muddy, not clear' 
(SAOB) allm. 2. 'som ej kan undgå lagliga efter-
räkningar / liable to legal consequences' Mal. 
-komlig adj.; se okumlig. 
-kontant oböjl. adj. ö'kunda'nt öOrs. ö`kanntannt 
Mal. 'osams' (SAOB okontant' 2). Jfr ograd. 
Syn.: se ofrans m.fl. 

ok-rem f. I a ö`krbn Rättv. Leks. Bju. Jä. 
'bindsle, som upptill sammanhöll de båda bog-
träna / binding which held the hames together' 
(se ill.; SAOB). 

o-kristans adv. okrrsstans Leks. (allm. förstär-
kande:) 'väldigt, fasligt / terribly';Nr skra`tta ss 
okrrsstans 'far skrattade så väldigt'. Syn.: se 
obörga m.fl. 
-kristliga adv. ö`kristli öMor. ö'kri'sstli Leks. 
ö`krisstli Flo. Nås ö'kresstele 'fra. (allm. förstär-
kande:) 'förskräckligt; alldeles för mycket / terri-
bly; far too much' (jfr SAOB okristlig 3). Jfr 
obegripliga; ofset m.fl. 
-kristnad adj. I ö'krisna Ore ö'kessna Bju. 
ö'kässna Nås ö'kets,spia Jä. (jfr kristna v.). 1. 
'odöpt / unbaptised' (SAOB) allm. ö' ke,ststia 
dyyä Jä. 'odöpt barn, som dödats och gömts' 
(jfr mörding). 2. 'rå, barbarisk / rough, bar-
baric' Bju. nog å då han aldeles ö'kessna (Mag-
neve 'nog är då han en alldeles rå människa'. 
Jfr oskrubbad. 

ok-stad m.—f. II ö'kstäd f. Leks. ö'kstå m. Bju. Al 
Ga. 'parti av hästens bog, mot vilket bogträet 
ligger an / part of horse's shoulder against which 
hame lies' (jfr SAOB) Bju. Al Ga. hestp ha bart å 
ö`mma ti ö'kstäda Leks. 'hästen har börjat på 
(att) ömma i lokstaden'. 

oktober sbst. oktö' bär Ors. Bju. Nås—åktö'bur 
Leks. 'årets tionde månad / October' (SAOB). 

oktober-råg m. II åktö'bärråg Leks. oktö'bärråg 

Ga. 'rågsort, som såddes i oktober / type of rye, 
sowed in October'. 

ok-trä n. V ö'kträj Ore ö'ktrå Rättv. Leks. Bju. 
Dju. 'bogträ, loka / hame' (se ill.). Syn.: se 
bogred(s)trä m.fl. 

o-kumlig adj. I ö'kåmmlin Bju. ö`kammM Mal. 
ö'kåmmken 'fra. (jfr dels SAOB under komlig, 
dels ordb. kumla v.). 1. 'stel i sina rörelser, 
klumpig, ovig / stuff, clumsy' Mal. Tra. Jfr kum-
lig. Syn.: ovig; oviglig, bet. 1. 2. 'ohändig, 
fumlig / fumbling, awkward' Tra. Syn.: se oför-
hand m.fl. 3. 'ofantlig, kolossal / tremendous, 
huge' Bju. 
-kunnig adj. I 42'wkynnug—Cinynnyn Älvd. 
Igmnyn Våmh. o"kunnun vMor. oku' nn—
uku' nn öMor. o"knun Ve. u"kunnån Soll. ö'kun-
nun—ö'knun—ö'kunu'n—ö`knug- Ors. ö'knug 
Ore—o'kknug Leks. ö"knu—ö`knu Rättv. 
ö'kunnu (bet. 1) —ö`knu (bet. 2 och 4a) Bju. 
o'kknu Al Äpp. —o`kkän (jfr LD I 224) Mock. 
o'kknu (okkän-) Dju. Flo.—ö'knu Ga. o`k-
knu—ö`knu Jä. ö'kunnu (bet. 1)-o'kknu (bet. 2 
och 4a) Nås o'kkins—o`kkanna—ö'kanns Mal. 
o'kkanns ÖVd. 1. 'som saknar kännedom om ngt 
/ ignorant of sthg' (SAOB 11 1) Älvd. vMor. Bju. 
Nås Tra. han e ö'kunnu på hir Nås an e o'kkans 
i dl' Tra. 'han saknar kännedom (kunskap) om 
den saken'. Syn.: se obelevad m.fl. 2. 
'okänd, obekant, främmande / unknown, 
strange' (SAOB okunnig Ja och oknug) allm. 
u"kunnåt fö' k Soll. 'okänt, främmande folk'; ä 
wå jen ö'kunu'n jenn ss frggd dem öOrs. 'det 
var en okänd man, som följde dem'; en ö'knug 
fu'ggsk Leks. 'en okänd fågel'; i o'kknuga mä'n-
nifa Dju. 'en främmande kvinna'; en o'kkän kä'r 
Mock. 'en främmande man'; ns ö`knugä fu'irk Jä. 
'några främmande människor'; ö`knugdffitsr 
vOrs. 'främmande getter'; o'kkängumma Dju. 
'okänd gumma'; o'kkänkår Mock. Flo. 'främ-
mande man'; o'kkänmännifa Flo. 'främmande 
kvinna'; (substantiverat:) jä ska (filar ha'n(n)dla 
rna nån ö`knugan mr Rättv. (Bo.) 'jag skall 
aldrig handla med ngn okänd person mera'. Jfr 
annans. 3. 'tillfälligt anställd, lejd / temporarily 
employed' Soll. Rättv. Ga. Jä. Äpp. u"kunåfök 
Soll. o'kkänfsirk—o`kknut fait& Ga. o'kknut 
Jä. Äpp. ö'knugs (pl.) Rättv. 'lejt arbetsfolk'. 4. 
(n. substantiverat:) a. 'främmande, gäst(er), 
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främmande arbetsfolk / guest(s)' allm. komm 
så ö"knut hit å' vås Rättv. (Bo.) 'kommer det 
sådant främmande (hit) till oss?'; är ä ö'knut jan 
Leks. 'är det främmande här?'; täjj, kåmmär ä 
så ö'knut å Bju. 'kommer det så rart främman-
de'; lej o'kknut Ål 'leja arbetsfolk från annan 
gård'. Syn.: främmande sbst., bet. 1; främ-
mat, bet. 1. b. 'främmande gård, främmande 
mark / strange farm, someone else's land' Leks. 
Ål bårt i ö'knut Leks. 'i främmande gård'; tå 
nå'vär på o'kknut Ål 'taga näver på annans 
mark'. c. 'ngt hittills osett, ngt nytt / sthg so far 
unseen, sthg new' Äpp. nä' ska du få st' på 
o'kknut Äpp. 'nu skall du få se på ngt nytt!'. — 
Adv.: ö'knut Leks. o'kknut Ål. 1. 'okänt, främ-
mande / unknown, strange' Leks. jä tykkt ä låt ss 
ö'knut ss 'jag tycker, (att) det låter så främman-
de så'. 2. 'på el. från håll utanför den egna 
gården / at a distance from one's own farm' 
Leks. Ål tjår ö'knut Leks. 'köra (i åkern) åt 
annan gård än sin egen'. 
-kuslig adj. I ö'kaslin Bju. (jfr ov-) 'högst kuslig / 
extremely uncanny'. — Adv.: ö'käsli Bju. 'yt-
terst kusligt'. 
-kynne n. III—J a #""tjynn Älvd. u"tjynn Soll. ö"-
tjinns Rättv. (Bi.) ö'tjynnä Leks. Bju. ö'tjinnä 
Nås ö'tjynn Mal. ö'tjinne ÖVd. 1. 'person el. 
husdjur, som ställer till ofog / person or animal 
who causes trouble' (jfr SAOB 2-3) Soll. Leks. 
sittä dam gäps sö'n dam ö'tjynnan Leks. 'varför 
råma de så, de okynnesfäna?'. Jfr odygd, bet. 3; 
osed, bet. 2; poj k-. 2. 'tvetydigt skämt / im-
proper joke' Älvd. brit'k(i"vtjynneå atri ku'llur 
'tala ekivokt med flickorna'. 3. '(lust att göra) 
ofog / (desire to do) mischief (SAOB 5) allm. Jfr 
odygd, bet. 2; onard m.fl. 

o-kynnig adj. I 9"tjynnug nÄlvd. ö'tjynnug Ore 
Leks. ö'tjynnu Bju. Ga. Flo. Mal. ö'tjinnu Nås 
ö'tjinns ÖVd. 1. 'begiven på ofog (om person 
el. husdjur) / up to mischief (about person or 
domestic animal)' (SAOB 2-3) NeSi. Vd. Syn.: 
se odygdig, bet. 2, m.fl. 2. 'retlig, kinkig, 
grinig / irritable, fretful' Ore Leks. (Silj.) Ga. 
Mal. ÖVd. Jfr grätt; oförnöjd; olåten m.fl. 
Syn.: pinig, bet. 2. 3. 'som i sitt tal blandar in 
tvetydigt skämt / making improper jokes' Älvd. 
Jfr odygdig, bet. 3; onardig, bet. 2. 
-köp n. l a ö'tjåp Ore Bju. 6"tjåp Rättv. 'orimligt 

högt pris, opris / immoderately high price' 
(SAOB 1); ä wå' då ful ö'tjåp ss ä fs(r)1lö' på 
n-då' gå'ri Ore 'det var då dyrt pris så att det 
förslog på den där gården'; ja int va hå' nå 6"tjåp 
int Rättv. (Bo.) 'ja, inte var det ngt opris, inte'. 
-köpandes adv. ö'tjäpandäs Bju. ö'tjåpandäs 
Nås 'utan att betala, gratis / without paying, free' 
(SAOB). 

Ola m., se Olov. 
ola f. IV a ö`ka Älvd. ö`ka Li. (Torp öla under öl; 
jfr Fr. 61; de Vries ål, 61; ordb. öla). 1. 'bindsle 
på skida, bestående av läderrem el. vidja / ski-
binding, consisting of leather strap or withe' 
allm. skaliåökur best. pl. Älvd. 'skidbindslena'. 
Jfr häl-. Jfr hälla'', bet. 3; länk, bet. 2; märla, 
bet. 5; tåga. 2. 'sidovidja på snösko / side withe 
on snowshoe' Älvd. Jfr trygband. Syn.: ol-
v idj a. 3. 'till klövjekorg hörande vidjeögla, 
som hakades på krok på klövjesadeln / withe-
bop, part of pack-saddle basket, which was 
hooked onto pack-saddle' Li. 4. 'ögla på sel-
donets svansrem / bop on tail-strap of harness' 
Li. 
-lag n. ö'låg Ore Nås Äpp. Mal. 1. (i uttr. i 
olag:) 'i oordning / out of gear, out of order, 
disordered' (SAOB 1 a) Ore Nås Mal. isso jå' 
hä'rrva kam då wii'k i ö'låg Ore 'den här (garn)-
härvan kom då väl i olag (trasslade till sig)'. Jfr 
olaga, p. pret., bet. 2. 2. 'osed / bad habit' 
(We. olag 1; jfr SAOB 2) Äpp. je vi'll int du ska 
vä`yy då nu ö'låg 'jag vill inte att du skall vänja 
dig vid någon osed'. Syn.: osed, bet. 1; ovana. 

0-laga sv .v .1. (t"Zrågå Älvd. ö'lågå Ors. ö'lågo 
Ore 6"lågå Rättv.; p. pret. #"81rågå'å Älvd. trlå-
gå'dtt öMor. ö'lågå Ors. ö"lågå Rättv. 
Leks. ö'lägaDju.Ga. ö'låga Flo. ö'lägån—ö`lag-
gon ÖVd.; pass. ö'lågås Ors. ö'lågos Ore. 1. 
'bringa i olag / put out of order' (SAOB under 
olag; styr dat.) allm. ukin ar 4"81rågå klru`kkyn fö 
mig Älvd. 'vem har bragt klockan i olag för 
mig?'; (äv. abs.:) du få-nr 6"lågå får må Rättv. 
'du får inte bringa (arbetet etc.) i olag för mig'. 
Jfr ogreda v. 2. 'göra havande / make preg-
nant' Älvd. mg llajk jei'men ed dugåå fin8Zrågå' 
no kwi`nnfirk 'månne en sådan där slöfock or-
kar göra en kvinna gravid?'. 3. 'störa / disturb' 
Rättv. komm fä å 6"lågsr dä 'kommer jag och 
stör dig?'. Jfr ofreda. Syn.: oroa. — P. pret.: 
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1. 'icke reparerad / not repaired' (SAOB ol agad 
3) allm. 2. 'i olag / out of order' (om ur, väv, yxa 
etc.) allm. Jfr olag, bet. 1. Syn.: oställd, 
bet. 1. 3. 'illamående, litet dålig / poorly' allm. 
taågå'dtz i kvidi'mm öMor. ö"lågå i brjäm 
Rättv. ölaggon i bä'Zjam Ila. 'som har ont i 
magen'. Jfr olagom, bet. 2. Syn.: se avlagad 
m.fl. — Refl.: an för a ö'lägäd si vOrs. 'han 
råkade skada sig / he happened to hurt himself. 
— Pass: ö'lågås Ors. ölagos Ore 'komma i 
olag'. 

0-lagom adj. I (i'wkagy'm Älvd. rkågqm Våmh. 
(Bon.) ö'lägsm Flo. Nås (Aasen ulagom under 
ulagleg). 1. 'som ej passar ihop (med ngt an-
nat), icke lagom / not suitable, which does not 
fit' (jfr SAOB) allm. si"4-år1eö jr elragy'mt 
Älvd. 'seldonet passar ej'; dier irå (i'wkagy'mmer 
Älvd. 'de (o: skorna) äro omaka'. Jfr omaka. 2. 
'litet ruskig (t. ex. omorgnad), litet illamående / a 
little shivery, poorly' Våmh. (Bon.) '0"IågQpn i 
kukdgm 'som har ont i magen (diantkänningar 
etc.)'. Jfr olaga p.pret., bet. 3. — Adv.: ö`la-
gomt Leks. ö'lågamt Bju. 1. 'icke till lags / 
unsuitable' allm. 2. 'olägligt / inconveniently' 
Leks. 

o-landig adj. I ölanndu Äpp. 'oländig, svårtill-
gänglig (om mark) / rugged (of ground)'; hä va 
ö`lannduga ma'rrk da-i om-då' dä'kam 'det var 
oländig mark i den där dalen'. Jfr oför adj., bet. 
2; ovägad. Syn.: oländig, bet. 1; olänt. 

o-levad adj. I riivå'ö Våmh. ö`litin Mal. ö`livån 
Li.; n. o"levå Ve. 6"låvå Rättv. öTeva Ål ö'låva 
Dju. 	Tra. 'ännu ej genomlevd el. upplevd / 
not yet experienced' (jfr SAOB 1); du a mi"tjiö 
Ci"nrivå' ö g ' nn Våmh. 'du har ännu mycket oupp-
levt'; my'ttji ö'jört å li'tä ö'låva Ål 'mycket 
ogjort och kort tid kvar att leva'; an add si bä'sst 
il' ö'10vo 'fra. 'han hade sin bästa tid oupplevd'. 
Syn.: ofaren, bet. 3. 

o-levande(s) adj. o"livånd—o"livand Ve. ö'lävän-
däs Dju. ö'lävon—ölävonst Mal. ölivåndes Li. 
ö`livonde 'fra. 'omöjligt att leva (härda ut) / 
impossible to live (stand)'; då' n va ä fal ö'låvän-
däs Dju. 'där var det då omöjligt att härda ut'; ä 
tää  té viik nävonst jer i kan Mal. 'det börjar bli 
omöjligt att leva här i världen'. Jfr olidlig. 
Syn.: olevligt. 

o-levligt adj. In. drii'vki Flo.=föreg. far ä då 
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sam 	'ty det är då outhärdligt som det 
är'. 

o-lidlig adj. I ölidlin Leks. Bju. ö'illen Flo. 
ö`lidlä Mal. ö`lidlen (f. 	 ÖVd. 
'odräglig, outhärdlig / unbearable' (SAOB 2). Jfr 
olevande(s); olevligt. — Adv.: rfriöeli sa' rt 
Älvd. 'outhärdligt smärtande (ont) / unbearably 
painfur 
-lik adj. I rilrajk Älvd. Våmh. olä'jk öMor. 
o"lejk vVe. u"lräjk Soll. ö'llk Bju. Flo. Nås Mal. 
ÖVd. 1. 'icke lik / unlike' (SAOB 1-3) allm. 
(styr dat.:) 	 jr (iMrajk 	sy'ssiginym 
Våmh. 'han är olik alla syskonen'; an e sa ö`lik 
hä'nn ss 'fra. 'han är så olik henne så'. Syn.: 
oliko; olikt, bet. 1. 2. (n.; endast negerat:) 
'otroligt, osannolikt / unlikely' (SAOB 6) Mal. 
ÖVd. få få 	sku'll i då-pt a'lls häl fö Mikt 
Mal. 'ja, se det skulle jag då inte alls hålla för 
osannolikt'. Syn.: olikt, bet. 2. 
-lika sv .v .1. ö`lika Leks. ö'lika Dju. Äpp. ()Vi- 
ka—ölikka—ö'Irikka Ga. ö'irikka Flo. 1. (tr.:) 
'tycka illa om / dislike' (SAOB 4) Äpp. kö'nä 
ö'llk int hä'll å' dy 'korna tycka inte heller illa 
om det'. 2. 'ha el. få kväljningar / feel sick' 
Leks. Dju. Ga. Flo. ja vill ö'llka Ga. 'jag känner 
kväljningar'. — 	an ö`kikka sä Ga. 'han 
kände kväljningar'. 
-lika adv. ö'Itka Bju. Ga. Nås Mal. ÖVd. 1. 'på 
växlande el. avvikande sätt, annorlunda / in var-
ious ways, differently' (SAOB olika adj. och 
adv. 11 1) allm. Syn.: se anderledes; oliko 
m.fl. 2. 'ojämnt, ej i samma proportion / un-
evenly, differently' (SAOB olika adj. och adv. 
II 3) ÖVd. män tä'yyk ha ö`lika ä bi'tt Li. 'men 
tänk hur olika ödets lotter falla (eg. hur olika det 
är bytt)!' (jfr byta, bet. la). 

o-likande adj. 6"liks'nds Rättv. ö`kikan Leks. ö'-
ilkande Nås ö'Irikande—ö`kikandä Jä. ö'lika'nn-
dä Äpp. öVikan Mal. (jfr olika v., bet. 2) 'illa-
mående, ansatt av kväljningar / nauseous, sick'; 
jä ä ail(1)t ö"liks'nds Rättv. 'jag är riktigt illa-
mående'. Syn.: kräden, bet. 2, m.fl.; spyig, 
bet. 2; spysjuk; valkande; valkig'; valklig, 
bet. 1; vämjig. 

o-liklig adj. I öaakkä Mal. 'som ej smakar bra, 
motbjudande (om mat) / not tasting good, dis-
gusting (about food)' (Aasen Ross ulikleg 3). Jfr 
omagligli  m.fl. 
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o-liko oböjl. adj. ö`lajku Ors. 	Ore o'likå 
Rättv. ölikå Leks. (jfr liko adj.) 'olik / differ-
ent'; i ölajku bi`um Ors. ti ö`likå War Leks. 'i 
olika byar'; an add jen ö'läjko rink mot å'rom 
Ore 'han hade en rock, som var olik de andras'. 
Syn.: olik, bet. 1; olikt, bet. 1. 

o-liko adv. ölä'jku öMor. ölajku Ors. ö'läjko Ore 
6"liko-5"likå Rättv. 'annorlunda, på annat vis / 
differently'; däm hä'ffs ö"likå Rättv. (Bo.) 'de 
hässjade ej på samma sätt'. Syn.: se ander-
ledes; olika, bet. 1, m.fl. 
-likt adj. I ö'lä'jkt öMor. ö`lajkt Ors. ö'läjkt Ore 
ölikkt Leks. Dju. 1. 'olik / unlike' (styr dat.) 
allm. an  e ö'läjkt brö'r säjnom Ore 'han är olik 
sin bror'; an ä ss ö'likkt sä Leks. 'han är så olik 
sig'. 	Syn.: olik, bet. 1; oliko. 2. (n.; endast 
negerat:) 'otroligt, osannolikt / incredible, un-
likely' Ors. e sjår int ö`lajkt ajt 'det ser inte 
osannolikt ut'. Syn.: olik, bet. 2. 

olja f.IV a ö'Zra Älvd. å"lri (best. ål-ja—ål:jo) 
vMor. Sol!. å"Ua öMor. o"ki—o"Zrja Ve. s'Ija 
Leks. s'llja Bju. Nås Äpp. Mal. ÖVd. 1. 'mer 
el. mindre trögflytande, simmig vätska / oj!' 
(SAOB 1) allm. bö'måki Sol!. 'sämsta sortens 
olivolja'; ba/samPrisllja Mal. 'brännvin, vari 
lagts bitar av balsaminstammar (anv. som läke-
medel)'; to'bbaksllja Mal. 'tobaksolja'. Jfr 
björk-, bet. 1, lamp-, spik-. 2. (senare 
ssgsled:) 'aga / corporal punishment' , se b j ör k- , 
bet. 2. 

oljo-blått sbst. s'lljoblrått Ga. 'färgämne, anv. vid 
åstadkommande av blå el. grön färg / dye used to 
produce blue or green colour' (jfr SAOB olje-
blått). 
-ljuder n. Id o"ljödsr Ors. 'ojämn, icke normal 
takt vid slagtröskning / uneven rhythm when 
threshing with flail'. Jfr ljuder', bet. 2. 

olla sv.v.l. å'lla Ga. s'lla Flo. ä'la Mal. (Torp 
oldam) 'tala högljutt, föra oväsen, sorla / talk 
loudly, make a noise, murmur' (SAOB); ä'la 
lptä, ss i'nnt ä hii' as, hå'n i dY °  Mal. 'sorla 
(prata) litet, så att det inte hörs, vad jag gör!'. — 
Avi.: al n. nvMal. 'sorl / murmur, buzz'; 
adj. Flo. 'högljudd, som väsnas / noisy'. 

oh-bär n. J a o' llbår Ore o' när —ö' /bär Ål 'odon, 
Vaccinium uliginosum'. Syn: se o db är m.fl. 

011e m., se Olov. 
olle-band n. la o'llbannd Mock. 'smalt, vävt band 

med o-liknande mönster / narrow woven ribbon 
with o-shaped pattern' (se ill.). Jfr Olov, bet. 
Sa. 

olle-snedd f. Ja o'llsnedd Leks. 'ett o-liknande 
mönster, som förekom i bandvävnad och i den 
vita, rätlinjiga plattsömmen / o-shaped pattern 
occurring in ribbon weave and in white satin-
stitch' (ÖDB IV 522). Jfr Olov, bet. 5a. 

olle-söm m. Ja o'llsåtn Mock. 1. 'konstsömnad, 
bildande o-liknande figurer / decorative seam' 
(ÖDB IV 176, 293, 524). Syn.: se fyrsöm, bet. 
1. 2. 'mönster i konststickning, liknande söm-
men (bet. 1)! decorative knitting pattern, resem-
bling pattern used in decorative seam'. Jfr fyr-
söm, bet. 2. Syn.: o-söm, bet. 2. 

Olov m. ål•åv Älvd. Våmh. (gen. ti"lråves Älvd.; 
dat. ack. ti"kåvi Våmh.) u"lråv vMor. vSoll. 
ulä'v—o'lla (bet. 5a) öMor. u"kav—o'lle Ve. 
ull—u'llä Sol!. /ås (gen. lå`var; dat. ack. Oas) 
Ors. o'//ä Ore Bju. Ål Dju. Mock. (gen. o'llas(äs) 
Ore) o'lls Rättv. Leks. (pl. o'llar Rättv.) ö'-ar 
Ga. Flo. Nås ö'lrar—ö'lrar—ö`lra (gen. ö'ka,$) Jä. 
ö'ka Äpp. ö'Ira—o'lle Mal. ÖVd. (gen. CAras 
Mal.). 1. a. 'ett mansnamn / man's name' 
(SAOB Olof) allm. bårt a Peä-ukuvi.  Våmh. 
'(bort) till Hed Olov'; si'r do o'lla Ore 'ser du 
Olov?'; brö'r a ö`kar Jä. 'Olovs bror'; omdå 
ö'lrärams Mal. 'den där Olovs'; ju'yykär-oll Ål 
'Junker Olov'. b. 'personifikation av Olovsda-
gen / personification of St Olov's day' (jfr SAOB 
Olof a) Älvd. Våmh. Leks. Li. an dile me 
bu'llam ta'rrk-ap-att ätt am jä`kap Li. '011e med 
bullen torkar upp igen efter Jakob'; 4-å"på-ukå'y 
Älvd. 'regnig Olovsdag'. Jfr Erik, bet. 2; Vä-
derback-. 2. (senare ssgsled:) gri"nulrå't, 
nVåmh. gri"nöka Våmh. (Bon.) 'grinig individ, 
grinolle / moaning person, whiner'. 3. 'boksta-
ven 0 / the letter 0' Ve. Leks. Mal. dåm a sku"ti 
jen o'lle Ve. 'de ha skjutit (kulor uppe i stugta-
ket, så att det bildats) ett 0'. Jfr Anders, bet. 3; 
Anna, bet. 2; Lars, bet. 3; Margareta, bet. 3. 
4. 'krets, cirkel / circle' (jfr ?Torp oll m.) Ve. 
Soll. djä"rå jän u'llä Sol!. 'gå i (eg. göra) en 
cirkel'. 5. a. 'o-liknande mönster i textila arbe-
ten i allmänhet / o-shaped pattern in textile' 
Rättv. Leks. Äpp. b. 'gåsögonväv speciellt' 
Rättv. (Bo.) Leks. Syn.: se dubbeldräll m.fl. 
-lov n. la öVål, Flo. (Fr. idol) 'nekat tillstånd att 
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sluta nattvardsskolan / being forbidden to give 
up confirmation classes' (jfr SAOB). 
-lovandes adv. ö'lkivandss Leks. ö'hivandäs Bju. 
ö'låvåndes ÖVd. 'utan att ha erhållit tillåtelse, 
utan lov / without permission' (SAOB). Syn.: 
olovliga. 
-lovlig adj. I r'Irtivlrig—(1""kilvkin Älvd. ö"hiukin 
Rättv. (Bi.) ö'lsokin Nås ö'hgvkä Mal. ö'lkkke 
ÖVd.; n. ö'lavki Jä. 'icke tillåten / not allowed, 
not permitted' (SAOB 	; gn jr feNftivkig 
ng', bri`nndo Älvd. 'den är otillåten (för jakt) nu, 
älgen'. 
-lovliga adv. rkeivki Älvd. 	Ors. ö'hiv- 
ki—ö'kgri Nås ö'lkivirä Mal. ö'hivke ÖVd. 1. 
'olovandes, utan lov / without permission' (jfr 
SAOB olovlig' e) allm. gn gä`rd ä ö'hivliga 
öOrs. 'han gjorde det olovandes; du stä',9-a 
ölfivke Tra. 'du smög dig i väg (eg. stals av) utan 
lov'. Syn.: olovandes. 2. 'olagligt / illegally' 
Älvd. du a feå (ena-guld 'du har handlat (eg. 
farit) olagligt'. 

ols-kåpor f. pl., se olsskopa. 
ols-mässa f. IV a ii'lsmess (oböjl.) Älvd. ö'4-s-
mäss(a) vMor. ö'lsmässa—ölsmässa öMor. ö`s-
mässa Dju. ö'smässa Ga. ö'Amässa sMal.; best. 

lsmessg Älvd. ö' s mäs sa Leks. —ö' smässa 
Leks. (Silj.) ö' mässa Bju. ö' smässa Ga. Äpp. 
ö' smässa Nås ö'ksmässa nMal. ö'ktsmässa Tra. 
1. 'Olovsdagen (29/7) / St Olov's day (29/7)' 
(SAOB) allm. aå ti'lsmess(gn) Älvd. 'till Olovs-
dagen'; ö'kpnässbakk Mal. 'bock, som slaktades 
till olsmässan'. 2. 'mindre helgdag, firad på sön-
dagen efter Brynolf el. söndagen därpå, då krea-
turen borde ha förts hem från fäbodarna / holiday 
celebrated on the Sunday after Brynolf' s day or 
the following Sunday, when the cattle should 
have been brought home from the shielings' 
Leks. Ga. Jfr boförs-. Syn.: olsmässönda-
g e n. 

olsmäss-blomma m. Illa ö'lr,smässblrama Mal. 
'midsommarblomster, skogsnäva, Geranium sil-
vaticum'. Syn.: se bergtoppa; munkar(s)-
blomma, bet. 3; olsmässtoppa m.fl. 

olsmäss-dans m. I a ö' smäsdanns Leks. 'dans på 
olsmässan efter hemflyttningen från sommar-
fäbodarna / dance at olsmässa after coming 
home from summer pasture'. 

olsmäss-humle m.; best. ö'ksmäsummbkan vMor. 

(jfr SAOB; Rietz 485a) 'humle färdig att ta i 
olsmässan / fruit of hops, ripe and ready to pick 
at olsmässa'. 

olsmäss-kroken m. I b best. ö'lsmeskrötjen vMor. 
ö'lsmässkrötjen—ö`lsmässkrötjen öMor. ö'ks-
mäskrötjen Soll. ö'lsmäskrötjan Rättv. ö'smäs-
krötjan Leks. ö' smäskrötjän Dju. 'tiden omkring 
Olovsdagen omedelbart före årets sädesskörd / 
period around St Olov's day, immediately before 
harvest' (SAOB); ö' smäskrötjän han tö' ä Dju. 
'olsmässtiden (han) tog det (sista brödet)'. 

olsmäss-mask m. I b ö' smäsmakk Leks. 'mygg vid 
olsmässtiden / mosquitoes around St Olov's 
day'. 

olsmäss-sovel n. I d ö' smässugäk Dju. 'mesost och 
ost, som soldaten hade att utfå vid olsmässtiden, 
då korna förts hem från fäboden / cheese and 
whey-cheese from shieling due to local soldier 
around St Olov's day, when cattle had been 
brought home from summer pasture'. Jfr gäst-
ningssäd; julkost. 

olsmäss-söndagen m. I c best. ö' smässa'nndajen 
Leks. (Silj.) ö'smässa'ndajan Leks.=olsmässa, 
bet. 2. 

olsmäss-toppa f. IV a; pl. ö'ksmästuppar nMal. 
'midsommarblomster, skogsnäva, Geranium sil-
vaticum'. Syn.: se bergtoppa; olsmäss-
blomma m.fl. 

ols-skopa f. IV a ö' Lsköpa (pl. o'tstrköpar—ö`,skapar) 
Li.=föreg. (Rietz 485a; Lyttkens 600). 

o-luten adj. IV enruttn Älvd. öluttin Tra. 'ohå-
gad, ovillig / unwilling' (Multrå); an va ö`luttin å' 
di Tra. 'han var ej hågad för det'; je SS ö`luttin 
ss Tra. 'jag är så ohågad så'. Jfr oförtruten. 
Syn.: ohågad. 

ol-vidja f. IV a ö'kwiåa svÄlvd. (jfr ola, bet. 2) 
'sidovidja på snösko / side withe on snow shoe'. 

0-lycka f. IV a rkukk Älvd. oli' kka öMor. ö`likka 
Ors. ö'lykka Leks. ö'lykka Bju. ö`likka Nås 
ö'lökka Mal. ö'lekka ÖVd. 'hemsökelse; olycks-
händelse / misfortune' (SAOB 1-2); gn al la' aå 
elrukkgn so fegö's 4 sÄlvd. 'man skall skratta 
åt olyckan, så förgås hon'; i 14m ajt ijeng ö`likku 
öOrs. 'jag råkade ut för en olycka'; ö'lekka 
kå'mm int (el. kå' mm sä'llan) djsimin Tra. 
'olyckan kommer inte (el. kommer sällan) en-
sam'. 

0-lycklig adj. 1 o"lukken Ve. ö`likklin Ors. ö'lykk- 
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lrin Bju. ö`likkkin Nås ö'lökkirä Mal. ö'lekkiren 
ÖVd.; superi. ölykkinast Leks. 'drabbad av 
olycka / unfortunate, unhappy' (SAOB Ib); gn 
ke`nner sisa ö`likkligan öOrs. 'han känner sig så 
olycklig'. — Adv.: ö'lykkiri Bju. ö'lökkkä Mal. 
'olyckligt / unfortunately'. 

olycks-barn n. ö'lökksbån Mal. 'barn som föräld-
rarna få sorg och skam av / child, who brings 
sorrow and shame upon its parents' (SAOB 1). 

olycks-dag m. II ö'lökksdåg Mal. 'otursdag, tyko-
brahedag / unhappy day, day of disaster' (då man 
borde undvika att göra vissa saker) (SAOB 1). 
Jfr pekdag. Syn: se förkastad-, häxmärl-
d ag m.fl. 

olycks-fågel m. I d—a ö'lökksfuggälr Mal. ö'lekks-
fuggek Li. ölekksfiar ÖVd. 'olyckspalt, svart får 
/ black sheep' (SAOB 2 b). 
-lydig adj. I ryåug nÄlvd. ö'igu Bju. 'icke 
lydig / disobedient' (SAOB). Jfr hörslös. Syn.: 
ovördig, bet. 1. 
-låten adj. III ö'låto Ors. 'som klagar, missnöjd / 
discontented'. Jfr oförnöj d. Syn.: olåtig. 
-låten-uti p. pret. ölätta-ti' Dju. (jfr låta' uti) 
'ej packad (om matsäck) / not packed (of ruck-
sack or bag for food or provisions)'; ja ha må'-
sättjän ö'lätta-ti"jag har ej lagt i matsäcken'. 

o-lätig adj. I ö'låtu Rättv. ö'iatu Dju. Flo.=olå-
t en (SAOB 2). 
-lämpa f. IV a &lämpa Rättv. ö'lämpa Leks. 1. 
'företag, som man ej går i land med / enterprise 
which one cannot complete' (jfr SAOB 3) Rättv. 
an tå sä 6"1ämpa få' r Rättv. (Bo.) 'han företar sig 
ngt, som överstiger hans krafter'. 2. 'omåttlig, 
överdådig person / immoderate person' allm. i 
ö'lämpa tä ii`ta Leks. 'en person, som äter 
omåttligt'. Jfr omage, bet. 3. 3. (ss. förstär-
kande adv.:) o va ss ö'lämpa sta' r ss Leks. 'hon 
var så förfärligt stor så / she was frightfully big'. 
Jfr eländig, adv., m.fl. 
-lämpig adj. I; n. ö'lämmput Leks. 1. 'stor och 
skrymmande / bulky'. Jfr obötig m.fl. Syn: se 
bäcklig, bet. 1, m.fl. 2. 'full av sten och 
moras, svårframkomlig (om skogsväg) / stony 
and rugged, hard to travel on (of forest-road)'. 
Jfr oför adj., bet. 2; olandig m.fl. 
)-lämplig adj. I ö'lämpkin Leks. Bju. 1. 'icke 
lämplig / unsuitable' (SAOB). Jfr oägligt. 2. 
'utan lämpor, utan omsorg, utan försiktighet / 

without gentleness, without care' Leks. (ss. 
adv.:) an tög-Il' ss ölämpki 'han tog i så omilt'. 
— Adv.: (allm. förstärkande:) ö'lämmpki Ål 
ölammpki Dju. 'alldeles för mycket, oerhört 
mycket / terribly much'; an dro-ti' sä ni ö`lamm-
piri Dju. 'han åt alldeles förfärligt'. Jfr ofset. 
-lända f. IV a rkennda Älvd. ö"lända Rättv. ö'-
lända Leks. ö'llinnda Jä. Mal. ÖVd. 'oländig 
mark / rugged, rough ground'; wfn tik du pajnas-
-a' da'jter i #"84-fnndyn Älvd. 'varför skall du 
med stor möda bege dig dit, där det är så olän-
digt?'; (h)ä va my`ttjy ö'länndsr där Jä. 'det var 
fullt av oländiga marker där'. Jfr ohål. 

o-ländig adj. I rirfnndug nÄlvd. ä`lenndin Ors. 
ö'länndin Bju. ö'länndu Dju. Ga. Nås Jä. Mal. 
ö' länndu Flo. ö' lännds Ita. 1. 'sådan, att det är 
svårt att taga sig fram där (om mark) / rugged (of 
ground)' (SAOB oländig') allm. Syn.: olan-
dig; olänt. 2. 'rå, fräck (om person) / rough, 
rude (about person)' Ga. 

o-ländstrig adj. I ö'lännstru Mal. 'oformlig och 
tung / shapeless and heavy'; o va ss tjskk 8 
ö'lännstru ss 'hon var så tjock och oformlig och 
tung så'. Jfr ofasonlig. 
-länt adj. I (iMennt Våmh. 8'länt Rättv . =o lä n-
d i g, bet. 1 (SAOB). 
-lärd adj. I ö'llird Leks. 'ouppfostrad / badly 
brought up' (jfr SAOB 1); ka`ttunjen ä ss ö`bård 
'kattungen är så ouppfostrad'. 

o-läsen adj. IV ö'läsin Leks. 'obeläst / uneducat-
ed' (jfr SAOB under oläst"). 
-läte f. IV—V—n. III o`kät Ve. öVåtä Ore Nås 

Bju. öVätu Dju. 'otäckt läte, oljud / awful 
sound, noise' (SAOB 2). 
-lönt adj. In. ö'lånt Ors. Leks. 'som ej lönar sig, 
lönlöst / pointless' (jfr V11 olönt); e öliint te Mt-
-a' tt-ti Ors. 'det lönar sig ej att leta reda på den'. 

o-löpen adj. IV ö`lupi Mal. (jfr löpen, bet. 2) 'icke 
befruktad (om ko) / not fertilized (about cow)'. 

om prep. (styr ack.) ymm—ym Älvd. Våmh. 
umm—um övr.OvSi. omm—om Rättv. Leks. 
Dju. umm—sm Bju.—fra. (utom Dju.). 1. (lo-
kalt) a. 'omkring / around' (SAOB I Al) allm. i 
å då fö' k u'mm mi Soll. 'jag har då människor 
omkring mig (n: som ta hand om mig)'; an hadd i 
sla'rrva om fi' gyrä Leks. 'han hade en trasa om 
fingret'. Syn.: se ikring; omkring, bet. 1, 
m.fl. b. (för att angiva kroppsdel vid tal om 
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köld, smärta o. dyl.:) 'om / in (about part of 
body)' (SAOB I A 1 c) allm. rö'b ym ö`gy Älvd. 
'röd i ansiktet (eg. om ögonen)'; så'r um hä' nnda 
Flo. 'som har ont i händerna'; i fräs am tztvä 
Mal. 'jag fryser om näsan'. c. 'förbi, över / past' 
(jfr SAOB I A 6) allm. gö'r du um vås ss da ä 
Sol!. 'går du förbi oss (n: vår gård) då?'; en sa'rrk 
sam jä`ranog räkk om rä'vskuru Leks. 'en särk, 
som knappt nog räcker över röv skåran'. 2. 
(modalt:) 'beträffande, rörande, med avseende 
på / concerning' (jfr SAOB I B) allm. du djär å 
bu wi'll um 	Älvd. 'du gör hur du vill i fråga 
om den saken'; an ska int te'nntj um 	vMor. 
'man bör inte (ens) tänka på det'; e bir å'sscit 
u'mm e vMor. 'det blir ingenting av med det'; 
dem skuld rii'd mi um ts`mmtkalla Ors. 'de skul-
le skrämma mig för tomtarna'. 3. (vid upprep-
ning, förbindande de båda substantiven; SAOB I 
E 38) 'för / by' allm. kö' t um Vö't Soll. 'åker för 
åker / field by field'; på'r um på'r Soll. 'parvis'; 
an sta'g nästa ent fö't um fö't Ore 'han stiger 
knappast fot för fot (3: går ytterligt långsamt)'; 
firrtt fö't om fö't Dju. '(vid gående) flytta den 
ena foten försiktigt framför den andra'. 4. (tem-
poralt:) a. (distributivt; SAOB I E 40:) ym då'g 
Älvd. Våmh. um då'jen vSoll. 'på en dag, per 
dag / in one day, a day'. Jfr för prep., bet. 17. 
b. (angivande förfluten, närvarande el. kom-
mande tid; SAOB I G 45:) 'om, på / on, last 
(about time)' allm. gn kymmb ym å'''sdån Älvd. 
'han kommer på onsdag'; gn km ym å'sdått 
Älvd. 'han kom i onsdags'; i flö' d um så"mår Ve. 
'i fjol somras'; i gå'r um nå't Sol!. i går om na'tt 
Leks. 'i går natt'; ä va om kvä'lly jan Leks. 'det 
var här om kvällen'; i fiö'kä am pi'yyst Jä. 'i fjol 
vid pingsten'; am må`ron äl am kväin 'fra. 'på 
morgonen el. på kvällen'. 5. (i förb. med 
bliva:) 'av / (become) of' (jfr SAOB I B 29b) 
Flo. ä bi'-nnt nu s'mm an 'det blir ingenting av 
honom'. 6. (i förb. inte mer (än) om det:) 
'nära, på vippen / almost, on the point of' Leks. 
Dju.; ä va-nt tn& o'mm ä Leks. 'det var helt 
nära (på vippen)'; ä va-nnt m& än o'mm ä, ä 
skull bi lla'ggsmåk Dju. 'det var på vippen, att 
det skulle bli slagsmål'. Jfr nätt adj., bet. 4 och 
5b; nättnog, bet. 2. 

om adv. gmm Älvd. Våmh. umm övr.OvSi. omm 
Rättv. Leks. Dju. amm Bju.—Tra. (utom Dju.). 

1. 'omkring / around' (SAOB II 1 och III 1) allm. 
old-y'mm Älvd. 'omfamna'. Syn: se om-
kring, bet. 1, m.fl. 2. (lokalt:) 'förbi, över / 
past' (jfr SAOB II 4 och III 8) allm. i sa så'd 
u'mm Sol!. 'jag skall till kyrkbyn söder om kyr-
kan'; an snatt-å o'mm jan Leks. 'han for snabbt 
här förbi'. 3. (temporalt:) 'förbi, över / past' (jfr 
SAOB III 9) allm. gå-s'mm Flo. 'gå över (om 
sjukdom)'. 4. (iterativt:) 'ånyo / afresh' (SAOB 
II 6; jfr SAOB III 7) allm. edå' djii bu int y'mm 
Älvd. 'det där gör du inte en gång till'; i ska 
funder-u'mm ä Soll. 'jag skall tänka efter (eg. 
fundera om)'; an huld å frågär-te mmjä' mmt Ore 
'han håller på och frågar om jämt'; jär-o'mm ä 
Leks. 'göra om det'; it't å ät-o'mm Leks. 'ät, 
och ät en gång till!'. 5. (vid ellips:) e gör så e 
di'mmb y'mm Våmh. (Bon.) 'det går, så det 
ryker om (det)'. 6. (i förb. med veta; SAOB III 
12a) allm. jä °ut int o'mm ä Rättv. 'jag vet inte 
om det / I don't know about it'. 7. (i förb. med 
varda:) 'av' Våmh. (Bon.) e warrd-pt y'mm 
Pantä 'det blev ingenting av / nothing came of it'. 

(i förb. om  och göra:) 'gälla, vara frågan om 
/ be a question of' Ore ÖVd. ä e två' umm 
djifro Ore 'det gäller två' (t. ex. sädessäckar el. 
kärvar, som ej få plats); ä e bä`ro 	smm å 
djefrå Li. 'det är bara fråga om sättet att mala'. 

(i adjektivisk anv.:) 'angelägen om / eager 
(about, for)' Leks. ä du ss o'mm tä cl`ka äll 'är 
du så angelägen om att åka?'; an ä ss o'mm 
pa'nniyan 'han är så angelägen om pengar'. Jfr 
illsvidande, bet. 2; omsig. Syn.: mån, bet. 
1 c och 2c. 

om konj. ym Älvd. Våmh. (u)m övr.OvSi. om  
Rättv. Leks. Dju. am Bju.—Tra. (utom Dju.). 1. 
(inledande en konditional bisats:) 'ifall, såvida, 
därest / in case' (SAOB I A 1-2) allm. m-i`nnt du 
e sne'll Ve. 'om du inte är snäll'; om jä`kgummsti 
skull kå'mma Leks. 'om julgumsen skulle kom-
ma'; am i'nnt dum lå`vu te djär HU& Mal. 'om 
de inte lovade att göra (arbetet) ordentligt'. 2. 
(inledande en konditional-temporal bisats:) 'ifall, 
när / in case, when' allm. um  ä a IM i må'rrgu 
Sol!. 'i övermorgon (eg. om det har varit i mor-
gon)' ; am vi får fra' as Jä. 'när vi gjort färdigt 
(eg. om vi får från oss)'. 3. (inledande utrops-
el. önskesats; SAOB I A 4:) näj män umm i å' då 
vä'rr si'tt Sol!. 'sannerligen (eg. nej men om) jag 
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har sett värre! / I never saw the like!'; jå', hå'- 
sm i vi't ä nå Mal. 'ja, sannerligen om jag 

vet det!'. 4. (inledande indirekt frågesats:) 'hu-
ruvida / whether' (SAOB I B 14) allm. sjå'-m 
Print ä na'ppär Ve. 'se, om det inte nappar!'; 
sja'-m do få tå'g i Ke`pkrötjen Ore 'se (efter), om 
du får tag i repkroken!'; (stundom utan huvud-
sats:) ym du a On trjyik Älvd. '(jag frågar,) 
om du har sett Trängslet'. Jfr hurtillvid a. 5. 
(pleonastiskt) i'nntnoö e'lle kjirs etå ym e 
ti"nä noö i spi'sfm Älvd. 'intet annat ljus än litet 
glöd (eg. utan om det glöder ngt) i spisen'. 6. 
(substantiverat; SAOB II:) ann s'mm s an mä'nn 
s an bå'rs, hå' e då'irä kä'rär Mal. 'Om och Men 
och Bara, det är dåliga karlar'. 
-mage m. IV—I c r magi Älvd. Ciwmagf—
rmäg (best. sg. dat. (t"mågeim—rmåim) 
Våmh. ö'maji Mor. Ors. u"måi Soll. ö`mäje Ore 
6"mågi Rättv. ö'mäga Leks. ö'mäga Dju. 
ö'mägä Flo. ö'mågs Jä. Mal. ö'måi ÖVd. 1. 
'omyndigt barn / child' (SAOB; jfr Schl. 
omaghi; Fr. 0 magi) Älvd. 2. 'person, som ej 
uppträder på normalt hyggligt sätt / person who 
does not behave in a normal way' allm. pek-
°Inäga Leks. 'lymmelaktig pojke'. Jfr kripp o-
mag. 3. 'omåttlig el. obehärskad individ (om 
människa el. djur) / uncontrolled, immoderate 
person or animal' allm. uken u"måi te jä"ta Soll. 
'en sådan storätare!'; ä e en ermågi tä kun dr(r)-
beta Rättv. 'det är en överdrivet intensiv man att 
kunna arbeta'; en ö'mågå tä a-tP sä Flo. 'en 
glupsk individ (eg. en omage att ha uti sig)'. Jfr 
avsvalg; bukfyll, bet. 2; obörga, bet. 3; 
olä m p a, bet. 2. 4. 'oförstånd, barnslighet / lack 
of sense, childishness' Älvd. du ale setketter 
#'"'mågå'n mi'llmaö 'du skall lägga bort (eg. sät-
ta efter el. kvar) barnsligheten ibland'. Jfr obe-
grepp. — Ssgr: rmågåkåv Älvd. m. 'bråkigt, 
oroligt barn, som inte kan vara stilla / trouble-
some, fidgety child' (jfr ofre d s-ande, 
-mask); r mågåkripp m. Älvd. 'oförståndigt 
barn / foolish child' (jfr krippomag). 

o-magig adj. I ö'magug Ore 'barnsligt oförståndig; 
sprallig; framfusig / childishly foolish; frisky; 
pushing' . Jfr om agligl. 

adj. I (i`wmaguki'g—rmagukin Älvd. 
'oförståndig, omoget barnslig; bångstyrig, odyg-
dig / foolish, immature, childish; refractory, mis- 

chievous' (jfr Fr. ftmöguligr). Jfr odygdig, 
bet. 2; omagig; ostyrig. 

adj. I ö'måglren Flo. 'oaptitlig, motbju-
dande / unappetizing, disgusting'. Jfr oliklig. 
Syn.: omagsklig, bet. 2; omatlig. 

o-magsklig adj. I ö'magssklrä Mal. 1. 'omåttlig / 
immoderate, excessive'. Jfr ovördig, bet. 2. 
Syn.: se ohovlig m.fl. 2.=omagligu. 
-mak n.Ib rmäk Älvd. Våmh. ö'måk Leks. 
Bju.—Tra. 'besvär / trouble' (SAOB); re'dd um 
rimåtjää Våmh. rädd om ö'matjä Dju. rä'dd 
am ö'måtje Tra. 'rädd om besväret'; jr dä-nt 
ö'måk Leks. 'gör dig ej besvär (i onödan)!'. — 
Avi.: o"måkå si Ve. ö'måk sä Leks. v. 'göra sig 
besvär / take the trouble'. 
-maka oböjl. adj. ö'måkå vMor. ö'maka Leks. 
ö'maka Bju. Flo. ö'maka Nås Mal. 'som ej utgö-
ra ett par / which do not constitute a pair' (SAOB 
1); dsssar kuppan å fatan ä ju ö'maka Leks. 'de 
här kopparna och faten äro ju omaka'. Jfr ola-
gom, bet. 1; omake; omakna; omak(n)om; 
osöklig, bet. 3. 
-make m. IV ö'måks Mal. 'föremål, som ej bildar 
par med ett annat föremål av samma slag / ob-
ject, which does not constitute a pair with an-
other object of the same kind' (SAOB omakeu  
1); i trök, i fik ti ö'måksä  'jag tror jag råkade få 
omaka (handskar)'. Jfr omaka m. fl. 

o-makna adj. pl. rmaknå'r Våmh. (Bon.) 
'omaka / odd, ill-matched'; drm i rmaknå'r 
'de äro omaka' (om ett par). Jfr omaka m.fl. 

o-mak(n)om adj. I ö'makum vMor. 5'n4knum 
öOrs. 'som ej bildar par med ett annat föremål av 
samma slag / which does not constitute a pair 
with another object of the same kind'; dem wa 
brå O'rngnumer demd#' öOrs. 'de voro ganska 
omaka, de där (skorna)'. Jfr omaka m.fl. 

o-maksam adj. I rmäksg'mm Älvd. rmaku-
sy'mm Våmh. (Bon.) ö'maksam(m) vMor. Leks. 
Bju. Dju. Flo. Nås uma'kusam—o"makusam 
öMor. u"må'ksam Soll. ö'må'karsam vOrs. 
ö"må'ksam Rättv. 1. 'som vållar besvär, 
besvärlig / troublesome' (SAOB; Rietz 425b; 
Aasen umaksam) allm. Jfr obörg, bet. 2, m.fl. 
2. 'rädd om besväret, bekväm av sig / afraid of 
inconvenience, fond of one's comfort' allm. i du 
sö rmakusa'mm då' ä Våmh. (Bon.) 'är du så 
rädd om besväret, du?'; 6"må'ksam å' sä Rättv. 
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'dets. (eg. av sig)'. — Adv.: ä kä'nnäs u"må'k-
samt te djä"rå nå 4•Xyykök Soll. 'det känns be-
svärligt att göra (ngt) långkok'. 
-matad adj. I ö'mlito Ore 'omogen, ej klar för 
skörd / unripe' (om säd, bär m.m.; jfr SAOB). 
Syn.: se ogar, bet. 2, m.fl. 

o-matlig adj. I ö'mallle Flo. ö'maillä Mal. ö'-
masslen Li.; n. 6"mås/i Rättv. (Bo.) ö'maille 
Tra. 'oaptitlig, motbjudande, otäck; obekväm / 
unappetizing, disgusting; uncomfortable' (Aasen 
Ross umatsleg). Syn.: omaglign; omagsk-
lig, bet. 2. — Avi.: ö'ma.11Iähåt f. Mal. 'någon-
ting oaptitligt / sthg unappetizing'. 

o-matling m. ö'ma..1114J Mal. 'snuskig man el. poj-
ke, slusk / dirty and unpleasant man or boy'. Jfr 
lushund, bet. 2, m.fl. 

om-beråda sv.v.l. (endast som refl. form:) 
s'mmberå sä Mal. 'tänka sig för, fatta beslut hur 
man skall handla / think twice, decide what to 
do'. 

om-byte n. III—I a y`mmbgt Älvd. 4/%/t/mbgtä 
Våmh. temmbgtä Ore o`mmbyts Leks. 
a'mmbgtä Bju. 1. 'förändring / change' (SAOB 
1 och 5) allm. Jfr lass-, tungel-, väder-. 2. 
'kläder att byta om med; så stor uppsättning 
underkläder (t. ex 2 skjortor el. 2 särkar), att man 
kan byta / clothes to change into; enough under-
wear for a change' (SAOB la a p.) allm. 
-mens adv. rmiens Älvd. meztni'es Våmh. 
menns—måns vMor. o"min(n)st—o"menst Ve. 
—o"månst Soll. ö'mens Ors. Ore Nås ome'n(n)s 
Rättv. ö' mennst—o' me' nnst— ö' minst Leks. 
ö'mennst—menns Bju. ö`minnst—ö`mest Ål 
ö'mennst Dju. —orne' nnst Ga. ö'menst Flo. 
å'minst Jä. ö`minst—ö‘minnst Mal. ö`min(n)st—
ö`manst Li. ö'mest—ö`mist Tra. 'ovillkorligen, 
prompt / absolutely' (jfr Rietz 485b, 780a); ska 
du me'nns—mi'ns y"vyr ä vMor. 'skall du nöd-
vändigt över (älven)?'; han villa ö`minnst MY-
-mä' Ål 'han ville absolut följa med'; skä du 
&minst hå' m mä du sir å da'jän Jä. 'skall du 
nödvändigt hem, medan det är dagsljus (eg. me-
dan du ser av dagen)'. Syn.: plänt; prompt, 
bet. 2. 

om-faras st.v.pass. y`mmfårå's Älvd. Våmh. 
u"mmfårås Ve. Soll. temmfåros Ore o`mmfäras 
(pret. o'mmförs) Leks. Dju. tr`mmfå,s (sup. 
s'mmfgrys) Mal.; pret. o'mmförås pl. Rättv. 

s`mmfö,s 'fra. 'fara (gå etc.) förbi varandra utan 
att se varandra / pass without seeing one an-
other' (SAOB 3 b; Aasen umfarast under um-
fara); i kynnym y'mmfårå's Våmh. 'det kan 
hända, att vi fara förbi varandra'; vir dji`yygum 
så vir u"mmförusum Soll. 'vi gingo så, att vi ej 
möttes'; få sP om int i o'mmfaras Dju. 'få se, om 
inte ni fara (eg. I faren) förbi varandra'; je 
ti'mmfö,s må' am Tra. 'jag for förbi honom utan 
att se honom'. Jfr fara om. Syn.: ömsefaras. 

om-faren adj. IV u'mmfärtt Ore o`mmfärin Leks. 
s'mmfgryn Mal. 'överhoppad, förbigången / 
passed over, missed' (jfr SAOB omfara 3a 0). 
Jfr ofaren, bet. 2. 

f. pl. y'yfgöker—y`yyfy'ke'r Älvd. 'låd-
liknande överrede till dyngsläde / box-like con-
tainer on top of sledge, used in transporting man-
ure'. Jfr dynglåda; dyngrede, bet. 1. 

om-fram adv. y`mmfrymm Älvd. u'mmfra'mm 
öMor. (Aasen Ross umfram). 1. 'fram, till el. 
vid målet / to, or at one's destination' öMor. i(g) 
kam u'mmfra'mm i tP d 'jag kom fram (till be-
stämmelseorten) i tid'. Syn.: fram, bet. 4. 2. (i 
förb. hava sitt omfram:) 'få sin vilja fram / get 
one's own way' Älvd. die  wild åvå se'tt y`mm-
frymm bå'öer 'de ville båda ha sin vilja igenom'. 
Syn.: fram, bet. 7. 

om-gott adv. (i förb. göra omgott med:) djr 
artigs' tt mii Mal. 'göra slut på / put an end to'; 
ha'nn djöir kvi' kkt smgs' tt mä' di 'han såg till att 
det fick ett brått slut'. 

omhalsen-trasa f. V umå'kspyrasu.  vMor. 'kvinno-
halsduk / woman's scarf'. Syn.: se halskläd e, 
bet. 2, m.fl. 

om-ikring adv. omikri'yy Leks. 'omkring / 
around' (V11); ss vi'tt omikri'yy 'så vida om-
kring'. Jfr o m-. Syn.: se o m k ring, bet. 1. 
-minst adv., se omens. 

om-iring adv. u' mm-iri' yyg—umäri' yy Ve. — 
Soll. ummeri'yug Ore. 1. 'runt; 

omkring / round; about' Soll. Ore; an djär bå'r 
gör u'mmiri'yyg å brä'jd a'nndum Soll. 'han går 
bara omkring och vrider händerna'; i a ä"lld-å 
däst ä få u'mm-iri'yyg fö mi Soll. 'jag har hållit 
på tills det går runt (i huvudet) på mig'; an trinnt-
ed på' ummeri'yyg tässt-ft warrt hu'vvojärom 
Ore 'han snodde, snurrade runt, tills han blev yr 
i huvudet'. Syn.: se omkring, bet. 1, m.fl. 2. 
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'oredigt, i virrvarr / in a muddle' Ve. pigg u'mm-
-irryyg 'ligga oredigt (om säd)'. 

o-mistande(s) oböjl. adj. ö`mis(s)tend Mor. 
ö`misstryd Ore ö`misstandäs Bju. ö`misstande 
Nås ö`misstan Mal. 'omistlig, oumbärlig / indis-
pensable' (SAOB); na'te e o'mis(s)tend Mor. 
'natten(s sömn) är oumbärlig'; pispa mäino 
warrt wä'ir ö`misstyd Ore 'min pipa saknar jag 
oerhört'. 

om-komma st.v. a'nunkarnma (pret. dmmkamm; 
sup. u`mmkummi) Mal.; sup. s'mmkum(m)i Ga.; 
pass. u'mmkymå's Älvd. dmmkåmmås Tra. 
'förgås, gå under / perish, be killed' (SAOB 4a); 
han a dmmkum(m)i Ga. 'han har omkommit'. — 
Pass.: 'omkomma'; «ni j eda y`mmkymi's Älvd. 
'om hon hade omkommit'; an s`mmkamms i 
sköljam, hann 'Fra. 'han omkom i skogen, han'. 

om-kring prep. (styr. ack.) «mkrryyg Våmh. 
umkriyg Ve. umkrr yyg vSoll. smkri'yy Mal. 
smkri'yyg ÖVd. 1. 'runt om, kring / around, 
round about' (SAOB kring I) allm. danns um-
kriyg ka`bben Ve. 'ringdans kring kabben'; an 
djikk umkri' yyg må`ri vSoll. 'han gick i en bukt 
förbi myren'. Syn.: ikring; iring; kring; 
kringom; om, bet. la; ringom. 2. (adver-
biellt:) 'ungefär / about' Våmh. Mal. (SAOB 
kring I 6) ä va full smkriyy tjä'jä da Mal. 'det 
var väl cirka tjugo (eg. tjoget) personer där'. 
Syn.: kring, bet. 2; kringom, bet. 2; omtrent. 

om-kring adv. «mkri'yyg Våmh. amkri'yu Mal. 
smkrryyg Li. 1. 'om, runt om; i en båge förbi / 
round' (SAOB kring II) allm. ta yinkrryug 
Våmh. 'omfamna'; i ward fårå «mkrryyg Våmh. 
'jag måste fara runt (sjön)'. Syn.: ikring, bet. 1; 
iring; kring; kringom; om, bet. 1; omikring; 
omiring, bet. 1; omring, bet. 1; ringom. 2. 
'ungefär / about' (SAOB kring I 6) Mal. ä tja`gu 
hänn sä smkri'yy 'det är omkring 20 stycken 
här'. Jfr inefteråt adv., bet. 2. Syn.: om-
t r e n t. 

om-kull adv. umku'll vSoll. 'överända, till mar-
ken, till golvet / to the ground, over' (SAOB 
under kull adv.). Syn.: ikull; kull; omring, 
bet. 2; åkull. 

om-ljust adj. In. s'mmlysst Äpp. 'ljust som om 
dagen / light as day'; vi va s'ppä inna hä valt 
s'mmlysst 'vi voro uppe, innan det blev dags-
ljus'. 

omlöps-ko f. VII dmmlöpskö Jä. (jfr löpa om) 
'ko, som trots betäckning blir brunstig på nytt / 
cow on heat for the second time in spite of being 
covered' (jfr SAOB omlöpa 5). 

om-miste adv. sm-mrssta Ga. (jfr miste; i förb. 
med gå:) 'gå förlustig / lose' (jfr SAOB miste 
2a); tä'yyk am an je'kk am-mrssta dän pka'ssy, 
'tänk om han gick miste om den platsen'. 
-mogen adj. III ö'möin öMor. u"mojin Soll. ö'mö-
gin Mal. 'ännu ej fullt utvecklad, kartig / unripe' 
(SAOB 1). Syn.: ogar, bet. 2; ogjord, bet. 2. 

om-omikring adv. s`mmsmikrryyg Li. 'runt (i 
oupphörlig kretsgång) / round and round'; fu`g-
geri for å tö'-t å sms`kkbiira dmmsmikrryug da-
ve stu`ggo 'fågeln flög och plockade av smul-
tronen gång på gång runt om vid stugan'. Syn.: 
kringkring. 
-morgnad adj. I o"miirnady, vMor. o"möria Ve. 
ti'mårnady vSoll. u"miirnady, Soll. ö'mårn« 
öOrs. 6"miirna Rättv. ö'mårna Leks. Jä. 
ö'märna Bju. Dju. Nås ö'må(r)na—ö'märia Äpp. 
ö'nuk Mal. ö'nziiri Li. 'ej utsövd, dåligt vaken / 
not yet awake properly' (SAOB omornad 1). 
Syn.: ofrå; ofråen; ovågen. 

om-ring prep. umrryyg svMor. 'omkring / 
around'; umri' yyg di 'omkring dig'. Syn.: se 
ikring; omkring, bet. 1, m.fl. 

om-ring adv. «mil' yyg Älvd. 1. '(runt) omkring / 
(round) about'; (äv. bildl.:) eb a kåjtionri' yyg 
för sim i sko'll«m 'han har blivit sinnesförvirrad 
(eg. det har sprungit omkring för honom i skal-
len)'. Syn.: se omkring, bet. 1, m.fl. 2. 'om-
kull / down, over'; åk-4071,1'm 'köra omkull'. 
Syn.: se omkull m.fl. 

om-sider adv. «msdjöer Älvd. «msdjdu Våmh. 
(Bon.) umsdjötir vMor. umsä`jdor Soll. smsP-
dää Mal. smsPder Tra.; obef. Ors. Ore 'äntligen, 
så småningom / at last, gradually' (SAOB I 1); 
irgiuyt (—nos& «msdjöer Älvd. iesstz «msdjdu 
Våmh. (Bon.) mint umsdjöär vMor. mint um-
strjdor Soll. sennt smsi'dä°  Mal. sent smsi'der 
Tra. 'efter lång tidsutdräkt, äntligen'. Jfr små-
ningom. Syn.: utmedsido. 

om-sig oböjl. adj. u'mmsi Ors. o'mmsä Leks. Dju. 
u'mmsä Mal. 'som ser ovanligt starkt på egen 
fördel, egoistisk / selfish, self-centred' (SAOB 
under om prep. o. adv. III 10a); nar ha du vo'iti 
så o'mmdä Dju. 'när har du blivit så omtänksam 
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om egen fördel?'. Jfr r ä d d-, ute-. Jfr för e-s i g ; 
för-sig, bet. 1; mån adj., bet. la—c; om adv., 
bet. 9. 

om-sint adj. I a' mmsinnt Äpp. 'som bytt om sinne-
lag / with changed mood'; nö e han s`mmsinnt e-
-då'g 'idag har han annat sinnelag'. 

om-skiftande adj. y`mmstjipptgnd Älvd. 'ostadig, 
ombytlig / changeable' (t. ex. om  väderlek, om 
sinnesstämning; SAOB under omskifta 6). 
Jfr ostadig, bet. 2, m.fl. Syn.: omskiftig, 
-skiftlig. 

om-skiftig adj. I y`mmsdifftgn Våmh. (Bon.)= 
föreg. 

om-skiftlig adj. I o' mmfifftlin Leks. s'mmfifftlen 
Flo.; n. y' mmstjipptkit Älvd. s' mmfifftlä Äpp.= 
föreg. (SAOB); hå é ss s`mmfifftlä mä vii‘ra 
Äpp. 'det är så ombytligt med vädret'. 

om-stad adv. (unstä'ö sÄlvd. umstå' Soll. Ors. 1. 
'åstad, i väg / away, off' allm. o a ve umstå' Soll. 
'hon har varit dit bort (och återkommit)'. Syn.: 
stad, bet. 1; åstad. 2. 'utsatt för olycka, illa 
ute / struck by misfortune, in a bad state' Soll. o 
a ve umstå' , do"da ö', så o mi' nns ä 'hon har 
varit illa ute, den där (kvinnan) också, så hon 
minns det'. 3. (i förb. med draga:) 'till'; se 
draga omstad. 4. (i förb. med koka:) 'upp / 
(boil) up'; se koka omstad. 

om-stämning f. I b y`mmstemniggg Våmh. 'kant-
list på spånkorg / edging round chip-basket' 
(SAOB under omstämma'; ÖDB 11 162). 

om-sänder adv. omsä'n(n)d Rättv. 	tindär 
Bju. ~sa' nnd Li. 'i sänder / at a time' (SAOB 
om prep. o. adv. I E 39); vi tagom fsl lits a'1(1)t 
omsä'n(n)d Rättv. 'vi taga väl litet i sänder (i 
taget)' . Syn.: isänder, bet. 1. 

om-sörja sv.v.3. y'rtimsgr(a) Älvd. s`mmsörrja 
Mal. (Sdw. umsyrghia). 1. 'se till, ombesörja/ 
arrange, see to' (SAOB 2). Mal. du ska 
s' mmsörrja ss hå valr-a'du skall se till (sörja 
för) att det blir av'. 2. 'förse, försörja / equip, 
supply' Älvd. y`mmsgr qn bo min klrå'öym o min 
firlryn 'förse honom både med kläder och med 
föda'. 

om-tag n. 1 c s'inmtäg Nås 'nytt tag (grepp) / a 
fresh grip'; vi tår et s'mmtåg 'vi taga i igen och 
försöka få bättre grepp'. 

om-trent prep. ymtrennt Våmh. umtre'nnt vMor. 
smträ'nnt Äpp.—Tra. (adverbiellt:) 'ungefär, cir- 

ka / about' (SAOB omtränt 2; Rietz 486a; Gotl. 
Ordb.); umtre'nnt jen arv fjäkuuswg vMor. 
'omkring en halv fjärdingsväg'; ä va ful 
~trä' nnt tjå'jä då Mal. 'det var väl cirka tjugo 
(eg. tjoget) personer där'. Syn.: se omkring, 
bet. 2, m.fl. 

om-trent adv. ymtrennt Våmh. umtre'nnt vMor. 
~trä' nnt Äpp.—Tra. 'ungefär, vid pass / about' 
(SAOB omtränt 2; Rietz 486a; Gotl.Ordb.). 
Syn.: omkring, bet. 2. 
-myndig adj. I ö'mynndin Bju. ö'ininndu Dju. 
'ännu ej myndig / not yet of age' (SAOB 2). 
-måns adv. y`wmfins Älvd. 'i onödan, till ingen 
nytta / unnecessarily, without result' (jfr Aasen 
Ross umun); n fi8r frmfins 'han gick (och 
kom tillbaka) med oförrättat ärende'. Jfr oför-
rättat, adv.; onöda m.fl. 

0-måttlig adj. I ö'mutdi Leks. ö'måttlin Bju. Nås 
ö'matlin Dju. ö'mattlä Mal.; n. ö'måttli Ga. 1. 
'måttlös, icke återhållsam / immoderate' (SAOB 
1) allm.; an ä ö'måtlin tä li`ta Dju. 'han är värre 
än ngn annan att äta'; an a vo'lt får ö'måttlä te 
så`pa Mal. 'han har blivit för omåttlig att supa'. 
Syn.: se ohovlig m.fl. 2. (n.:) 'stort, väldigt, 
storartat / enormous, grand' (jfr SAOB 2) Leks. 
ä va då ö'msttli va du ha vurti stii'r å 'det var då 
kolossalt vad du har växt också'. 

0-måttliga adv. ö'mått/i Bju. ö'matli Dju. (allm. 
förstärkande:) 'kolossalt, förskräckligt / terri-
bly'; ä bar fsl tä gkli`jas ö'matli Dju. 'det blev en 
mycket stor glädje (eg. det bar väl att glädjas 
omåttligt)' . Syn.: ljut, adv., bet. 4; lys; nöd, 
bet. 5; obegripliga; obörga; omöjliga, bet. 
1, m.fl. 

o-mänlig adj. I ö'männslrin—ö'männslin Rättv. 
'omåttlig' (jfr Fr. menniligr; ordb. mänsklig); 
an va så ö'männslin tä så`pa 'han var så omåttlig 
att supa'. Syn.: se ohovlig m.fl. 

0-mänskliga adv. ö'mennskliga Ors. (allm. förstär-
kande:) 'väldigt, oerhört / terribly, extremely' 
(jfr SAOB omänsklig 4b); ö'mennskliga 
du'mm 'oerhört dum'. Syn.: se obörga m.fl. 
-mäta sv.v. 1 . ö'tniits Mal. ö'måta Li. 'känna 
äckel, äcklas / feel repulsion, be disgusted'; då 

ho'nnd, ss-rj 	å'-di Li. 'hunden åt 
(eg. där åt han, hunden), så att han fick kvälj-
ningar (vämjdes) åt det'. 
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o-möjlas sv.v.l. ö`pn4las Ors. 'bära sig fumligt 
och dumt åt / behave awkwardly and stupidly'. 
-möjlig adj. I ‘i'mOrig—rmökfn Älvd. 

Våmh. 	möllin Våmh. (Bon.) 
umö'lin—o"mellin öMor. u"malin—a`möjkin 
vSoll. u"målin Soll. ö'meglin—O`meglin—ö'måg-
lin—ö`mejlin Ors. ö'majlin Rättv. (Bo.) 6"möjlin 
Rättv. 61m8lin Rättv. (Bi.) ö'möjlin—omelin-
-ö'möljin—omö'ljin Leks. ö'mölljin Bju. Ga. 

Dju. ö'möjlin Nås ö'möjlen Äpp. ö'möj-
lä—omö'jlä Mal. ö'mäjle (bet. 1) —ö`mällen—ö`-
mälle (bet. 2-3) ÖVd.; n. u"mele Ve. ö'möjle 
Flo. (jfr Björklund, Älvdalsmålet 1622, s. 
119ff.). 1. 'icke möjlig, ogörlig / not possible' 
(SAOB 1) allm. Jfr ogörlig. 2. 'svår, besvärlig; 
dålig (om sak) / difficult; poor' (SAOB 4a) allm. 
rent omelin Leks. 'urusel'. Jfr obörg, bet. 2. 
3. 'ohjälpsam; ohjälplig; bråkig, okynnig / un-
helpful; incorrigible; troublesome (of person)' 
(jfr SAOB 4b) allm. ss ö'mällen du g.' då, kår Li. 
'så ohjälplig du är (då), karl!' (till en skämtare). 
Jfr obörg, bet. 2; odygdig, bet. 2; ogagns-
god; ogörlig; ohjälplig, bet. 1-2, m.fl. 4. 
'skröplig, sjuklig, ömklig / frail, infirm, 
wretched' Soll. Ors. an i $s kk'n 8 ö`m4lin 
vOrs. 'han är så sjuk och hjälplös'. Syn.: se 
dålig, bet. 1; eländig; stackarslig; ömlig 
m. fl. 

-möjliga adv. ö'mågli Ors. 6"ndig1ri Rättv. 
omö'j/i Leks. ö'möllji Bju. ö'möj/i Nås ö'malli 
Jä. omelä Mal. ö'mälle—o`mmålle ÖVd. 
(SAOB under omöjlig; jfr Björklund, Älvdals-
målet 1622, s. 119ff.). 1. (allm. förstärkande:) 
'förskräckligt / terribly' allm. e omelå n ku 
Mal. 'en utomordentligt fln ko'; hö vå ss o`m- 
mälle ö`vittu å 	Li. 'hon var så förskräckligt 
otidig och elak'. Syn.: se eländig, adv.; obe-
gripliga m.fl. 2. 'ytterst gärna / most willingly' 
ÖVd. andå ga`bbin villd o`mmälle djefft se Li. 
'den där gubben ville nödvändigt gifta sig'. 
3. 'visst inte / certainly not' Leks. näj omeli 
'nej, visst inte!'. 
-möjlighet f. l a o'mölligt nvMor. u"mö/ii't Soll. 
ö' ~ligg t Ors. 1. 'någonting omöjligt / some-
thing impossible' (SAOB 1-2) allm. 2. 'svår 
situation / difficult situation' (jfr SAOB 2b) Soll. 
an kam-u"ti je u"möligt 'han råkade i en besvär- 

lig situation'. 3. stå'r o'mölligét nvMor. 'det 
var förskräckligt! / it was terrible!'. 
-namn n. ö'nammn Mal. 'okvädinsord, öknamn, 
fult namn / abusive word, nickname, bad name' 
(SAOB). Syn.: öknamn. 

o-namnad ? adj. I ö`namma Ga. 'utan namn / with-
out a name'; (endast i uttr.:) ö`namma föidd å 
Wsna i pr ssbitta 'född utan namn och kristnad i 
pissbyttan'. 

o-napliga adv. 6"nåpki Rättv.; (endast negerat:) å 
va-nt så 6"nåpki dirsa 'det var inte så tokigt, det 
här (t. ex. om  ett arbete) / this was not too bad 
(e.g. about a job)'. Jfr ogalen, bet. 1, m.fl. 

onard sbst. o"nard öMor. (Sdw. onardh; jfr Berg-
fors i Saga och sed 1981, s. 40f.) 'okynne, odyg-
dighet / mischievousness'; ful i o"nard 'full i 
okynne'. Jfr odygd, bet. 1; okynne, bet. 3. 

onardig adj. I °nå' rdun öMor. o"nådun—o"nä-
clun—ö'nådun Ve. ö'nårdun—ö'nårdp Ors. (Gotl. 
Ordb., OLau onardig; V11 i:malign; jfr Sdw. 
onardh; jfr Bergfors i Saga och sed 1981, s. 
40f.). 1. 'okynnig, odygdig, vanartig / naughty, 
mischievous, vicious' allm. tji'rå e o"naclun Ve. 
'kon är ostyrig'. Syn.: se odygdig, bet. 2, m.fl. 
2. 'kinkig, noga på mat / particular about food' 
öMor. Jfr grannlaga(d); urdygdig, bet. 2, 
m. fl. 3. 'oanständig (i sitt tal) / indecent (in one's 
speech)' öMor. Ve. dåm va o"nådun i mu`nnem 
Ve. 'de talade oanständigt'. Jfr odygdig, bet. 3; 
okynnig, bet. 3. Syn.: osöklig, bet. 1. 

onarding m. Ib onårrdigg öMor. ö'nårdigg—
ö'n.grdiyg Ors. 'vanartig individ, odygding / 
mischievous person, rogue' (Gotl.Ordb.). Jfr 
odygd, bet. 3; otukting m.fl. 

o-naskig adj. I ö'nassku Bju. Flo. ö' nassku Mal. 
'osnygg, motbjudande / unpleasant, repulsive' 
(jfr SAOB onaskelig; V11 Multrå onasklig). 
Jfr odonad, bet. 1; odäl, bet. 1. 

o-nasklig adj. I; n. una' sskli öMor. 'märkvärdig / 
strange'; män nå a i fäl sitt nå und sskli 'men nu 
har jag väl sett något märkvärdigt!'. 

ond adj. I end Älvd. «"nnd Våmh. wånnd vMor. 
Ve. vånnd öMor. Soll. w8nnd Ors. on(n)d 
Rättv.—Jä. vonnd Äpp.—Tra.; n. timma Ore. 1. 
'svår, besvärlig; oroande / difficult, troublesome; 
disturbing' (jfr SAOB Al) allm. ha o'nnt för te 
ss' mmna Jä. 'ha svårt för att somna'; (i förb. ont 
av sig:) jä har sa onnt a' må Leks. 'jag plågas så 
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av ängslan'; jä har ss onnt å' må far innt jä jekk 
in å'-n sa Leks. 'jag har så ont samvete, för att 
jag inte gick in till honom (så)'; han a o'nnt å sä 
Jä. 'han åstundar ngt i hög grad'. Jfr led, bet. 5. 
2. 'av dålig kvalitet, som vållar sjukdomsbesvär / 
of poor quality, causing illness' (SAOB B 2) 
Äpp.—Tra. vonnt minn Li. 'vatten, som (äv. gm  
övernaturlig kraft, jfr bet. 5) vållar sjukdom'. 
Syn.: elak, bet. 1. 3. (i förb. ont om:) 'ringa 
tillgång på, brist på / lack of, shortage of' (SAOB 
C 5) Ors. Flo. o'nnt am mä'tti Flo. 'ont om mat'. 
Syn.: små adj., bet. 7. 4. 'som plågas el. pinas 
av sjukdom el. värk / tormented by illness or 
pain' (SAOB D6) allm. ja wå'nnt i Ye'n Ve. 'jag 
har ont i benet'; å vä'rr ä smaill, vå`nndär vge' ä 
Soll. 'och ju värre det smällde, desto svårare var 
sjukdomen'; ä får o'nnt Leks. ä djär vo' nnt Mal. 
'det gör ont'; ä jär o'nntast ti li'sståna Leks. 'det 
gör mest ont i lilltån'; ha spg'onnt Flo. 'vilja 
kräkas'; vonnt e ä`go Äpp. 'ont i ögonen'; vo'nnt 
i fä'ttan (i hell-e kra`ppam) 'fm. 'ont i fötterna (i 
hela kroppen)'. Jfr ont a; barn-. Syn.: sår. 5. 
(substantiverat:) 'mystisk och farlig kraft i natu-
ren; sjukdom, vållad av övernaturlig kraft / mys-
terious, dangerous power in nature; illness 
caused by supernatural power' (jfr SAOB F 8) 
allm. e va så wå'nnt dar vMor. 'det rådde så 
onda makter där' (3: på den plats, där man ville 
bygga kyrkan); i a då int sä"tt-av nå vå'nnt 
Soll. 'jag har då inte skickat i väg ngt (mystiskt) 
ont'; ta-du ä o'n(n)da, å ji mä a'tt ä gö`da 
Rättv. 'tag igen det onda, och giv mig igen det 
goda!' (i besvärjelse); ä slögs o'nnt 	Bju. 
'det kom en mystisk sjukdom över honom'; 
kamm fl o'nnt Jä. 'råka ut för ngn övernaturlig 
sjukdom'. Jfr elak, bet. 6; led, bet. 6. 6. (n., 
subst. el. adv.:) 'olycka / misfortune' (jfr SAOB 
F 9 och 10) allm. fn kuväö-an't g'8nt a drm 
Älvd. 'han spådde dem olycka'; li-o' nnt Nås 'ut-
stå sorg och bedrövelse (eg. lida ont)'. 7. 'illa-
sinnad, förargad, argsint / malicious, angry, 
vexed' (SAOB J 17 och 19) allm. ukaö eö fr åv 
rind eld weil eb Pr Älvd. 'om det är av ondo el. 
vad det (3: älvorna) är'; döda i y'annd Q Våmh. 
(Bon.) 'den där (kvinnan) är illasinnad, hon'; i 
va(r)t ss vo'nnd ss i kann add sprs'fiji Mal. 'jag 
blev så arg, så att jag kunde spricka'. Jfr ond ak-
tig; ondas; folk-. Syn.: elak, bet. 5; gemen, 

bet. 2; led, bet. 2. 8. (substantiverat:) 'djävulen 
/ the devil' (SAOB J 18) vSoll. Rättv. Dju. Ga. 
Nås Jä. Mal. dån vå`nnd vSoll. dän o'n(n)da 
Rättv. o'nnda Dju. Ga. hin o'nndä Nås (h)an 
o'nnda Jä. an vo'nnda Mal. 'dets.'; o'nnda fs'Irv 
Dju. 'djävulen själv'. Jfr ondo, ssg. Syn.: se 
böse, bet. 2; ondel, bet. 2; ondo, bet. 1, m.fl. 

onda f.IV a wå'nnda Ve. o'nnda Dju. vo'nnda 
Mal. ÖVd. 1. 'ont sinnelag, ondska / evil' allm. 
full i o'nnda Dju. 'ondskefull'; dem add näo 
vo'nnda tf' se Li. 'de hade ngt slags ondska i 
sig'. Jfr ledska, bet. 1; ondska. 2. 'plåga, 
besvär / trouble' Mal. i'nnt a då P afft näro 
vo'nnda å di hä'll 'inte har då jag haft ngt besvär 
av det heller'. Syn.: ampa. 

ondaktig adj. I vo'nndakkts Li. 'ondskefull / evil'. 
Jfr ond, bet. 7. 

ondas sv.v.l. pass. vå`nndas öMor. (jfr ond, bet. 
7) 'vara förargad / be angry'; vå`nndas upå jen 
dllär jen 'vara förargad på ngn annan'. 

Onde m. III a; best. rndrt Älvd. 'djävulen'. 
Syn.: se ond, bet. 8, m.fl. 

ondel m. I a o'n(n)dil Rättv. o'nndil Bju.; best. 
wa'nndeln Ore o'nndiln Leks. Ål Flo. Nås Jä. 

'ondskefull (genomelak) individ / evil person' 
Rättv. Bju. Jfr ondo ssg. Syn.: ondo, bet. 2. 

(best.:) 'djävulen, den Onde / the devil' allm. 
o'nndiln drog-å't snä'ru Ål 'den Onde drog åt 
snaran' (då ngn hängde sig). Syn.: se ond, bet. 
8, m.fl. 

Ondel(n)s-hand f. VI o'nndil(n)s ha'nnd Ål Mock. 
'(mer än) årsgammal rotknöl av Orchis maculata 
/ (more than) one-year-old tuber of Orchis macu-
lata' (motsats: Guds-hand etc.). Jfr fr äl s a r-
handen; hand, bet. 7, m.fl. Syn.: styggman-
handen. 

ondmans-tårar m. la pl. vo'nnma(n)stårää  Mal. 
'tårar, som fällas t. ex. av förbittring över att ej 
ha fått sin vilja igenom / tears shed e.g. when one 
does not get one's own way'. Jfr grå-
tandestårar. 

ondmans-ögonen F. IV a pl. o'nnmansägor Jä. 
'hornartade bildningar på insidan av hästens ben 
/ horny growths on inside of horse's leg'. Jfr 
ink'; ljute m., bet. 2. Syn.: lerknul, bet. 2. 

ondmans-öronen f. IV a pl. o'nnmansäror Jä. 
vo'nnmasåron—vo'nnmaläron Mal. 'hjärtöro- 



ondo 	 1786 	 o-nöda 

nen, auriculae cordis'. Syn.: godman-, ljut-, 
vill-öronen. 

ondo m. oböjl. o'nndo Soll. Rättv. Leks. Bju. 1. 
'djävulen / the devil' allm. Syn.: se ond, bet. 8; 
ondel, bet. 2, m.fl. 2. 'ondskefull individ / evil 
person' Leks. en ta`kkan o'nndo sam ha' nn ä 'en 
sådan djävul som han är'. Syn.: ondel, bet. 1. 
— Ssg: o'nndo-järrk Ål 'ond människa; djävul / 
evil person; devil'. Jfr gammelerik; ond, bet. 
8; ondel, bet. 1-2, m.fl. 

ondska f. IV a 41`8nnska Älvd. vå`nnska öMor. 
o'nnska Bju. Nås. 1. 'ondskefullhet, elakhet / 
evil, meanness' (SAOB 3) allm. y'''nnsk.p tar 
y-"vyrannd jär i wii'rdrj Älvd. 'ondskefullheten 
tar överhanden här i världen'. Jfr onda, bet. 1. 
2. 'lokal, sjuklig förändring i människokroppen / 
local, malignant change in human body' (t. ex. 
levrat blod i sår) Älvd. saug-y"' r y'tinsky 'suga 
ur det onda' (t. ex. vid koppning). Syn.: illnad. 

ondsldig adj. I wå'nnskken Ve. 'ilsken av sig, folk-
ilsken / angry, vicious' (t. ex. om  ko). Jfr ilsk, 
bet. 1, m.fl. 

ons-dag m. II ii'sdåg Älvd. Våmh. ö' sdåg nvMor. 
Ve. ö'nsdåg Soll. Ore o'ssdåg—O'sdåg—Q'ssdäg 
Ors. o'nnsdag Rättv. Flo. o'nnsta Bju. o'nnsdåg 
Nås Jä. Äpp. o'dåg Mal. o'ssdåg ÖVd.; best. 
ö'nsdajen öMor. 'veckans tredje dag / Wednes-
day' (SAOB). Jfr ask-, dymmel-onsdagen. 

onsdags-kväll m. Ja; best. sg. dat. ö' sdaskwelldem 
Ve. 'onsdags afton / Wednesday evening' 
(SAOB). 

onsdags-tungel n. Id ö' nsdastuyyglik Soll. o'nns-
dastuyuäZr Ål o'nnsdästuuyäk Ga. o'nnsdas-
tuyyä1r Nås 'månskifte, som infaller på onsdag / 
change of the moon occurring on a Wednesday'. 

onta f. IV a o'nnta Leks. o'nnta Bju. Ål Dju. Jä. 
'lidande, plåga / suffering, torment' (We.); e 
anka o'nnta ti 	ja ha voki fa'sst far Dju. 
'en sådan plåga i axeln jag har råkat ut för'; 
må`gonnta Jä. 'maglidande / stomach trouble'. 
Jfr bälg-. 
-nytta f. IV a ö`nitta Ga. ö`nytta Äpp. 'ingen nyt-
ta / no use' (SAOB 1); hä då e a'Ildeläst tä 
ö`nytta Äpp. 'det där är alldeles till ingen nytta'. 
— Ssg: ö'nöttsmgr f. Mal. 'myr, som ej är be-
vuxen med till kreatursfoder tjänligt gräs / bog-
land on which grows no suitable grass for fodder'. 

-nyttig adj. I rinyttqn Våmh. (Bon.) u"nyttån—
u"nitton Soll. ö`nyttu Bju. ö'nöttu Mal. ö'netta 
ÖVd. 1. 'som är till ingen nytta / useless' 
(SAOB 1) allm. ädå e ö'nettat hii du djli'r ädå 
Tra. 'det där är till ingen nytta, det, du gör (det 
där)'. 2. 'ohjälpsam / unhelpful' Soll. Syn.: se 
ogagnsgod m.fl. 

onyttig-koppe m. Illa u"nittokupp Soll. 'person, 
som inte vill hjälpa till att utföra ett arbete / 
person who will not help with a job'. Jfr koppe, 
bet. 12. 

o-nyttjlig adj. I; n. ö'nöttjilä Mal. (jfr nyttja, bet. 
2) 'outslitlig / that will not wear out'. 
-nåd f. l a ö'na Mal. ÖVd.; pl. rnober Älvd. 1. 
'kinkighet, retlighet / irritability' (jfr Ross 
unaad; Fr. fina3) Mal. ÖVd. ä e ä få'le ä`rtil å 
d0' jäimmt Tra. 'det är fasligt, vad du är grinig 
jämt'. 2. (pl.:) 'kinkighet, grinighet (vanl. om  
barn) / irritability (usually of child)' Älvd. 3. 
'oråd / rat' Li. an å'no ö'nli 'han anade oråd / he 
smelt a rat'. Syn.: oråd, bet. 1. 
-nåd n. Ja u"n råd Soll. 'oförnöjsam, bråkig individ 
/ discontented, troublesome individual'. 
-nådas sv.v.l. Ci""nObas Älvd. u"nlidas Soll. 1. 
'vara orolig, kinkig el. ängslig / be uneasy, irrita-
ble or anxious' (V11) Soll. 2. 'göra odygd el. 
skada (t. ex. om  barn el. get) / do mischief or 
damage (of child or goat e.g.)' Älvd. Syn.: se 
odygdas, bet. 1, m.fl. 
-nådig adj. I (i"Hrtjöug nÄlvd. rnobyn Våmh. 
o"Jdun vMor. onli'dun öMor. u"nådån Soll. 
o"nadin öOrs. ö`natt Äpp. Mal. ö'nlia Tra. 'oro-
lig, retlig, kinkig, ängslig / uneasy, irritable, anx-
ious' (V11 We.; Aasen Ross unaadig); wgnso i 
bu so 0"814byn Våmh. 'varför är du så grinig?'; 
nä måtrö' ka'mmpen e ö'nitu Äpp. 'nu är min-
sann hästen otålig'. Jfr bekajad, bet. 2; illsv i-
dande; okynnig, bet. 2; åhågsam m.fl. 
-närt adj. n., se o(v)-närt. 
-nätt adv. ö'nätt Ga. 'icke snålt tilltaget, rikligt / 
lavishly, abundantly'. 

o-nöda f. IV a rnåba Älvd. rnåda Våmh. 
(Bon.) öinTia Bju.; best. sg. dat. ö'n&lun Ors. 
(>5234 Ore ö'n.Ja. Flo. Nås 'något, som ej är 
nödvändigt; förhållandet att ngt ej är nödvändigt 
/ sthg which is not necessary' (SAOB); du djiiv-
a'ut prnkygg ab (iwnböyn Älvd. 'du ger ut 
pengar på (eg. åt) sådant, som ej är nödvändigt'; 
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i ö'nådun Ors. e ö'nådei Ore i ö'nåa Flo. il ö'nåa 
Nås 'i onödan'; du a täji dä få'r bår nå ö'nåa 
Bju. 'du har givit dig in på ngt, som är alldeles 
onödigt'. Jfr oförrättat, adv.; ogena; ogärna, 
bet. 2; omåns; onödighet m.fl. 
-nödig adj. I rnåöug nÄlvd. ö'nåu Bju. Nås 
ö'nådu Jä. ö'nådi Mal. ö'nådig ÖVd.; n. ö'nådut 
öMor. o"nödut Ve. 'ej nödvändig / not necess-
ary' (SAOB 2); ä då vå då alldeles ö'nådigt å' 
de 'ha. 'det där hade du då inte bort göra (el. 
gjorde du då alldeles onödigtvis) (eg. det där var 
då alldeles onödigt av dig)'. — Adv.: onå'dut 
öMor. ö'nädigt 'fra. 'mer än nödvändigt; i onö-
dan / more than necessary; unnecessarily' 
(SAOB 2g); i rä"ddugåm a däm gåt nid onå'dut 
låyt öMor. 'i rädslan ha de gått ned onödigt 
långt'; hå e te må' ma`nn ö'nådigt '11-a. 'det är att 
anstränga (eg. möda) munnen i onödan'. 

o-nödighet f. Ja rnööugiet Älvd. esnödugh 
Våmh. (Bon.) ö'nödughit Leks. ö'nöuhåt Bju. 
'förhållandet att ngt är onödigt / the state of not 
being necessary' (SAOB 1); at i rnödugietp 
Våmh. (Bon.) ti ö'nödughåt Leks. i ö'nöultåta 
Bju. 'i onödan'. Jfr onöda m.fl. 
-nöjd adj.I ringögd Älvd. 'missnöjd / discon-
tented'. Jfr misslynt; oförnöjd; olåten m.fl. 
-passlig adj. I ö`passlä—ö`paillä Mal. 1. 'opas-
sande, olämplig, klandervärd / improper, unsuit-
able, reprehensible' (SAOB 2). 2. 'som ej pas-
sar till form el. storlek / not fitting in shape or 
size'; dam då kkå'a e ö'palilä a då'g 'de där 
kläderna passa inte åt dig'. — Adv.: ö`pa.1.2lä 
Mal. 'opassande, olämpligt / improperly'; du 
bjå' ä  dä ss ö`paillä, ss i vill int a dä pnå"du bär 
dig så opassande åt, så jag vill inte ha dig med'. 

opera oböjl. sbst. coppra—a`ppra Flo. o`ppra Äpp. 
'oväsen / noise, row' (jfr We. 2); hä vå då en 
fälä o`ppra hall bå'ä Äpp. 'det var då ett 
förfärligt liv ni för båda två'. Jfr b e s mid, bet. 2; 
levan; mirakel, bet. 3, m.fl. 

oppande adv. (allm. förstärkande framför blöt:) 
a`ppande blrä't Nås 'genomblöt / wet-through'. 

opp-sitta f., se uppe sitta. 
0-pris n. J a "pris Våmh. ö'pris Mor. Bju. 'oskä-
ligt pris / exorbitant price' (SAOB); å'öa wå-tit 
int rpris Våmh. 'det där var inte ngt oskäligt 
pris'. 
-påtänkt adj. 1 ö`påtäyyt Nås 'oförutsedd, ovän- 

tad / unforseen, unexpected' (SAOB). Syn.: 
oförtänkt. 

o-rannsaldiga adv. 4"r.finsäkiriga Våmh. (Bon.; 
allm. förstärkande:) 'förskräckligt / terribly'; fri 
wå nogä*(i''rfrisåkkiga Irflindjä 'han var borta 
(eg. någonstans; se n ågor) oerhört länge'. Syn.: 
se eländig, adv.; obegripliga, obörga m.fl. 

ord n. la ayrö—ferd Älvd. Ord Våmh. örd Mor. 
Soll. Ore öd Ve. wård—warrd Ors. ök NeSi. Vd. 
1. 'yttrande tal; vokabel, glosa / word' (SAOB 
ord" 1-4) allm. bi't jenu wa'rrde vOrs. 'tala litet 
(eg. byta ett ord) med varandra'; jä frk int ölra 
Pr o Rättv. 'jag fick inte ett ord (eg. ordet) ur 
henne'; ä va ölrar ä öLeks. 'det var (sanna, 
kraftiga) ord det!'; du tö ö'kä ur mu'nn på mä 
Mock. 'du sade det jag tänkte säga (eg. tog ordet 
ur munnen på mig)'; allri et ö' k Jä. 'inte ett enda 
ord'. Jfr ja, ssg; dret-, flep-, get-, glopp-, 
kläck-, nej-, sket-, skälls-. 2. (bildi. i förb. 
veta ord av:) ma int jä våt ölr å' Leks. 'innan 
jag har en aning om det (el. hinner tänka efter; 
eg. medan inte jag vet ord av) / before I can say 
Jack Robinson' (jfr SAOB ordu  1 j 0). 3. 
(best.:) 'Ordet, Guds ord / the Word, God's 
Word' (SAOB ordu  3 och 8) allm. an  ska-nt 
jä'kkas ma ö`ki Rättv. 'man bör ej driva gäck 
med Guds ord'. Syn.: gudsord, bet. 1. 4. 
'bokstav / letter' (SAOB ord" 5) allm. rekkan- 

pp wa'rrdi vOrs. 'läsa upp bokstäverna'; an 
kann då ö'kan ?Vela Leks. 'han kan då bokstä-
verna redan'; e sallmbök mä stö'r a regål ö'k tP 
Mal. 'en psalmbok med stora och rejäla bokstä-
ver i'. Jfr latin, ssgr; krus-. Syn: bokstav. 5. 
(senare ssgsled:) 'besvärjelse / invocation', se 
blod-. 6. (senare ssgsled:) 'förbehåll, villkor / 
condition', se för-. — Avi.: li'doka Leks. 'som 
talar i elaka ordalag / who speaks maliciously'; 
an ha allar vän i li'doka 'han har aldrig sagt ett 
elakt ord till mig'. Jfr hittordad; ledhågad. 
Syn.: hädordad. 

orda sv .v .1. ö`rda vMor. ö`rd- Soll. Ore öl- Ors. 
ök- NeSi. Vd. 'nämna, antyda / mention' (jfr 
SAOB 1) vMor. Jfr för-. — Särsk. förb. (om:) ök-
-e'rnm Nås Mal. ö'k-amm ÖVd. 'omnämna'; han 
ök int s'mm hå' nå Nås 'han nämnde ingenting 
om det'; (uti:) ok-tP Leks. 'antyda litet försik-
tigt'; (å:) i ölad-ö'-n, vOrs. 'jag gav honom ovett'; 
(åt:) 'säga åt, nämna i förväg, varsko om ngt' 
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allm. e örded-X -nom Ore 'jag talade litet med 
honom om saken'; skull ja få si ska`mmärn, kan 
ja fäl ök-å't-tz Ål. 'skulle jag få se skomakaren, 
kan jag väl säga till honom'; du kann ful ök-å't-tz 
ädä.' Mal. 'du kan väl varsko henne om det där'; 
(återi:) i ö'rdäd a`tti an vMor. 'jag bara antydde 
el. nämnde för honom'. 

orda-lag n. reurdlräg Älvd. 'språkligt uttryck / 
expression' (SAOB 3); fn bra'ke so kjirty 
ri'rdiräg 'han använder så fula uttryck'. 

ord-bett adj.I wirrdbitt Ors. 'som ger bitande 
svar / giving caustic replies'. 

ord-bytas sv.v.pass. ö'kbitas Rättv. 'strida med 
ord, munhuggas / wrangle, bicker'. Syn: mun-
bitas; munhuggas. 

ordentlig adj. I; n. årdentlet Ve. 'rejäl, bra / 
proper, fine' (SAOB 3); ä ska wa jet årdentlet 
li'gg 'det skall vara ett ordentligt ligg' (jfr ligg, 
bet. 1). Jfr bra, bet. 2; fin, bet. 1. — Adv.: 
orde'nntli Soll. 'rejält / properly'; ta"-i ordenntli 
nu 'tag i ordentligt nu'. 

ord-fast adj. I ti'Brdfasst Älvd. ö`dfasst Ve. ö`k-
fasst Rättv. Äpp. 'fra. 'ordhållig / true to one's 
word' (SAOB; Aasen). Syn: ordhållig. 

ord-fattig adj. I ö'kfatten Äpp. 'ordkarg, föga tal-
för / taciturn, of few words' (SAOB). 

ord-hittad adj. I ö`rdhitta-ö'rdhitta (pl. ö' rdhitta-
där) Ore 'som lätt finner ord, fyndig / witty'. 
Syn: benhitten; hittordad; ordhittig. 

ord-hittig adj. I ö'khittu Rättv. (Bo.) Äpp.=föreg. 
(SAOB; jfr Aasen ord hitten). 

ord-hålla f. IV a ä`rdallda öOrs. 'ordhållighet' (jfr 
SAOB ordhåll); ä-nt iugQ,  ö`rdallda P gn 'det är 
ingen ordhållighet i honom'. 

ord-hållig adj. I ö'khallu Rättv. (Bo.) 'som håller 
vad han lovat' (SAOB). Syn: ordfast. 

ordinera sv .v .1. å'vn&ra Ore li`rnera- rii'vnera 
Leks. 1. 'reservera för ngns räkning / reserve 
for s. o.' (jfr SAOB 2c) allm. e a å'vnera isso 
fö're a di' Ore 'jag har låtit den här fåran (vid 
potatissättningen) vara för din räkning'. 2. 'före-
skriva / prescribe' Leks. 

ordning f. Ib å'rdniug Våmh. a'rniug Mor. Ve. 
Soll. Ore Xrdniyg Ors. j`rniy Rättv. Leks. Bju. 
Ål Dju. Nås chniy Flo.-1/',1iy Jä. 'rnij-.å"nifJ  
Mal. ktliyg-a`clniyg ÖVd.; pl. irrniugär V'åmh. 
(Bon.) 	Äpp. 1. 'reda, ordentlighet / or- 
der' (jfr SAOB A6 och A8) allm. du a kgä 

niygär i' di Vå'mh. (Bon.) 'du är ingen ordnings-
människa'; ålld å"rniyg å nånti'm Soll. 'hålla 
ordning på ngt'; am i' mit du ha'll de i li`rjniyg Li. 
'om du inte håller dig i styr'. 2. (i vissa preposi-
tionsuttryck; jfr SAOB A9:) a. stell i lerng 
ma"sekk vMor. 'tillreda matsäck / prepare provi-
sions for journey'; ä på j`rninja Ål 'det är får-
digt'; e du i iftliyg nä Tra. 'är du färdig nu?'. b. 
va på a'rninja Dju. 'vara riktigt frisk / be fully 
recovered'; o klå`ra e då i lecIniyg at nä Tra. 
'Klara är då frisk igen nu'. Jfr färdig, bet. 1; 
kry. 3. (sg.-pl.:) 'beteende, sätt att uppföra sig 
/ behaviour, way of behaving' (jfr SAOB A 8 e) 
allm. vänd e e"ta fö Vät lerniygär Soll. 'vad är 
det där för tilltag?'; ä va e sty'gg å'rniy Bju. 'det 
var fult gjort'. Jfr färd, bet. 4. 4. 'attiralj, red-
skap, grejor / tools, equipment' (SAOB C 18) 
Rättv. såyk-ihö'p å'rniyär Rättv. (Bo.) 'samla 
ihop verktygen!'; så`larniyär 'klövjningsredska-
pen'. Jfr don, bet. 2. 5. (pl.:) 'menstruation' 
Äpp.-Tra. o a me'sst a`niugan Tra. 'hon har 
upphört att få menstruation'. Syn.: se dendär-
därna, bet. 2, m.fl. 

ord-städ n. ö'kytå Flo. (5'sstii Nås 'ordstäv, ord-
språk, talesätt / proverb, maxim' (V11). Syn.: 
ordstäv; ordstöd. 

ord-stäv n. ö'kståv Jä. =föreg. (SAOB). 
ord-stöd n.Ia ö`rdstiid Soll.=ordstäd (jfr Ross 
ordstOde). 

Ore oböjl. sbst.-n. I a best. (oböjl:) 12're Älvd. 
ö're vMor. Ore Mal. ÖVd. ö'rä Soll. är Ors.; 
(n.Ia:) ö'rä öMor. ö'rs Rättv. 'ett sockennamn / 
a parish name'; frå ö' re vMor. frå ö`ri öMor. 
'från Ore'; up9 r öOrs. 'i Ore'; nå k å ö'rs 
Rättv. 'till (eg. nord å) Ore'; båt (-nå) å ö`ri 
Rättv. 'i (eg. borta el. nord å) Ore' (jfr Boöthius 
Orsam. 69). — Ssgr: it'rfök n. Ors. 'folk från Ore/ 
people from Ore'; ä'rkår Ors. ö'rkarr Ore ö'rkår 
Rättv. ö'rekår 'fra. m. 'man från Ore / man from 
Ore'. 
-reda f.IV a rrna Älvd. 	vOrs. öWa 
Bju. Nås 'oordning, trassel / disorder, confusion' 
(SAOB 1c); an djä`rd bara ö'r&do in i 0'1-dem 
vOrs. 'han ställde bara till trassel i gården'. 
Syn.: ogreda, bet. 1. 
-redig adj.I 	Rättv. ö'rMig Leks. Nås 
ö`ri.0 Bju. 1. 'oordnad, rörig, huller om buller / 
disordered, in a mess' (t. ex. om  varp, redskap 
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etc.; SAOB 1) Rättv. Leks. jä är a så ö`redit jli'n 
Leks. 'jag har det så rörigt här'. Jfr ogred; 
ogredlig, bet. 1. Syn.: rörig; samlig. 2. 
'oklar i tanken, virrig / confused, muddle-head-
ed' (SAOB 2a) Bju. Syn.: oredlig. 3. 'onykter 
/ intoxicated' (SAOB 2e) Bju. Nås. 
-redlig adj. I rriedlin Våmh. ö`rOdlen Tra. = 
föreg., bet. 2. 
-ren adj. I ö‘rån Ve. Ore Bju. Nås Mal. ö'räjn Li. 
1. 'blandad med främmande beståndsdelar, 
ogräs, skräp etc. / mixed with foreign ingre-
dients, weeds, trash etc.' (SAOB oren' ib) 
allm. (n., substantiverat:) ä 	näran ö`räjnt da 
Li. 'det är något skräp där (under ögonlocket)'. 
Jfr orena f.; orenig; orensig. 2. 'orenlig, 
smutsig, snuskig / unclean, dirty' (SAOB oren' 
2) allm. Syn.: dretig, bet. 1; lortig; orenslig; 
skiten, bet. 1; skitig; terli.g. 
-rena f. IV a ö'råna öMor. Ore ö`råna Rättv. 
'ogräs / weeds' (V11 We.). Jfr oren, bet. 1; 
orenig. Syn.: 0-gräs, -rense, -sär. 
-rena sv.v.l. rriena Våmh. (Bon.) ö`råna Ve. 
ö`råna Äpp. (jfr oren adj., bet. 2) 'smutsa (ned)! 
make dirty' (SAOB 2) allm.; ig a-pt fajd så i edd 
dägå (riden ö`gad Våmh. (Bon.) 'jag har inte 
fått ngt alls (eg. så mycket, så jag kunde orena 
ögat)'. Syn.: dona, bet. 7; dreta, bet. 1, lorta; 
tera. — Särsk. förb. (ned:) örån-nå' Äpp. 
'smutsa ned'. 

o-renig adj. I a`rinun (n. a'rånut) öMor. (jfr 
orena f.) 'full med ogräs (el. skräp) / full of 
weeds (or rubbish)'; äd e så Wrånut öMor. 'det 
(gräset på trädan) är så fullt med ogräs'. Syn.: 
ogräsig, bet. 1; orensig. 

oren-ister n. Id ö`renfsstär Ore Nås 'sämre ister, 
plockat från slaktdjurets tarmar / inferior lard, 
picked out of slaughtered animal's entrails with 
fingers'. Syn.: se noppadfeta m.fl. 

o-rense n. III o"rås vMor. =orena f.; i a täj-g'r 
å'llt o"råsä yr lro"tim svMor. 'jag har tagit bort 
(eg. ur) allt ogräs(et) ur åkern'. Jfr orensig. 

o-rensig adj.I rriesug nÄlvd. ö`resun svMor. 
'full av skräp el. ogräs, ej rensad / full of rubbish 
or weeds' (t. ex. om  en skäppa nyplockade bär); 
pli`råni e så ö'resugär så svMor. 'potatisen är så 
full av ogräs så'. Jfr orense. Syn.: ogrä-
sig, bet. 1; orenig. 

o-renslig adj. 1 ö'råslin Ore Leks. ö'råslä Mal. 

'orenlig, smutsig, snuskig (om person el. sak) / 
unclean, dirty (about person or thing)'; odå' stä'-
ya e lek° ö`råslin sam jäno swensta Ore 'den 
där stugan är lika orenlig (snuskig) som en svin-
stia'; an ha barn å bi 58 ö'råslin Leks. 'han har 
börjat att bli så orenlig'. Syn.: se oren, bet. 2, 
m.fl. 

orga' f. IV a o`rrga Våmh. (Bon.) å`rrga Mor. 1. 
'orgelpipa / organ pipe' (jfr SAOB under orgor) 
vMor. (Öna). 2. 'orgel / organ' (jfr SAOB under 
orgor; Sdw. orgha) Våmh. (Bon.) Mor. 
(Isunda, Färnäs); gtz spi"kär o'rrg9n Våmh. 
(Bon.) 'han spelar orgel'. Syn.: orgel; orgor; 
org-spel, -verk. 

organ  f. IV a wa'rrga Ors. ha`rrga Ore (Torp 
orga). 1. 'järnmärla / iron staple' (t. ex. på 
harv; på snösko) allm. Jfr hadda, bet. 3, m.fl. 
2. 'ett slags haspe, som fälldes ned över en märla 
/ kind of hasp put over staple' (se ill.) allm. 

orgalll  f. IV a a`rrga Ors. ha`rrga Ore hå'r(r)ga 
Rättv. (Bo.) (jfr ? VII orga) 'elak, krånglig fe-
minin varelse / nasty, troublesome female crea-
ture' (t. ex. get el. kvinna); ljö't la`kiygharrga 
Ore 'elaka, bråkande käring!'. Jfr harpalv, bet. 
2; norkall, bet. 1. 

orgel m. la a`rrjel Ore a`rrjäl Al 'piporgel el. or-
gelharmonium med stämtungor! organ' (SAOB 
1); an spi`ked på a`rrjelem 'han spelade (på) or-
gel(n)'. Syn.: se orga', bet. 2, m.fl. 

orgor f. IV a pl. o`rrger—o'rrgur Älvd. u'rrgur 
nVåmh. å`rrgur Ve. Xrrgor Soll. wa`rrgur Ors. 
å`r(r)går Rättv. a`rrgar Leks. Mock. Flo. Jä. 
Mal. ÖVd. a'rrgur Bju. a`rrgär Dju.; obef. 
Ore=orgai, bet. 2 (SAOB 1; jfr Forsslund, 
Mora, s. 110); spi."4-å o'rrgur nÄlvd. 	o'rr- 
gym sÄlvd. spi"lå o wa`rrguma vOrs. 'spela or-
gel'; dier add j'yyg o'rrgur i bjefrrkalkappaki 
sÄlvd. 'de hade ingen orgel i Evertsbergs kapell 
(eg. i Bergkarlkapellet)'. 

org-skulle m. Illa wa`rrgskullä Ors. a`rrgskulla 
Leks. Al a'rrgskulla Dju. Mock. 'orgelläktare / 
organ loft'; 	a`rrgskulboz Mock. 'den lilla 
orgelläktaren framme emot altaret'. 

org-spel n. II—Ja tva`rrgspil—a'rrgspil Ors. 
a`rrgspel Leks. a'rrgspill Nås a'rrgspål Mal. 
ÖVd.=orgal, bet. 2; sPa add ä full gänn(i)i-
-ainnd te täj-a' tt o da-i a'rrgspåln Mal. 'sedan 
hade det väl gått (an) att leta reda på (eg. taga 
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åter) den (melodien) på orgeln'; dem å ä 
a'rrgspel da-i hö'nam gå'iram Tra. 'de ha en 
orgel i den gården'. 

org-trampare m. luc s'rrgtrammpar Leks. Bju. 
s'rrgtrammpar Nås 'orgeltrampare / organ-
blower' (SAOB). 

org-verk n. Ib å'r(r)gvark Rättv. 8‘rrgvarrk 
Bju. = orgal, bet. 2 (SAOB 1; We.; jfr V11 orgo-
verk). 
-riktig adj. I ö`rikktig Leks. ö'rikktin Bju. ö`rikkti 
Mal. 'felaktig, ej normal / defective, incorrect, 
abnormal' (SAOB 2); kannfi vdka ä ri`kktig, ä 
barä jä Sam ä Sa ö'rikktig Leks. 'kanske världen 
är normal, det är bara jag, som är så onormal'; 
an va ö`rikkti då' å' Mal. 'han var ej fullt normal 
då heller (eg. ock)'. 
-rimlig adj.I ö' rimkin Leks. ö`rimkin Bju. 'omått-
lig, vettlös / immoderate, unreasonable' (SAOB 
5-6); o ä sa ö`rimirin tä skrg'ta Leks. 'hon är så 
omåttlig att skryta'. Syn.: se ohovlig m.fl. 
-rimliga adv. ö`rimki—ö`rimmki Leks. ö`rimki 
Bju. ö`rimmki Ga. Nås ö`rimkä Mal. ö`rim-
ke—örrmele Li. (Sdw. orimlika; allm. förstär-
kande:) 'väldigt, synnerligen / very, extremely'; 
dam va du`kktig ö`rimiri Leks. 'de voro väldigt 
duktiga'; sa örrmele te å'tänslåg da å 8m-då' 
tjå'kam Li. 'så väldigt gott om bete el. foder för 
korna (där) på den där kölen'. Syn.: se elän-
dig, adv.; obegripliga; obörga; omåttliga; 
orumliga; oskapliga; ostyggliga; otamigt; 
ovörden, adv. bet. 2; ovördig, adv., bet. 2; 
skropp(ande); vanskapliga; vanskliga; 
varliga, bet. 2; vådliga m.fl. 

ork m. Ib harrk Leks. Ål Mal. 'styrka, kraft att 
arbeta / strength, energy' (SAOB); ä går o'pp å 
nå' d rna ha' rrkan Leks. 'det går (än) upp och (än) 
ned med kroppskraften'; i ha i'yyin ha'rrk kvå' ä  
Mal. 'jag har ingen kraft kvar'. Syn.: orka. 

ork adj.I hurrk Mal. 'som har krafter, som orkar 
arbeta / strong, able to work'; hä vå mä i va u'yy 

ha'rrk 'det var när (eg. med) jag var ung och 
stark'. Jfr kraftig, bet. 1; maktig, bet. 2; 
stark, bet. 1. Syn.: orkande(s). 

orka f. IV a ha'rrka Ore—a'rrka Leks. hå'r(r)ka 
Rättv. (Bo.) ha'rrka Dju. Ga. Jä. Mal. 'styrka, 
förmåga att kroppsarbeta / strength, ability to 
work hard manually' (SAOB 2); e å'-nt ?laga 
ha'rrko Ore 'jag har inte några krafter'; jä bar int 

å nå hå` r(r)ka Rättv. (Bo.) 'jag börjar (på att) inte 
ha ngn förmåga att kroppsarbeta'; ä ss vi& slå' t 
rna 8'rrka Leks. 'det är så totalt slut med kraf-
terna'; ta-fra' m å'r ha'rrka Dju. 'tag ett riktigt 
krafttag (eg. tag fram andra styrkan)!'. Syn.: 
ork. 

orka sv.v.l. u'Hrrka Älvd. Våmh. wå'rrka nvMor. 
å'rrk(a) öMor. Soll. wå'rrka—hå'rrka Ve. ws`rr-
ka Ors. ha'rrka Ore hå`r(r)ka Rättv. (Bo.) 
å' r(r)ka vRättv. hs' r(r)ka Rättv. (Bi.) Bju. Dju.—
Tra. ha'rrka—a'rrka Leks. ha'rrka Ål 'förmå, äga 
krafter till (ngt) / be capable, have the energy for 
(sthg)' (SAOB; styr dat. el. ack.:) dier  ulld jät 
strnnyn sig so öier u'rrke .11å"gyn sÄlvd. 'de 
skulle äta sig mätta, så att de förmådde (sköta) 
slagan'; ig u'rrkär int dg' ööa, j P så ty'yyg 
Våmh. 'jag förmår inte (bära) den där (byttan); 
den är så tung'; i wa'rrker int a'ssint Ors. 'jag 
orkar inget alls (eg. inte alls intet)'; ha'rrkär du 
an-då' ra`gsättjen Ore 'orkar du den där råg-
säcken?'; ä' nn hå'r(r)kar lä små"påjkar Rättv. 
(Bo.) 'ännu kan jag mäta mig med småpojkarna'; 
hä vå nar jä va u'yy å ha'rrka Leks. 'det var när 
jag var ung och stark (eg. orkade)'; jo, fuk må'tt 
du ha'rrka Jä. 'jo, visst orkar du!': han ha'rrk int 
i'yygan Li. 'han hade inga kroppskrafter'. Syn.: 
förmäkta; mäkta. — Särsk. förb. (upp:) Sa du 
srrk-o' pp tä tjä`rrtja Leks. 'så att du orkar (stiga) 
upp (och gå) till kyrkan'; (vid:) u au Orkä-wr 
itajå'r Våmh. 'hur ihärdigt du står ut med det 
här!'. 

orkande(s) adj. hå` r(r)kand8(s) Rättv. (Bo.) 
ha'rrkandä(s) Bju. 'som har krafter att kroppsar-
beta'; ä'nn e jä hå` r(r)kandss Rättv. (Bo.) 'ännu 
har jag mina kroppskrafter i behåll'. Syn.: ork. 

orkan(des)-lös adj. I hå'rrkänslös Ve. ha'rrkanlös 
Ore 'orkeslös, som ej har krafter att kroppsar-
beta / incapable of manual work'. Syn.: 
ork(es)lös. 

ork(es)lös adj. u'rrkkös Älvd. Våmh. wa'rrklås 
Ors. hå`r(r)klås Rättv. (Bo.) (h)a'rrkalös Leks. 
ha'rrkkis Bju. Dju. ha'rrkaslås Jä. =föreg. 
(SAOB 1). 

orlean n. l a åljå'n—å'lljän Rättv. 'gult färgämne, 
gul färg / yellow dye-stuff' (0Lau; jfr SAOB 
orleana; anv. bl.a. i gul rand i Rättviks-bred-
dan); heda fr n åljå'n8 Rättv. (Bo.) 'det där fina 
gula färgämnet'. 
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orleans sbst. åliå'yy Mal. 'ett slags halvylletyg / a 
kind of half-woollen fabric' (SAOB; jfr Malung, 
bd 2, s. 408). 

orm m. J a errm Älvd. Våmh. wårrm vMor. Ve. 
vSoll. vårrm öMor. Soll. tus= Ors. sr(r)m Ore 
Rättv. (Bi.)—fra. ar(r)m vRättv. 1. 'kräldjur av 
ordningen Ophidia; ormliknande ödla / snake; 
blindworm' (SAOB 1; 6); stemmen u'rrngim 
Älvd. 'gm magiska metoder förmå ormar att be-
giva sig till viss plats'; en s'rmm a bkå`si på an 
Leks. (Silj.) 'en orm har blåst på honom (n: 
person, som fått en svullnad)'; fullt i s'rrm Leks. 
'fullt med ormar'; an ad jä'tti stä'jkt s'rrm fe 
grå' e Li. 'han hade ätit stekt orm mot klåda'. Jfr 
blind-, bo-, dyng-, dyngstack-, gårds-, 
hugg-, koppar-, ung-, sken-, svart-, tjäl-, 
vis-, visdoms-, vit-. Syn.: långmask. 2. (se-
nare ssgled:) 'ett slags mask, sprängmask / kind 
of worm, hair-worm' (SAOB 7) allm.; se 
spräng-, tagel-. — Av!.: ws`rrmut Ors. 
å'r(r)mut Rättv. s'rrmut Leks. Dju. Ga. 'fullt 
med ormar / full of snakes'. 

orma sv .v .1. s'rrma Ga. 'ringla, slingra / wriggle, 
coil' (SAOB 1-2). — Särsk. förb. (undan:) o 
srrm-u`nna sä Ga. 'hon slingrar sig undan' 
(bildl.). 

orman (?) interj. s'rrman Bju. (uttr. av vedervilja, 
harm el. missnöje / expression of antipathy, in-
dignation or discontent). 

ormas (?) adj. oböjl. a'rrmas Bju. 'faslig, för-
skräcklig / terrible'; et s'rrmas vsn 'ett fasligt 
oväsen'. Syn.: se fas(e)lig, bet. 1, m.fl. 

orm-bett n. la s'rrmbit Ore s'rrmbett Leks. Bju. 
Dju. 'bett av orm / snake-bite' (SAOB). Syn.: 
ormhugg. 

orm-biten adj. IV s'rrmbitin Leks. s'rrmbittin Ga. 
s'rrmbittp Jä. 'biten av en orm / bitten by a 
snake' (SAOB). Syn: orm-blåst, -huggen, 
-stucken, -stungen. 

orm-blad n. II wå'rrmbkåd vMor. Ve. 'ormbunke, 
bräkenart; Polystichum m.fl. / fern'. Jfr mång-
faldsrot. Jfr orm-bunk, -gräs, -ris, -tagel, 
-tegel, -tjäga, -tjägel, -tjägla; sadelgräs 
m.fl. 

orm-blod m. Ja s'rrmbkö Li. 'blod från orm / 
snake blood'; an hå`k dem ti s'rrmbkö 'han (3: 
smeden) härdar dem (o: knivar och yxor) i orm-
blod' (för att ge dem skarpa eggar; jfr Lima och 
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Transtrand, bd 1, s. 457, 502). 
orm-blonuna m. Illa wå'rrmiköm vMor. 'röd-
binka, Erigeron acris / blue fleabane' (jfr SAOB). 

orm-blåst adj. I s'rrmbkåst Nås=ormbiten (jfr 
GotI.Ordb. ormblåsen). 

orm-bläst m. l a s'rrmbkässt Mal. 'en spinnar- och 
mätarlarv; stor, färgstark larv / larva of bomby-
cid or geometer; large, brightly-coloured larva'. 
Syn.: se björn-, bläst-mask; åma; älma m.fl. 

orm-bo n. V—f. Ja wå'rrmbut Ve. s'rrmba Leks. 
'ormnäste, samling ormar i ett näste / snake's 
nest, a lot of snakes in a nest' (SAOB). Jfr orm-
lek. 

orm-brännvin n. II—I a wå'rrmbrenndwin Ve. 
ws`rrmbre'nndwin öOrs. s'rrmbrä'nnvin Li. 
'brännvin, tillsatt med orm i någon form och anv. 
som medicin / distilled liquor with snake in some 
form added to it, used for medicinal purpose' 
(SAOB). Jfr ormister. 

orm-bunk m. I b wå'rrmbuyyk öMor. s'rrmbuyck 
Ål 'ormbunke, bräken; träjon' (SAOB under 
ormbunke). Jfr ormblad m.fl. 

orm-buske m. Illa wå'rrmbåssk Ve. 'gran, som 
stannat i växten / fir which has stopped growing'. 
Jfr gran-grånka, -torv; martorva, bet. 1; 
ormgran. 

orm-bär n. IF--Ja u'rrmbiT Älvd. s'rrmbiir Ål 
Irollbärsblomma, Paris quadrifolia / herb Paris' 
(SAOB a). Syn.: se korsbär m.fl. — Ssg: 
u'rrmbesblgmm m. Älvd. 'dets.'. 

orm-etter n. Id u'arrmettä(r) Våmh. 'ormgift / 
snake venom' (SAOB). 

orm-gran f. II u'rrmgrOn Älvd. ws`rrmgrån Ors. 
s'rrmgrån Al s'rrmgriin Dju. Mock. 'gran med 
långa, släta grenar utan småkvistar / fir-tree with 
long twigless branches' (SAOB). Jfr ormbu ske. 

orm-gräs n. II—la u'rrmgrås Älvd. u'rrm(pz)-
gräs Våmh. wå'rrmgrås vMor. vSoll. vå'rrmgrås 
öMor. Ve. Soll. ws`rrmgrås Ors. s'rrmgriis 
Mock.—Jä. s'rrmgrås Mal. ÖVd. 'ormbunke, Po-
lypodium; Polystichum; Phegopteris; Pteris / 
fern' (SAOB id; Malung, bd 2, s. 375). Jfr orm-
blad m.fl. 

orm-hugg n. Ib s'rrmhugg Nås s'rrmhsgg Mal. 
'ormbett / snake-bite' (SAOB; VII, Gotl.Ordb.). 
Syn.: ormbett. 

orm-huggen adj. III s'rrmhuddjin Jä. s'rrmhsddjin 
Mal. Li.=ormbiten (SAOB). 
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orm-huvud n. å'r(r)mhåvu Rättv. (Bo.) 'lumpen, 
skvalleraktig person / mean, gossipy person' 
(SAOB Ib). 

orm-ister n. Id d'rrmister Älvd. wå'rrmisstär 
vMor. a'rrmisstur Leks. 'fett efter kokt orm, 
anv. som medicin / fat from boiled snake, used 
for medicinal purpose' (SAOB). Jfr ormbränn-
vin. 

orm-konung m. Ib a'rrmkånuy Mal. 'vit orm / 
white snake' (SAOB). Syn.: vitorm. 

orm-lek m. Ib weerrmka vMor. wå'rrmla Ve. 
a'rrmlik Ore Rättv. (Bi.) Mal. u'rrmläjk ÖVd. 
1. 'hop av under parningsleken sammansling-
rade el. tätt liggande ormar / group of mating 
snakes' allm. Jfr ormbo. Syn.: ormring; orm-
spel, bet. 2; ormting. 2. 'plats, där ormarnas 
parningslekar bruka äga rum / place where 
snakes usually mate' Ve. Mal. ÖVd. då va fullt i 
a'rrmläjker Li. 'där var fullt med parningsplatser 
för ormar'. 

orm-länt adj.I vå'rrmlännt öMor. 'sådan, att man 
kan antaga, att ormar finnas i den (om terräng) / 
likely to have snakes in it (about terrain)'. 

orm-ring m. I b a'rrmriyy Ga.=ormlek, bet. 1. 
orm-ris n. la wå'rrmrajs vMor. tys' rrmrajs Ors. 

s'rrmris Dju. Ga. Mal. 'ormbunke; (koll.:) orm-
bunkar' (SAOB; Malung, bd 2, s. 375). Jfr orm-
blad m.fl. 

orm-spel n. II u'rrmspik Älvd. wå'rrmspik Ve. 
'ormarnas parningslek / snakes' mating' Älvd. 
=ormlek, bet. 1. Älvd. Ve. 

orm-spott n. Ja u'rrmsputt Våmh. wå'rrmsputt 
Ve. a'rrmsputt Flo. s'rrmspatt Mal. 'slemsam-
ling, omgivande spottstritens larver, grodspott / 
slime, enveloping larva of frog-hopper (spittle 
insect)' (SAOB). Syn.: g uckuspott, bet. 1. 

orm-stucken adj. III a'rrmstuttjän Ore a'rrmstuk-
k Bju. s'rrmstuttjin Dju. Ga. 'ormbiten' 
(SAOB 1). Syn.: se ormbiten m.fl. 

orm-stungen adj. III a'rrmstonndjin Tra.=föreg. 
(SAOB). 

orm-tagel n. Id ws`rrmtagel öOrs. s'rrmtagåk Ga. 
'ormbunke; träjon'. Jfr ormblad m.fl. 

orm-tegel n. Id a'rrmteggäk Bju.=föreg. 
orm-ting n. I b a'rrmtiugg Li.=ormlek, bet. 1. 
orm-tjäga f. IV a s'rrmtjäga Leks.=ormtagel. 
orm-tjägel n. Id u'rrmtjäge'k Älvd. u'rrtnintjä-

gä'k Våmh. wå'rrmtjegäk vMor. vå'rrmtjägå'l 

öMor. wå'rrmtjägäk Ve. wa'rrmtjagal vOrs. 
år(r)mtjfigair vRättv. a'r(r)mtågak Rättv. (Bi.) 
a'rrmtjägak Leks. s'rrmtjäggåk Bju. a'rrmfäg-
gäk---u'rrmfilgåtr Ål s'rrmtjiigäk Dju.=ormta-
g el (Lyttkens 1584 ormkj ä g el); ä väkksär 
vå'rrmtjäglä jän öMor. 'det växer ormbunke(n) 
(koll.) här'. 

orm-tjägla f. IV b vå'rrmtjiigäk (pl. -tjåglror) Soll.; 
pl. vcrrrmtjäglu'r—vå'rrmtjäkia'r öMor.=orm-
t ag el. 

orm-tunga f. IV a s'rrmtuyya Mal. 'ormrot, Poly-
gonum viviparum / serpent-grass'. Syn.: frö-
gräs, bet. 2, -karlar. 

orm-tät adj. I Xr(r)mtätt vRättv. 'fullständigt tät / 
quite secure, watertight' (t. ex. om  så; om knut i 
timmerbyggnad). 

orm-unge m. Illa s'rrmunn(nä Mal. 'unge av 
(hugg-) orm / young snake or viper' (jfr SAOB). 

orm-vråk m. Ib warrmoråk Ors. a'rrmyråk Ål Ga. 
'rovfågel (som lever av ormar, grodor, möss 
etc.), Buteo butbeo / buzzard' (Jfr SAOB 1). Jfr 
dretvåk; kvenhök, bet. 1, m.fl. Syn.: kloss-
hök; ormvåk. 

orm-vå' k m. Ib u'rrmwak Älvd. =föreg. (SAOB). 
orm-väder n. Id a'rrmtg°  Mal. 'varm väderlek 

med små moln el. dis, då ormarna kommer fram / 
hot weather with small clouds or haze, when 
snakes are out'. Jfr under glutt" m., ssg. 

orm-ödla f. IV a å'r(r)mila Rättv. s'rrmilla Leks. 
Ål —8`rrmjillra Leks. a'rrmil(I)a Bju. Dju.—Nås 
s'rrmela Äpp. 'skogsödla, Lacerta vivipara / li-
zard' (jfr SAOB 1; Rietz 489a; VII ormädla; 
We. Aasen ormedla). Jfr vatten-. Syn.: fot-, 
hal-ödla; ödla. 

orna sv .v .1. y"inna Älvd. Våmh. wå'nna—ö'rna 
Mor. Irma Ve. Soll. Ore ws`nna—å'rna—ws'llna 
vOrs. wa'nng—å`rn öOrs. ö'rna Flo.; p. pret.: 
ö' rnadgz vMor. gr`rnad(p) vOrs. ö'rna Rättv. Dju. 
Flo. Jä. hö'rna Leks. ö`na—ö`ria Äpp. 1. 'bliva 
varm (och fuktig); unkna / become warm (and 
moist); go musty' (SAOB ornal  1; Sdw. urna; 
jfr Liv. Älvd. 73) allm. sjj-e'tter en j far 4e8tin i 
ku'ppqm Älvd. 'se efter, om den (o: säden) bör-
jar unkna i säckarna!'; ste'll di nest spPsgm mes 
du y' 8nnä kitä Våmh. (Bon.) 'ställ dig vid spisen, 
medan du tinar upp litet!'; ä a bg' rt-å wå'nn in i 
sta'ttjim nvMor. 'det har börjat bli varmt (och 
fuktigt inne) i (hö)stacken'; rs'ijän ha ö'rna Dju. 
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'rågen har blivit varm och börjat gro (mälta)'; hä 
18ift öka Äpp. 'det luktar unket'. Jfr brinna, 
pass., bet. 2. 2. 'bliva litet sur (om mjölk) / go 
slightly sour (about milk)' Ors. — Särsk. förb. 
(upp:) 1. 'bliva varm(are)' Älvd. Mor, mes du 
enner-zipp Älvd. 'medan du värmer (upp) dig'; 
nä' ar i wånna-uipp at nvMor. 'nu har jag tinat 
upp (litet)'. 2. 'värma' Älvd. y8nn-u'pp mjö'tj  
'värma mjölken'; (å:) enn-0' Älvd. 'hastigt vär-
ma upp'; (åter:) wann-a'tt ne"vå litä vOrs. 
'värm händerna litet!'. — Adv.: lufft (smä`k) 
hö'rna Leks. 18fft ö'rna Äpp. 'lukta (smaka) un-
ket / smell (taste) musty, sour'. 
-ro f. VII a ö'rö—ö'ro Ors. Ore Leks. Bju. Dju. 
Nås Äpp.—ÖVd. (best. ö'röna Ors. ö'rona Leks. 
ö'röa Bju. Nås Äpp. ö'röä Tra.). 1. 'oroligt 
sinnestillstånd / uneasiness' (SAOB 2) allm. ja 
kåmm il takka ö'rö Dju. 'jag råkade (ut)i sådan 
oro, ängslan'. 2. 'balans i fickur / balance of 
pocket-watch' (SAOB 3) Ore Leks. Mal. ÖVd. ä 
a Valt Pla fd på ö'röä 'fra. 'det har blivit något fel 
på balansen'. 3. 'orolig, bråkig person / uneasy, 
restless person, troublemaker' Ore Dju. i anka 
ö'ro Dju. 'en sådan orolig människa'. Jfr bråk-
makare, bet. 1; ofreds-ande, -mask m.fl. 
Syn.: oros-ande, -bälg, -fågel, -plagg. 4. 
'rörlig, grov käpp, gm vilken matarverket i 
skvaltkvarnen sattes i rörelse / movable thick 
rod with which the feeding-mechanism of mil 
was set in motion' (jfr ÖDB III 277) Äpp. Syn.: 
bråkstake, bet. 3; malderstör; rist-kolv, 
-käpp, -val; skak-käpp, -man; skaller-
pinne; spralstör; trögelpinne. 
-roa sv.v.l. rräa Älvd. ö'rö(-) Ors. Ore Nås 
Mal. ÖVd. ö'röa Bju. Dju.; pass. ö'roas Ore 
ö'roas Leks. ö'ross Mal. 'störa / disturb' 
(SAOB; styr ack.) rräer i älg eld Älvd. 'stör 
jag dig'; lä bitit ö'rö-na Ore 'låt bli att störa 
henne!'; du skäitt ö'rö-p nä, då-ii a sks`mmn Tra. 
'du får inte störa honom nu, när han har somnat'. 
Syn.: olaga, bet. 3. —P.pret.: ö'röin Mal. 'störd 
/ disturbed'; ve välr ö'roin hare'vvige natt 'vi 
störas (eg. varda störda) vareviga natt'. Jfr pass. 
— Refl.: int ss Uver du ö'rö di ever ml' öOrs. 
'inte behöver du oroa dig för mig'. — Pass.: 1. 
'oroa sig / be uneasy' Ore Leks. ä-nt varrt tä 
ö'roas ns fi'var ä Leks. 'det är inte värt att vara 
orolig (något) över det'. 2. 'föra oväsen / make a 

noise' Ore Mal. o e s'pp 8 ö'ross am nä'ttan Mal. 
'hon är uppe och för oväsen (el. ställer till oro) 
om nätterna'; dJ kamm bå'rihunnd a tög te 
ö'ross ä'tt si dam add la' kkt säg Mal. 'då kom 
berghunden och började (eg. tog till att) föra 
oväsen, sedan man (eg. de) hade lagt sig (att 
sova)'. 
-rolig adj.I rifekig nÄlvd. rgråNrri--rrOrin 
Våmh. u"rökin Soll. ö'rölin Ors. å'rökig Ore 
ö'rökin Leks. Bju. Dju. Nås (pl. ö'rökinä Nås) 
ö' röken Flo. Äpp. 	ö'röä Mal. 'icke lugn till 
sinne och uppförande / uneasy' (SAOB); ö'röken 
ut' se 'fra. 'dets.'. Jfr ofre d ig, bet. 1. — Adv.: 
ö'röki Bju. ö'röä Mal. 'oroligt / uneasily'. 

oros-ande m. Ill a ö'rosanndä Ors. =or o, bet. 3. 
oros-bälg m. I b ö'rosblikg Jä. Mal.=oro, bet. 3. 
oros-fågel m. I d ö'rosfuggäk Mal.=o ro, bet. 3. 
oros-plagg n. Ib ö'rospkagg Dju.=o ro, bet. 3. 
orre' m. Illa u'rre Älvd. u'rrä (best. u'rrtz) 

Våmh. wå'rrä vMor. Ve. vå'rrä öMor. Soll. 
wårr vSoll. we'rrä Ors. Ore vå'rr8 vRättv. 
vå'rr8 Rättv. (Bi.) 8`rra Leks. s'rrä Bju.—Äpp. 
(utom Flo. 8' rrä; best. a'rro Ga. 	Mock. (tim 
Äpp.) 8`rra Mal. 8'rre ÖVd. (jfr L. Moberg i N'S 
1948, s if., särsk. s. 7f.). 1. a. 'hane av Lyrunis 
tetrix, orrtupp; orre / blackcock; black grouse' 
(SAOB orre" 1; ÖDB 116) allm. du' mm Sam en 
8`rrä Jä. 'dum som en orrtupp'; s'rrfirskk Jä. 
Mal. 'orrflock'; s'rrhöp Li. 'dets.'. Jfr orrfågel; 
spel-. Syn.: orr-hane, -tupp(e). b. (senare 
ssgsled:) 'fågel, liknande en orre / bird, similar to 
a blackcock' (SAOB orren  Ib) allm. Jfr havs-, 
sjö-, strand-. c. (senare ssgsled:) 'bulvan, anv. 
vid fågeljakt / stool-pigeon, decoy' Älvd. Ve. 
Soll.; se beck-, luder-. d. 'glad och munter 
person, spelorre / jolly fellow' (jfr SAOB orre" 
1 c) Ga. Jfr spel-. 2. 'kaffepanna / coffee-kettle' 
(SAOB orren  3) Ore. 3. 'klunkande flaska / 
gurgling bottle' Älvd. brenndwinsu'rr 'bränn-
vinsplunta'. 4. 'öknamn på invånare i någon av 
byarna Loka (Älvd.), Vinäs (Mor.) el. Solberga 
(Ål) / nickname for inhabitant of one of the vil-
lages of Loka, Vinäs or Solberga' (jfr Lindén 
DNO 1:1, s. 17 och 1: 2, s. 151) Älvd. Mor. Soll. 
Al. 5. 'benämning på vissa maträtter med hack-
mat som vanlig ingrediens / name of certain 
dishes the usual ingredient of which was hack- 
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mat' (ÖDB III 480-482) Ål. Jfr femtonläppor, 
bet. 2. 

orren  ffi. Illa wa'rrä Ore 'örfil, hurril, sittopp / 
box on the ear' (SAOB orre111). 

orr-fågel m. Id wa'rrfagäk Ore vå'rrfögak Rättv. 
a'nfuggäk Bju. a'rrfågåk Nås 'orre / black 
grouse' (SAOB); (avs. såväl tuppar som hönor; 
vanl. koll.:) wa'rrfågän a lg.'kt ajtå må'rn Ore 
'orrarna har lekt (el. spelat) ute på myren'; å e 
smått om vå'rrfögak i a'r Rättv. 'det är ont om 
orre i år'. Jfr orre, bet. la; orrhöna. 

orr-hane m. IV wa'rrhåne Ore 'orrtupp / black-
cock' (SAOB; jfr L. Moberg i NS 1948, s. 8ff.). 
Syn.: orre', bet. la; orrtupp(e). 

orr-håv f. I a a'rrhåv Leks. Bju. Ål; okänt Ore 
'håv, medelst vilken orre el. tjäder fångades / net 
used for trapping black grouse' (se ill.; SAOB; 
ÖDB I 14f.). 

orr-höna f. IV a u'rröna Våmh. wå'rr3n(a) 
vMor. vår& na—våri' nna (jfr yrna) öMor. vå'rr- 
Ön 	wa'rreng öOrs. wa'rrhåna Ore vå'rr- 
(h)åna Rättv. a'rr(h)öna Leks. a'rrhiina Ål 
s'rrhåna Bju. Ga. Nås Jä. Mal. a'rrhöna Flo. 
s'rrhiina ÖVd. (SAOB; jfr L. Moberg i NS 1948, 
s. lff.). Jfr orre, bet. la; rön. Syn.: orrö(ja); 
vem; yrn; yrna. 

orrig adj. I a'rru Ga. 'smått frusen / chilly'. Syn.: 
se ogårlig, bet. 3b, m.fl. 

orr-koja f. IVa wå'rrköj vMor. wå'rrkåj Ve. 
a'rrkåja Flo. a'rrkaja Äpp. 1. 'koja av buskar 
och ris, i vilken man höll till, då man sköt orrar 
under lek / shelter of bushes and twigs, in which 
one waited to shoot mating black grouse' 
(SAOB; ÖDB 1 16; III 52) allm. Syn.: orrlek s-, 
skjut-, vakt-koja; riskoja, bet. 1. 2. 'provi-
sorisk koja av ris, tillfälligt uppförd att vistas i 
vid myrslåtter / temporary shelter, in which one 
stayed during bogland haymaking' (jfr ÖDB I 
218) Äpp. Jfr riskoja, bet. 2. 

orr-lek m. Ib u'rrkie k Våmh. wå'rrlik Ve. 
wu'rrla Ors. Ore vå'rrla Rättv. a'rrla Leks. 
Bju. Nås—Mal. a'rrläjk ÖVd. 1. 'orrarnas par-
ningslek / mating dance of black grouse' (SAOB) 
allm. Syn.: orrspel, bet. 1. 2. 'skytte på orre 
under spel / shooting grouse during mating 
dance' (SAOB) Ore Äpp. e wa a'jt på wa'rrle'k e 
ma'rrgus Ore 'jag var ute på jakt på orre under 
deras parningslek i morse'; på vå'ra skull han på 

Äpp. 'på våren skulle man ut på 
jakt under tjädrars och orrars parningslek'. 
Syn.: orrspel, bet. 2. 

orrleks-koja f. IV a wa'rrlekskåja—kaja Ore = o rr-
koja, bet. 1. 

ort-pipa f. IV a a'rrpipa Jä. 'pipa, med vilken man 
härmade orrars läte och lockade dem till sig vid 
jakt / pipe used to imitate black grouse and lure 
bird within shooting-range' (SAOB). 

orr-rö(ja) f. l a—IV a wå'rråj—wå'rran (pl. wå'r-
rånär—wå'rriinor) Ve. 'höna av Lyrurus tetrix'. 
Jfr rön; röja. Syn.: se orrhöna m.fl. 

orr-spel n. II a'rrsp -d Äpp. 1.=orrlek, bet. 1 
(SAOB). 2.=orrlek, bet. 2 (ÖDB 1 16); gå-il 't 
på 8'rrspg1 i miiro brtti 'gå på orrskytte under 
speltiden i morgon bittida'. 

orr-tupp(e) m. 1--Ill a u'rrtupp I Våmh. 
wa'rrtupp 1 Ors. vå'rrtoppa III Rättv. a'rrtupp I 
Ål a'rrtuppe III Jä. airrtapp I 'fra. 'hane av orre / 
blackcock' (SAOB). Syn.: se orre', bet. la; 
orrhane. 

Orsa sbst. o'ssa nÄlvd. Våmh. Ors. Ore Leks. 
ö`ssår (dat. öissum) Soll. o'ssa Rättv. Ga.—Mal. 
o'Lssa ÖVd.; dat. ö'sum sÄlvd. ö`sum öMor. 
o'ssam vSoll. 'ett sockennamn / name of parish'; 
je lår gå' tå o'ssa atå Äpp. 'jag måste gå till Orsa 
(n: slipa liarna) igen'. Jfr orsakarl, bet. 2. — 
Ssg: o ö' ssköguma vOrs. 'på orsaskogarna / in 
the forests of Orsa'; tå o'ssaskögan Leks. 'till 
orsaskogarna'. 

orsa-byggare m. III c ö' sbyddjer nÄlvd. 'man från 
Orsa / man from Orsa'. Syn.: orsa-bygge, 
-falla, -karl, bet. 1, -kvant, bet. 2. 

orsa-bygge m. Illa ö' sbyddj öÄlvd. =föreg. 
orsa-falla m. ö' safalla Soll. (skämts. :)=o r s ab y g-
gare; jen ö' safalla 'en orsakarl'. Jfr falla m. 

orsa-grep f. J a o'ssgrO öMor. 'grep, tillverkad i 
Orsa / manure fork, manufactured in Orsa'. 

orsa-karl m. la ö' skall Älvd. Våmh. Mor. —o'ss-
kall öMor. ö' skall—o'sskall Ore o'sskar Rättv. 
Leks. o'ssakår Dju. Äpp. Mal. o's,skår—o'ssakår 
ÖVd. 1. 'man (pl.: folk) från Orsa / man (plural: 
people) from Orsa' (SAOB) allm. Syn.: se or-
sabyggare m.fl. 2. (skämt. / jocularly:) 'slip-
sten / grindstone' Älvd. drå"gå ö' skalln, a. 
'draga slipstenen / tum the grindstone'. Jfr 
Orsa; orsasten. b. 'kräkas / vomit'. 3. 
(best.:) 'horisonten bort mot Orsa / horizon 
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towards Orsa' Rättv. (Bo.) nå o'sskartj lifffitar 
på ha'ttn bir 	n(n)t v'd'dar 'när orsakarlen 
lyfter på hatten (dvs. när solen i nordväst går ned 
klar), blir det vackert väder'. 

orsakarl-fickor f. pl. o'sskallfikkur Soll. 'stora 
snöflingor / large snowflakes'. Syn.: se flaga, 
bet. 2; handske, bet. 8; handsklapp; orsa-
karljacka, bet. 2, m.fl. 

orsakarl-jacka f. IV a o's(s)kalljakka nöMor. 1. 
'vit vadmalsjacka för man i Orsa / white jacket of 
coarse woollen cloth for man in Orsa'. 
2. (pl.:)=orsakarlfickor; ä snjö'gär o's(s)-
kalljakkur etå 'det snöar stora flingor ute (eg. 
utan)'. 

orsakarl-kvant m. la ö' skalkett nVårnh. o'sskar-
hett Våmh. (Bon.). 1. 'smågris från Orsa / 
piglet from Orsa' allm. Syn.: orsakvant. 2. 
'vitskummande våg / wave with white foam' 
Våmh. (Bon.). Syn.: se get, bet. 4; vit-get, bet. 
2, -gumse, bet. 2, -oxe, bet. 2, -våg(a), m.fl. 

orsalcarl-mål n. J a o's(s)karmjk Våmh. 'orsamål / 
Orsa dialect'. 

orsakarl-sjuka f. IV a o'sskalsjöka Ors. 1. 'lung-
sot / consumption, tuberculosis'. Syn.: lung-
sot. 2. 'stenlunga / lung disease, caused by dust 
from grindstone manufacturing' (jfr SAOB or-
s as j uk a). 

orsakarl-snedd f. Ja o's(s)kalsniedd Våmh. o'ss-
kalsnedd öMor. 'äldre metod att harva diagonalt 
över åkern / old method of harrowing diagonally 
across the field' (ÖDB I 387). Jfr snedd, bet. 
2b. Syn.: gammelsnedd. 

orsa-kulla f. IV a cossakalla Leks. 'ogift kvinna 
från Orsa / unmarried woman from Orsa' 
(SAOB). Jfr kulla!, bet. 1. 

orsa-kvant m. la ö'skiett Älvd. ö' skwatt Ore. 1. 
=orsakarlkvant, bet. 1, allm. 2. (skämt.:) 
'man från Orsa' Älvd. Syn.: se orsabyggare 
m. fl. 

orsa-linning f. I b o'sslentyy(g) öMor. 'kantnings-
band utan stadkant / band without selvage, sewn 
along edge of openings of garments'. Jfr lin-
ning, bet. 1. 

orsa-plog m. I b o'ssplög öMor. 'plog, tillverkad 
av smed i Orsa / plough, manufactured by 
blacksmith in Orsa' (jfr ÖDB I 375; II 84). Jfr 
anus-, seljakarl-plog. 

Orsa-sjön m. VIIbest. ö'ssAin Älvd. ö'ssyönn 

Våmh. o'ssjän öMor. o'ssjön Soll. 'sjö mellan 
Mora, Våmhus och Orsa / lake between Mora, 
Våmhus and Orsa'; daj44 ö'ssjiim Älvd. 'på (eg. 
ditå) Orsasjön'. 

orsa-sten m. Ja 	öMor. Ors. 'slipsten från 
Orsa / grindstone from Orsa'; .1.1Ip an uppo jen 
lä`tan o'sstg Ors. 'slipa den på en hård och slö 
(eg. lat) slipsten från Orsa'. Jfr orsakarl, bet. 
2 a. 

ort nIa i28rrf Älvd. orrt Ore Leks. Nås öt Dju. 
—og Mal. og ÖVd. 'ett hundradels skålpund (1/4  
kvintin) / one hundredth of a pound' (SAOB 
ortu  2). Jfr kvintin. 

ort-besman n. la ö'tbessman Dju. 'besman, som 
angav vikten i ort / steelyard, showing the weight 
of one hundredth of a pound'. 

o-rumliga adv. ö'rom4i Leks. (jfr ov-; allm. för-
stärkande:) 'väldigt, kolossalt / awfully, enor-
mously'; ä va då ö'romki va dö ha vti'lckst å 'det 
var (då) väldigt vad du har växt (också)'. Syn.: 
se obegripliga; obörga; orimliga; oska-
pliga m.fl. 

orv n. la ierrv Älvd. Våmh. (Bon.) terrb nVåmh. 
wårro vMor. våm) öMor. Soll. ~n) Ors. Ore 
var(r)v Rättv. Leks. arra Bju. harm Ål—Tra. 
'med handtag försett skaft, i vilket lien sattes fast 
/ scythe shaft' (se ill.; SAOB; ÖDB I 223f., 253, 
410f.). Jfr blad-, dock-, knapp-, knavre-, 
kvistlie-, lie-, skäft-, skär-, skörd-, slink-, 
slog-, slå-, slåtter-, släng-, stjärt-, stor-, 
sväng-, tjäg-, tyckel-. 

orv-kil m. la ha'rrvtja Jä. 'kil, anv. vid liens fäs-
tande vid orvet / wedge used when fastening the 
scythe to the scythe shaft'. Syn.: se liekil m. fl. 

orv-krok m. I b ha'rrykrök Äpp. 'självvuxen, som 
handtag anv. böjning i övre änden av det kortare 
lieorvet / natural curve in upper end of short 
wooden shaft of scythe, used as handle' (ÖDB I 
223f.). 

orv-ring m. I b ha'rrvriuy Jä. 'järnring, anv. att 
fästa lien med vid orvet / iron ring used to fasten 
the scythe to the scythe shaft'. Syn.: se lieholk 
m.fl. 

orv(s)-knapp m. la u'vrrvsknapp Älvd. ha'rrv-
knapp Ål Mock.—Äpp. ha'rrvyyapp Ga. 
ha'rrvknapp 11-a. '(nedre och övre) handtag på 
lieorv / (lower and upper) handle of scythe 
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shaft'. Jfr kvistknapp; orv(s)kvist. Syn.: 
lieorvs-bock, -knapp. 

orv(s)-kvist m.I a u'rrvskwisst Älvd. va`r(r)-
kvis(s)t Rättv. ha'rrvkvesst 'fra. '(självvuxet fäs-
te för) skördlieorvets övre handtag / (natural 
holder for) upper hilt of scythe handle' (jfr ÖDB 
I 410, 	Jfr orv(s)knapp. 

orv-stjärt m. la ha'rrastjait ÖVd. 'spadformad 
övre del av ett lieorv / spade-shaped upper part 
of scythe handle' (jfr ÖDB I 410, med ill.). 

orvs-tyckla f. IV b u'urrystykkek Älvd. =föreg. (jfr 
ÖDB I 410, fig. 371). Jfr tyckelorv. 

o-rykdig adj. I ö'rökktlä Mal. 'omöjlig att snygga 
upp / impossible to tidy up'; du 	re'nnt 
ö'rökktlä 'du är rentav omöjlig att rengöra'. Jfr 
oröklig. 
-rymlig adj. I å'riimirin Soll. (jfr ov-) 'som kräver 
stort utrymme, skrymmande / requiring much 
space, bulky' (SAOB 2). Jfr olämplig, bet. 1. 
Syn.: se bredom, bet. 2; stor-rummad. 
-råd f.-n. J a ö"råd Rättv. n. ö'rå Bju. n. Mal. f. 
1. 'skadlig el. farlig handling / damaging or dan-
gerous action' (SAOB 11) allm. a du å'na nåro 
ö'rå Mal. 'har du anat ngt oråd?'. Syn.: onåd, 
bet. 3. 2. 'person, som tar sig ngt oråd för / 
person who foolishly takes it into his head to do 
sthg' Rättv. ifråda sti`gga 'din skadegörare!'. Jfr 
odygd, bet. 3, m.fl. 
-råda f. IV a ö'råda Rättv. (jfr SAOB) 'person, 
som råder någon att göra ngt dumt / person who 
advises s. o. to do sthg stupid'. 

o-räda f. IV a ö'rära 'Da. (jfr Ross urx a; jfr Torp 
ra; ordb. oräla f.) 'ngt vämjeligt, otyg / sthg 
disgusting, abomination'. Syn.: o r ö k lig h et. 
-rädd adj.I u"rädd Sol!. ö'rädd Bju. 'modig, 
manhaftig / courageous, manly' (SAOB). 

o-räla LIV a ö'råka Mal. ö'råka Li. (jfr oräd a f.). 
1. 'orenlighet, avfall, skräp / dirt, waste, rubbish' 
(jfr Ross urwle) Li. hunn e då' fe ä'jn, sam Prutt 
a te ö'räka tu nii`ti 'vad är du för en, som inte 
har tagit skräp och slem (ut)ur näten'. Syn.: 
osör, bet. 1. 2. 'ogräs / weeds' Mal. Syn.: 
ogräs, bet. 1; osör, bet. 2, m.fl. 3. 'oreda; 
bråk / disorder; row' Mal. am ä ss ä ks' mm 
nainn 	nåro ö`ra, ss hiiv-å't an 'om 
det är så, att det kommer någon och ställer till 
oreda (eller bråk), så kasta ut honom'. Jfr ofred, 
bet. 2. 

-rätta sv.v.l. ö'rett(a) Ve. vOrs. ö"rätta Rättv. 
1. 'trassla ihop / tangle' allm. ö'rett Ke'vär Ve. 
'bringa revarna i oordning' (SAOB orätta"); 
ha'rrvtrådt: a vorti ö"rätta Rättv. 'tråden i här-
van har blivit tilltrasslad'. Syn.: ogreda; 
ogredla. 2. 'förvirra, göra virrig / confuse, 
muddle' Ors. — Pass.: ffnn a «renast å' mi 
öOrs. 'garnet har trasslat ihop sig för mig'. 
-rättad adj. I 0"8rettadp Våmh. (Bon.) o"rettado 
vMor. 1. 'bragt i oordning (om sak) / in disorder 
(about a thing)' vMor. se' nndje e o"rettadp 
'sängen är bragt i oordning (obäddad)'. 2. 'då-
sig, olustig (om person) / slow, listless (about 
person)' Våmh. (Bon.). 

o-röklig adj.I (iwrgökkig nÄlvd. 	nöMor. 
vOrs. ö'rökkken Äpp. ö'röttjilä nvMal•  (jfr 
SAOB oröken) 'osnygg, snuskig / slovenly, 
dirty' (jfr Fr. drwkiliga; Ross urOkje). Jfr 
oryktlig. 

o-röldighet f.I a ö'rekliget vOrs. 'ngt vämjeligt, 
styggelse / sthg disgusting, abomination'. Syn.: 
oräda. 

os' n. la (-)ös Ore Rättv. Äpp.-fra. (jfr LD 1154; 
Lindén DNO 1:3, s. 150f.). 1. 'mynning av 
vattendrag el. källdrag / mouth of river or spring' 
(SAOB os' 1) Äpp.-'fra. nö'jösä Äpp. 'det stäl-
le, där Noret rinner ut ur Busjön'; kvi'llrös (jfr 
kvis sel) Mal. 'ställe, där en gren av ett vatten-
drag faller ut i huvudvattendraget'; bä'kkös Mal. 
'bäckmynning'; bä'ttjeös Tra. 'ställe, där käll-
drag rinner ut i bäck'; (särsk. i ortn.:) veldrös 
Mal. 'ställe, där ån Vallan flyter ut i Västerdaläl-
ven (vid Vallerås)' . Jfr varm-. Syn.: inlopp; 
mun, bet. 6; -us. 2. 'ställe i sjö el. vattendrag, 
där vattnet sällan fryser till fast is / place in lake 
or watercourse where water seldom freezes' 
(SAOB os', bet. 2; jfr Aasen, Ross 	m., bet. 
3; Rietz os, bet. 3) Rättv. Äpp. Mal. ÖVd. hä é 
ett ilikkt-et ö' s da utfare Äpp. 'det är ett sådant 
ställe, som aldrig fryser, där utför (älven)'; då e ä 
ös sam eler frå's-att 	'där är ett ställe, som 
aldrig fryser igen'. Jfr käll-, varm-. Syn.: 
glott; göl, bet. 4; råk". 3. (senare ssgsled; jfr 
Rietz os, bet. 4:) 'sankt ställe i terrängen / 
marshy area'; se käll-, vattu-. 

os" n. Ia 	Älvd. ös övr. (utom Våmh. okänt) 
'dunst, odör, obehaglig lukt, stank / smell, 
odour, unpleasant smell, stink' (SAOB); ä kamm 
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jät ö's möt mi Soll. 'en obehaglig odör slog emot 
mig'; hä kam sam et ö' s mö't mäg Äpp. 'det kom 
som en dunst mot mig'. Jfr grann adj., bet. 4. — 
Avi.: ö`sut adj. n. Nås 'fullt av os /full of fumes'. 

osa sv.v.l. ö`sa Äpp. (jfr os', bet. 2) 'bildas ställe 
i sjö el. vattendrag, där vattnet aldrig fryser (till 
bärande is) / form place in lake or watercourse 
where water never freezes over'. 

osa sv.v.3.-1. '8sa Älvd. ö'sa övrOvSi. Leks. 
Al (pret. o's(s)ta Rättv. ö`sta--ö`sa Leks.) ö`sa 
övrNeSi. Vd. (pret. ö`sa Dju. ö`stä Nås). 1. 
(alltid med det- subj.:) 'kännas dunst el. stank, 
lukta illa / smell bad, stink' (SAOB 1) allm. et) 
rse brennt Älvd. 'det luktar bränt'; ä a ö'st åv 
spjalldi öOrs. 'det har osat, emedan spjället va-
rit skjutet (eg. av spjället)'; nog ö`sa ä nallt 
fre'sskt ta'-ez Dju. 'nog luktade det (brännvin) 
ganska starkt av honom'; hä ö'sä brä'nnmen å' 
onum ju'sst du`kktet Äpp. 'det stinker brännvin 
av honom och det duktigt också'; ä o'sst vo'nnt 
Mal. 'det luktade illa'. 2. 'sägas, låta (om rykte) 
/ be said (about rumour)' (jfr SAOB 1 c) Äpp. hä 
ö`sär då full på hå' vP sä 'det ryktas (då) väl på 
det viset'. — P. pret.: däm a vurti ö'sadär Soll. 
'de ha blivit sjuka av os'. — RO.: vi ö`st vas 
my'ttjy Leks. 'vi blevo ofta sjuka av kolos'. — 
Särsk. förb. (ihjäl:) 	Nås 'bliva dödligt 
förgiftad av kolos'. 
-sagt adj. I n. (endast i förb. låta vara osagt; 
SAOB a:) hå ska je lä' vä ö`saggt Tra. 'det vill 
jag inte uttala mig om / I would not like to say'. 

o-samd adj. I ö`sammd Flo. Mal. (vanl. pl.) 
'oense, osams / divided, disunited' (Aasen 
usamd, bet. 2); dam vå sa ö`sammdä 
Flo. 'de voro så oeniga jämt'. Jfr ograd; oöver-
ens. Syn.: ofrans; okontant; osams. 
-sams adj. I— oböjl. rnims Älvd. usgems—
åsirms öMor. o"sams Ve. ö‘samms—ö`sfmms 
Ors. ö' såms ö' samms Ore ö' samms Bju. 
Mock.—ÖVd.=föreg. (SAOB); dier irå r-
s.gmser Älvd. dem i ö`samms vOrs. däm e ö'-
såms(lir) Ore dem e ö`samms Tra. 'de äro 
oense'; jr rs(ims min 	by'mm Älvd. 'hon 
är oense med hela byn'; däm e så usäims öMor. 
'de äro så oeniga'; o e ö`samms mä kä'rn Bju. 
'hon är osams med sin make'. 
-sed m.—n. II rsk m. Älvd. nVåmh. rsid 
Våmh. (Bon.) u"std m. (bet. 1)—n. (bet. 2) Soll. 

ö`sid m. Ore ö'si Bju. Flo. Mal. ÖVd. 1. 'oart, 
dålig vana / bad habit' (SAOB 2) allm. fin a 
mrkkek rsiår Älvd. n a my`kkira 0"Bsidi' 
Våmh. (Bon.) 'han har många oarter'; i va 
duimm så by"rrd-å min dommda u"sidim Soll. 
'jag var dum som började med den där ovanan'; 
en sty'gg ö`s0 Mal. 'en ful ovana'. Syn.: olag, 
bet. 2; ovana. 2. 'individ (barn, häst etc.), som 
uppför sig illa / badly behaved individual' Våmh. 
Soll. uken stti'resrd Våmh. (Bon.) 'en sådan en 
att uppföra sig filar; ä va jet rrkktit u"sid Soll. 
'det var en riktig tölp!'. Jfr okynne, bet. 1. — 
Ssgr: sisbåg m. Våmh. = osed, bet. 2; rsis-
klravr m. Våmh. 'dets.'; (t`wsisrakk m. Våmh. 
'hund, som uppför sig illa / badly behaved dog'. 

o-sedas sv.v.l. pass. rsiM's—rsiåa's Våmh. 
'uppföra sig illa / behave badly'; {m 
men y'mmsu 'han uppför sig illa på flera olika 
sätt (eg. med ömse)'; du skå-nt O'siöas sö"du 
skall inte skämma ut dig så'. 
-sedd adj. I rsidd Älvd.; n., adv. rsitt Älvd. 
u"sitt Soll. 6"sitt Rättv. ö'sitt Leks.—Å1 ()Vått 
Mal. ö`sett ÖVd. 1. 'utan att vara sedd, icke 
sedd el. granskad / unseen' (SAOB 2) Älvd. 
Leks. ft: jr (2' 8s1dd Älvd. 'han el. den är inte 
sedd'; fp: tjrpt e'sstt: rsiddein Älvd. 'han 
köpte hästen utan att ha sett den'; hä ä då sa 
ö`sitt än ss Leks. 'det är då så osett ännu så'. 2. 
(n., ss. adv.; i förb. med verb som betyder 'köpa 
el. byta' fin connection with verbs meaning 'buy 
or (ex)change':) 'utan att se varan / without 
seeing the object' (SAOB 3) allm. ka'sstbgtym 
rsitt Älvd. 'låtom oss hastigt byta utan att först 
se på bytesföremålen!'; du få'-nnt tjå`p ä ö'sitt 
Al 'du får inte köpa det obesett'. 
-sedig adj. I fi`wsiåug nÄlvd. 	siNm—rsickn 
Våmh. o"sidun—ö`sidun vMor. u"sidun Soll. 1. 
'som ej iakttager god sed, som uppför sig illa (om 
person) / badly behaved (about person)' (SAOB) 
allm. (4"11siäyn i my`nnim nVåmh. 'tvetydigt 
skämtsam'. Jfr odygdig, bet.!. Syn.: osedlig; 
oxlig, bet. 2. 2. 'oregerlig (om häst) / unruly 
(about horse)' (SAOB) allm. 
-sedlig adj. I e'skukig nÄlvd.=föreg., bet. 1 
(SAOB 1); 1.1"kir fel rnnt åvå nåt) siåulrit får jr 
'ni skola (eg. I skolen) väl inte ha något osedligt 
för er'. 
-sen adj. 1 ö`sOn Nås Jä. Äpp. Mat. 'icke sen; 
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icke långsam / not slow' (SAOB; med pleonas-
tisk negation:) då' va han int ö`si.n tä ka`mma Jä. 
'då var han inte sen att komma'; hö va rnnt 

Äpp. Mal. 'hon var inte långsam (i vänd-
ningarna)'. 
-sett adv., se o-s edd adj., bet. 2. 
-sjuk adj. I u"sjök Soll. ö'fak Rättv. 'utan att vara 
sjuk / without being 	(Fr. (sjiikr); an a dä'j 
u"sjök Son. 'han har dött utan föregående sjuk-
dom'; an dög ö'fåk Rättv. 'han dog utan föregå-
ende sjukdom'. 
-skadad adj.I ö' skådan Mal.; adv. ö' skådå öOrs. 
'icke skadad / not hurt, undamaged' (SAOB 1); 
ri'nn(j)in låg da blra'yyk 8 ö' skådan Mal. 'ringen 
låg där blank och oskadad'; (adverbiellt:) i k#rn 
ö`skådå «frö ik öOrs. 'jag kom utan skada 
därifrån jag'. Syn.: oskadd. 

o-skadd adj. I ö`skadd Nås Jä.=--föreg. (SAOB 1); 
je kam-dnndo ö' skadd Jä. 'jag kom undan oska-
dad'. 
-skadlig adj. I ö'skarlin Leks. (jfr ov-) 'som det ej 
är noga med / which it doesn't matter about'; ta 
drdda bra`kka, o ä ö' skarlinast hö 'tag de där 
byxorna; det är minst noga med dem'. Jfr ov-
skadlig; skadlig, bet. 3. 
-skamlig adj. I o"skamlren Ve. ö`skamkä Mal. 'så-
dan, att man måste skämmas; dålig, skral, ful / of 
a kind that one must be ashamed of; bad, infer-
ioe; (endast negerat:) å e-nt så o"skamlren Ve. 
'hon ser inte så illa ut'; ä va-nr så o"skamke Ve. 
'det var inte så dålige; an såg int ö`skamkä ut 
Mal. 'han såg inte illa ut'. Jfr klen, bet. 2; oto-
kig. Syn.: pjåkig. 
-skaplig adj. I r skaplri'n Våmh. ö'skåpkin 
vMor. Bju. ö'skåplin Ors. 6"skäpkijin—ö"skåpkin 
Rättv. o'sskapkin Leks.; n. o"skapke Ve. u"skåp- 

Soll. ö`skapke Ore o'sskapki Leks. 1. 'i ngt 
avseende överskridande det normala (måttet), 
väldig, förskräcklig / enormous, huge' (SAOB; 
V11; Aasen uskapl eg 1) allm. an  e ö"skåpkijin tä 
tål- om fdirk Rättv. 'han är för svår att prata om 
folk'; va-nt ä o'sskapki, tå`ssa ä ss gä'kin ätt 
lOrar Leks. 'var det inte förskräckligt, (att) den 
tokan (tossan) är så galen efter karlar'; ä va 
o'sskapki tä suPna Leks. 'det var förskräckligt, 
ett sådant stort svin'. Jfr obörglig; ofaslig 
m.fl. 2. 'som har ngt lyte el. skönhetsfel / with 
some bodily defect or flaw' (SAOB; We.) Ve. 

Ors. jen o"skapke ka'ku Ve. 'en vanskapt kalv'; 
tiar ö`skåpliger kri`pper Ors. 'två vanskapta 
barn'. Jfr ofärdig; ovanskaplig. 
-skapliga adv. r skapki Våmh. (Bon.) o"skåp-
ki—ö'skåpki vMor. u"skåpki Soll. ö`skåpke Ore 
6"skäpki-6"skåpke Rättv. o'sskapki Leks. Jä. 
ö'skåpki Bju. Ga. Nås (allm. förstärkande adv.; 
SAOB under oskaplig b:) 'oerhört, ofantligt, 
förskräckligt / tremendously, enormously'; 
o"skåplri my"tje vMor. u"skåpki my"tji Soll. 'oer-
hört mycket'; ö'skapire stå'r Ve. 'ofantligt stor'; 
an har ss o'sskapki ddkktig i tjå'riv ss Leks. 
'han har en så ofantligt duktig hustru'; (emfa-
tiskt:) o grä'yyds ss o'sskå`pki Leks. 'hon grät så 
förskräckligt'. Syn.: se eländig, adv.; obe-
gripliga; orumliga; oändat m.fl. 

osken (?) adj. III ö`stfin—j`stfin (pl. ö`skner) 
Älvd.; obef. Våmh. Mor. (jfr? V11 o ske n) 'miss-
nöjd, bitter / discontented, bitter'; i wart so 
fin 	gn 'jag blev så bitter och hatisk på honom'; 

ii`rdes a'ut so a'stjin so 'han lät så försmädlig 
(så)'; die  wart so ifskner i wgna'nnQn 'de blevo 
så bittra mot el. på varandra'. 
-skodd adj. I u"skodd vMor. 'icke försedd med 
pålning i kanten av den sandiga älvbrinken / with 
no pilework at edge of sandy river-bank' (jfr 
SAOB 3). Jfr mj älg, avi.; sko v., bet. 4. 
-skrubbad adj. I ö' skrubba Ga. 'ohyfsad, rå / 
crude, nide'. Jfr okarsk, bet. 2; okristnad, 
bet. 2. 
-skuren adj. IV—III r skerfn Älvd. ö' skårn 
Flo. ö'skarin Mal. ÖVd. 1. 'icke mejad (om 
åker) / not mown (of field)' (SAOB b) allm. Jfr 
oslagen. 2. 'ej kastrerad (om häst) / not cas-
trated' (SAOB k) Älvd. Tra. Jfr ogälld. 
-skyld adj. I (4"stjylld Älvd. ö' stjylld Ore ö"- 
stjil(l)d Rättv. 	Bju. ölfilld Nås. 1. 'oskyl- 
dig; fri från brott / innocent; not guilty' (SAOB 
oskyld adj. 1) Ore; an e do wåkr ö' stjylld 'han är 
(då) helt oskyldig'. Syn.: oskyldig, bet. 1. 2. 
'oförskyld, oförtjänt / undeserved' (jfr SAOB 
oskyld adj. 1) Ore; ä wa do tvi& ö`stjyllt e skull 
få så meje 'det var (då) helt oförtjänt att jag 
skulle få så mycket'. Jfr oförskyllt. 3. 'icke 
besläktad, obefryndad / not related' (SAOB o-
skyld adj. 3) allm. ig i åå fik int s?' kgym4"- 
stjylIdgm irdjk Älvd. (Du är lik din far. —) 'då är 
jag väl inte lik någon obefryndad'; dam e ölfilldä 
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far hairjdrä Nås 'de äro ej släkt med varandra'. 
Syn.: oförskyld. 
-skyldig adj. I r stjylldug nÄlvd. o"stjylldun 
vMor. o"stjilldin Ve. dstjylldug Ore dfyllu Bju. 

Ga. dlylldig Flo. ö' stjylldy sMal. 1. 
'utan skuld; fri från brott' (SAOB 4) allm. Syn.: 
oskyld, bet. 1. 2. 'icke skuldsatt, fri från gäld / 
not in debt, free from debt' (SAOB 3) Bju. Ga. 
Syn.: gäldfri. 
-skäl oböjl. n. 6"stjiik Rättv. (jfr skäl") 'ngt 
orätt el. olämpligt / sthg wrong or unsuitable' 
(SAOB; Sdw. oskiäl; Fr. dskil 2); jä a då-nt 
jor(r)t nå ö"stjiik 'jag har då inte gjort ngt galet'. 
-skälig adj. I rstjåkig nÄlvd. 	Ors. 
dfiiku Bju. Ga. Nås 'Vigd Flo. dstjiikä Mal. 1. 
'utan förnuft / without sense' (SAOB 1) allm. jet  
rstjiikit kry'tfir Älvd. et dfiikut kri'ttur Nås 
'ett själlöst djur'. 2. 'obillig / unreasonable' 
(SAOB 2) Ga. Flo. Nås hei ä dfilkut Ga. 'det 
(priset) är orimligt'; et dfiiki pris Flo. 'ett orim-
ligt pris'. Jfr obillig. — Adv.: han ta dflik•ut 
betätkt Nås 'han tar obilligt betalt / he charges an 
unreasonable price'. 

0-slagen adj. IV rilain (pl. rilajyrier) Älvd. 
u"släjin (pl. u"släjigär) Soll. dlläjen (pl. 
dlläyynär) Ore dsläjin Bju. 	(n. dig) 
Flo. dilijin (n. diliji)Jä. 	 dlläjn (n. 

ÖVd. (jfr slå v.) 'icke mejad (om slåtter-
mark) / not mown (about hay-field)' (SAOB c); 
mi' ttji dlläjn ddd dem Li. 'mycket omejat hade 
de'. Jfr oskuren; osnubbad. 

o-sletlig adj. I rida-in Våmh. (Bon.) 'outslitlig / 
indestructable' (jfr SAOB oslitlig; Sdw. 
oslitlikr; Aasen usliteleg; äv. bildl.:) mtenä 
du at ig i rilitirin ä 'tror du, att jag tål vilken 
ansträngning som helst?'. 
-slug adj.I rilag Älvd. dihrig Äpp. Tra. 'utan 
besked, okunnig (om ngt) / without information, 
ignorant' (jfr SAOB; V11); e bg`över i'nndjin gö 

fri `nner Älvd. 'ingen behöver gå utan 
besked från henne'; je e dilfig je Äpp. 'jag är 
okunnig om den saken jag'; du e li`k 	fe di' 
Tra. 'du vet lika litet ändå (eg. för det)'. Syn.: se 
obelevad; oslög, bet. 2, m.fl. 

o-slög adj. I d..214 Ors. ö'släg Dju. (Fr. dslxgr; 
Ross usldg). 1. 'icke händig, opraktisk / not 
handy, not practical' (SAOB 1) Ors. Jfr oför-
hand; otam, bet. 2, m.fl. 2.=oslug (jfr SAOB 

2) Dju. ja stdlid mä dlIdekäs ö' slåg 'jag ställde 
mig alldeles ovetande'. 
-smak m. Ib 6"småk Rättv. dsmåk Bju. Nås Mal. 
ÖVd. 'dålig (obehaglig) smak / bad (unpleasant) 
taste'; dem tö dsmåk tu kdral me djbatsläg Tra. 
'de togo bort dålig smak ur (trä)kärl med (hjälp 
av) enrislag (eg. enbärslag)'. — Avi.: 6"smäku 
Rättv. dsmäku Bju. adj. 'som har en obehaglig 
bismak / with a slightly unpleasant taste'; r-
smäkukin adj. Älvd. 'dets.'. 

o-snafsad adj. I usna'ffsadn öMor. o"snaffsa Ve. 
u"snaffsadp Soll. 'oantastad; ostörd / unmolest-
ed; undisturbed'; an får go usna'ffsadri, öMor. 
'han får gå oantastad (el. onäpst)'; e wa stå'pp 

te få göt o"snaffsa Ve. 'det var stopp omöj-
ligt att få gå (i Stockholm) ostörd'; lä' t mi få jä"tå 
o"snaffsa Ve. 'låt mig få äta ostörd'. 
-snubbad adj. I dsnabbin Mal. 'orörd av slåtter 
el. betande kreatur (om slåtter- och betesmark) / 
not mown or grazed by cattle (about haymaking 
area or pasture)'; ö` snabbin b'e't 'av korna orörd 
betesmark'. Jfr oslagen; snubba v. 
-spord adj. I dspöcl Tra. 'utan att tillfråga el. 
bedja ngn / without asking anyone' (SAOB 1); hä 
djli`r je då di.' dspöd 'det gör jag (då) utan att 
tillfråga dig!'. Syn.: ospordåt. 

ospord-åt adj. (adv.) 6spotä1  Flo. dspöt-ä't Mal. 
ö`spöcl-ä't ÖVd.=föreg.; hi ha han jö't mä 
ö'spotå' Flo. 'det har han gjort utan att tillfråga 
mig' ;je af& hä fa'4v je, di. ö'spä4-,å't Li. 'jag har 
väl det själv, jag, utan att behöva bedja dig om 
det'. 
-sprängd adj. I ö' spräyyd Ore (jfr spränga p. 
pret.) 'icke grobar (om säd) / not germinative 
(about grain)'. Syn.: oduglig, bet. 3; ohäv. 

oss pers. pron., se vi. 
ost m. la u8sst Älvd. Våmh. wåsst vMor. Ve. 
våsst öMor. Soll. mast Ors. us(s)t Ore-Jä. 
(utom Bju. Ål) osst Bju. Ål Äpp. usst Mal. 
ÖVd. 1. 'ur mjölk gm syrning och tillsats av 
löpe framställd ostmassa / cheese' (SAOB ost' 
1; ÖDB III 368ff.) allm. däm a djört vå'sstroz upå 
å'll vi' si öMor. 'man (eg. de) har gjort ost(en) på 
alla vis(en)'; upi wdsstem Ve. 'uppe i osten'; jär 
u's(s)t Rättv. för u'sst Leks. för o'sst Ål 'ysta'; i 
va sa gkä sam i add fdnnji en atsst Mal. 'jag var 
så glad som om jag hade fått en ost'; ny'osst Ål 
'nyystad mjuk ost'. Jfr boförs-, brun-, färsk-, 
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gammel-, get-, glotter-, gryn-, grössel-
mjölk-, häst-, karv-, kill-, kruk-, kyrk-, 
kärnmjölks-, käs-, 	löpars-, löpes-, 
mes-, messmörs-, mjuk-, ny-, präst-, rå-
mjölks-, rändmjölks-, seg-, självlöpt-
mjölk-, skvassel-, skör-, små-, stek-, 
stjärn-, sup-, sur-, surmjölk-, söt-, söt-
mjölks-, tack-, tråg-, ystad-, ägg-. 2. (sena-
re ssgsled:) 'viss maträtt / certain dish'; se 
dricks-, kalv-, pär-, ugns-, öl-. 
-stadig adj.I rståäu'g nÄlvd. ö"stådu Rättv. 
ö`stäu Bju. Flo. ÖVd. ö‘städu Mal. 1. 'som ej 
håller jämvikten / unsteady' (SAOB 1) allm. 2. 
'ombytlig (om väder, humör etc.) / changeable' 
(SAOB 3) allm. an  ss ö'stäu S8 Tra. 'han är så 
ombytlig till humöret så'. Jfr omskiftande 
m.fl. Syn.: ovaraktig; ovarig. — Adv.: 
så'gbsujin stannd ö`stäut Tra. 'sågbocken står 
ostadigt / the saw-buck is unsteady'. 

ost-bräde n. III—IV u"sstbrä Våmh. ws'sst-
bråda vOrs. u`s(s)tbriids Rättv. s'sstbrii Mal. 
1. 'bräde, på vilket ostar lades till torkning mel-
lan formningen och lagringen / board on which 
cheeses were placed to dry' (se ÖDB III 376) 
allm. Jfr ost-fjöl, -hylla, -krammel. 2. 'med 
rännor försett bräde, på vilket ostkärlet ställdes 
under ostmassans knådning / board with grooves 
in it, on which cheese container was placed 
while cheese was kneaded' Våmh. Jfr ost-
-ränna, -stege, -tråg. 

ost-butt m. Ja a'sstbutt Älvd. wå`sstbutt vMor. 
Ve. vå`sstbutt öMor. u`s(s)tbutt Rättv. 'ovalt, 
med lock försett laggkärl, i vilket ostar lagrades / 
oval barrel with lid in which cheeses were 
stored' (ÖDB III 373, 375). Syn.: ost-bytta, 
-ståndfat. 

ost-bytta f. IV a vå'sstbitt öMor. o'sstbytta Bju.= 
föreg. (ÖDB III 377). 

ost-fjöl f. la s'sstfOir Mal. 'bräde i osthylla / board 
in cheese-shelf' . Jfr ostbräde, bet. 1, m.fl. 

ost-form m. la o'sstfsrrm Äl 'rund korg, flätad av 
tallrötter och anv. vid formande (knådande) av 
nyystad ost / round basket plaited from pine-
roots and used when kneading cheese' (se ill.; 
SAOB 1; ÖDB III 369, 372). Jfr ost-korg, -ring, 
-sil. 

ost-fälla f. IV a s'sstfälla Li. 'maträtt, bestående 

av ostskivor, stekta i smör / dish consisting of 
slices of cheese fried in butter'. Jfr ostskalk. 

ost-gryta f. IV a it'sstgrgta Våmh. vå`sstgrgt 
Soll. u`sstgrita Mock. s'sstgrgta Mal. 'tack-
järnsgryta (rymmande 10-12 kannor och) anv. 
vid ystning / pig-iron cauldron (containing 10-12 
'kannor' and) used when making cheese' (ÖDB 
III 371). Jfr ostkittel. 	Syn.: ystgryta. 

ost-hylla f. I a—IV a wå`ssthilla Ve. vå'ssti// Soll. 
wa'sstill Ors. u`ssthilla Flo. s'ssthilla ÖVd. 'hyl-
la (i mjölkbod, mjölkstuga el. härbre), avs. för 
torkning och förvaring av ostar / shelf (in store-
house for milk and milk-products) on which 
cheeses were dried or stored' (SAOB; ÖDB III 
376); på s'ssthillsn Li. 'på osthyllan'. Jfr ost-
bräde, bet. 1. 

ost-häst m. la 8'ssthässt Mal. 'ostform av trä, vari 
en liten ost erhölls i gestalt av en häst (för barn) / 
cheese-mould in shape of horse (for children)'. 
Jfr hästost; ost-tuppe. 

ostig adj. I u'sstug nÄlvd. vå'sstun öMor. vå`sst-
on Soll. u`sstug Leks. u'sstu Dju. Flo. Jä. 8'sst8 
Tra. 1. 'ostaktig till konsistensen / of a cheese-
like consistency' (SAOB) Soll. Flo. Jä. my"su-
smörä vavå`sstotSoll.' messmöret var ostaktigt'; 
vä'llinän bi u`sstu Flo. 'vällingen blir ostaktig'. 
2. 'som innehåller ostämne el. löpe / containing 
cheese substance or rennet' (jfr SAOB) allm. 
mi'ssu ä ss u`sstu Dju. 'vasslan innehåller så 
mycket ostämne'. 

f. IV a ö'stilla Mal. (jfr Fr. Ustilling) 
'gräl, osämja / quarrel'. Jfr ofred, bet. 1, m.fl. 

ost-kaka f. V o'sstkäku Äpp. 'mjukost, tillredd av 
sötmjölk med löpe och formad i eggstjärna / 
soft cheese, prepared from fresh milk and ren-
net, formed in a star-shaped mould (made of tin-
plate)'. Jfr eggstjärna, bet. 1-2. 

ostkak-fat n. Ja o'sstkälcufåt Äpp. 'med fot försett 
träfat, på vilket färskost el. ostkaka stjälptes 
upp / wooden dish on stand, into which fresh 
cheese or ostkaka was turned out'. Jfr ost-
stake. 

ost-kar n. II—I a s'sstke—a'sstkår Mal. 'fyrkan-
tigt el. runt (laggat) träkärl, anv. vid formande av 
ost / square or round wooden container, used in 
moulding cheese'. Syn.: ost-, y st-k ä rl. 

ost-kittel m. Ja u‘ssujitti/ Leks. 'kittel, rymmande 
10-12 kannor och anv. vid ystning'; u`ssttfitti/p 
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ska du hak-på' inna du hak-pa' dä tjö`slan 'ost-
kitteln skall du haka på (kittelvinden), innan du 
sätter (eg. hakar) på dig kjorteln'. Jfr ostgryta. 

ost-kläde n. III a'sstkkäe Tra. 'duk av linne, i vil-
ken ostmassan lindades in för knådning och ut-
pressning av vasslan / linen cloth in which 
cheese was wrapped for. kneading' (ÖDB III 
374). 

ost-klämma f.IV a o'sstkkämma Äpp. a'sst-
kkämma Mal. 'litet stycke ostmassa, upptaget ur 
vasslan och hopkramat med handen / small piece 
of cheese taken out of whey and squeezed to-
gether in hand'. Syn.: ost-kunta, -my!; ost-
mus, bet. 1. 

ost-kok n. Ib u‘sstkök—u`sstkokk Dju. (jfr We.). 
1. 'mjölk, varav ost bereddes gm kokning och 
tillsats av löpe el. kärnmjölk! milk from which 
cheese was prepared by boiling and addition of 
rennet or butter-milk'. 2. 'maträtt, bestående av 
ostämne, som skummats av uppkokt kärnmjölk! 
dish consisting of cheese substance, which had 
been skimmed from boiled-up butter-milk'. 

ost-korg m. Ib u'sstkorrg Våmh. vå`sstkårrg 
Son. u`sstkarrg Leks. o'sstkarrg Al 'rund korg, 
förfärdigad i svepteknik el. bunden av tallrötter, 
anv. vid formande av ost' (se ill.; SAOB; ÖDB 
III 372). Jfr ost-form, -sil. 

ost-krammel n. Id vå`sstkrammbäl öMor. 'ställ-
ning av trä, avs. för torkning av ostar, osthäck! 
wooden stand used when drying cheeses' (ÖDB 
III 376). Jfr ostbräde, bet. 1. 

ost-kunta f.IVa u`sstkutta Ore 'litet stycke ost-
massa, upptaget ur vasslan och hopkramat med 
handen'. Syn.: ost-klämma, -mus, bet. 1, 
-my!. 

ost-kvarn f. Ja a'sstkvänn Mal. 'kvarn, på vilken 
torra ostar maldes sönder för att saltas och bere-
das till en enda stor ost / hand-milt upon which 
dry cheeses were ground in order to be salted 
and formed into one big cheese'. 

ost-kärl--kärle n. I a—d—III d'sstkråld Älvd.—
u"sstkrälld Våmh. wå`sstkråld vMor. vå`sst-
kråld öMor. Soll. u`sstkåreld Ore u`s(s)t-
tiåräl—u`s(s)ttjäräldar—u`s(s)ttjällar—u`s(s)ttjårl 
Rättv. u`ssttjårl—u`ssttjäll Leks. o'ssttjärj Bju. 
o'ssttfårl—o'ssttjäll Al u`ssttjårl Dju. Flo. tesst-
tfiiki Nås u`ssttjäll Jä. o'ssttiårl Äpp. s'sstIcti/ 
Mal. a'sstkäral ÖVd. 1. 'fyrkantigt el. runt (lag- 

gat) träkärl, anv. vid formande av ost / square or 
round wooden container used in moulding 
cheese' (se ill.; SAOB; ÖDB III 372) allm. Syn.: 
ostkar; ystkärl. 2. (skämts.:) 'helt liten hö-
lada! very small hay-barn' öMor. 

ost-låda f. IVa u`sstlada Leks. (Silj.) 'större trä-
låda, placerad i källaren och anv. till förvaring av 
ostar / large wooden box used for storing cheeses 
in the cellar'. Jfr ostbutt m.fl. 

ost-löpe n. III vå`sstlåpä öMor. wå`sstliip Ve. 
u`sstlåpa Leks. 'löpe, anv. vid ystning av mjölk! 
rennet' (SAOB). Syn.: löpe"; löpe111, bet. 2. 

ost-malla f. IV a u`sstmalla Ore 'stor och grov 
kräkla, medelst vilken man vid ystning blan-
dade löpet och mjölken / large kräkla used 
when mixing rennet and milk in cheese-making' 
(ÖDB III 371). Jfr kräkla', bet. 1; malla', bet. 
2; mesmalla. 

ost-mesa f. V s'sstmissu Mal. 'skum på kokande 
vassla, ostskum / froth on boiling whey'. Syn.: 
se kav n., bet. 2, m.fl. 

ost-mus f. VI u"sstmaus Älvd. Våmh. wå"sstmåjs 
vMor. Ve. vå`sstmöjs öMor. thå`sstmäus Soll. 
wa'sstmajs—wa'sstm.ds Ors. u'sstmås Leks. 
Ga. Nås o'sstmås Bju. Al a'sstmas Mal. ÖVd. 
(Rietz 490b; Ross). 1. a. 'litet stycke ostmassa, 
upptaget ur vasslan och hopkramat i handen' 
(SAOB; Älvd. arb., s. 151) allm. Jfr mjukost. 
Syn.: ost-klämma, -kunta, -myl. b. 'ost-
vassla, som vid kokning just håller på att skära 
sig till messmör! whey which is just curdling and 
becoming soft whey-cheese' Våmh. 2. 'rök-
svamp i färskt tillstånd / fresh puff-ball fungus' 
ÖVd. Syn.: se blindmöla m.fl. 

ost-myl m. I a o'sstmg/—o'ssmi/ Bju.=föreg., bet. 
1 (Multrå ostmyl). 

ost-ring m. Ib u`sstriyy Dju. 'korg i svepteknik, 
anv. som ostform' (Fataburen 1914, s. 26). Jfr 
ost-form, -korg. Syn.: ostsil. 

ost-ränna f. IV a u`sstränna Ore u`s(s)tränna 
Rättv. 'ränna, bestående av en urholkad, mer el. 
mindre formad bit av en stock, anv. att ställa 
ostkärlet i under ostmassans knådning / groove 
consisting of hollowed-out piece of log, used for 
putting cheese container on during kneading of 
cheese' (se ill.; SAOB; ÖDB III 374f.). Jfr ost-
bräde, bet. 2, m.fl. 

ost-sil m. la u'sstsilr Våmh. 'korg i svepteknik, 
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anv. som ostform' (SAOB 2; ÖDB III 372). Jfr 
ost-form, -korg. Syn.: ostring. 

ost-skal n. II u'sstskåk Älvd. 'yttre, hårt lager av 
ost, ostskalk / hard outer layer of cheese'. Syn.: 
ostskalk. 

ost-skalk m.Ib u`sstskakk Leks. Nås o'sstskakk 
Bju.=föreg. (SAOB); mo'rrfar bruka sti.`k 
u`sstskairtjan på g4i'da, ss vart-p ss blrå't å 
mifik ss Leks. 'morfar brukade steka ostkanten 
på glöden, så blev den så blöt och mjuk så'. Jfr 
ostfälla. 

ost-stake m. Illa u`sstståka Ga. 'träfat med fot, 
avs. för uppläggning av panno st / wooden dish 
on stand, used for pannost' (se ill.). Jfr ost-
kakfat. 

ost-stege m. IV u`sstsakä Flo. 'grindformigt stöd, 
anv. att ställa ostkärlet på under knådning av 
ostmassan / gatelike support, used for putting 
cheese container on during kneading of cheese'. 
(ÖDB III 373). Jfr ostbräde, bet. 2, m.fl. 

ost-stimdfat fl. a'sststammfåt Mal. 'laggkärl med 
lock, i vilket ostar förvarades (i källaren) / barrel 
with lid in which cheeses were stored (in the 
cellar)'. Jfr ostlåda. Syn.: ost-butt, -bytta. 

ost-tråg n. II a'ssttråg 'fra. 'tråg, i vilket ostkärlet 
placerades vid beredning av getost / trough in 
which cheese-container was put when making 
goat's milk cheese' (ÖDB III 374). Jfr ost-
bräde, bet. 2, m.fl. Syn.: kästråg. 

ost-tuppe m. Illa a'sstuppa Mal. 'ostform av trä, 
vari en liten ost erhölls i form av en tupp (för 
barn) / wooden cheese-mould in shape of cock 
(for children)'. Jfr osthäst. 

o-styggliga adv. ö`steggele Li.—oste`ggele ÖVd. 
(jfr ov-; allm. förstärkande:) 'oerhört, utomor-
dentligt / extremely, terribly'; ö'steggele mi`ttji 
Li. 'kolossalt mycket'; ä va smått am 	oste'g- 
gele Tra. 'det var oerhört ont om ved'; oste`g-
gele gö'e hä'llsniyger 'fra. 'hjärtligaste hälsning-
ar'. Syn.: se obegripliga; orimliga m.fl. 

o-styrig adj. I (4"stg'rug nÄlvd. ö`stirum Ors. 
ö`stgru Bju. Mal. ö`stirs ÖVd. 'alltför livlig, ys-
ter, bråkig / too lively, frisky' (SAOB 1 och 3-4). 
Jfr omagligl. Syn.: ostyrlig. 

o-styrlig adj. I ö`stirlin Nås=föreg. (SAOB 1-2; 
Gotl.Ordb.; Sdw. ostyrliker). 
-ställd adj. I u"ställd Soll. ö`ställd Tra.; n. ö`ställt 
Mal. (jfr ställa v.). 1. 'i olag, ej i stånd att 

fungera (om redskap etc.) / out of order (about 
tool, implement)' (SAOB 1; jfr Aasen ustellt) 
Tra. sifjä e ö`ställd 'sågen är icke skränkt'. 
Syn.: olaga v., p. pret., bet. 2. 2. 'oordnad, 
ostädad, stökig (om stuga etc.) / untidy (about 
room etc.)' (jfr Gotl.Ordb. oställt; OLau 
oställd) allm. ä e u"ställt jan i då'g Soll. 'det är 
stökigt här i dag'; ä va ö'ställt da-i ba'som Mal. 
'det var ostädat i båsen (i fähuset)'; ä e ö`ställt 
a'llt-ihö'p da i hö'nam gå'Zram Tra. 'det är i 
oordning allting i den gården'. Syn.: se 
odonad, bet. 1, m.fl. 3. 'litet illamående, ur 
gängorna, ej i god form (om person) / slightly 
indisposed, not very well (about person)' allm. i 
kä'nnär mi så u"ställd i då'g så Soll. 'jag känner 
mig så nere i dag så'; je vait 8 ö'ställd i bä'-
jam sa ss 'fra. 'jag blev så i olag i magen så'. Syn.: 
se avlagad. 
-stäv n. la ö`sav Äpp. 'oskick / bad habit, misbe-
haviour' (jfr Ross stev, bet. 5; Fr. fistefliga); 
ha(r)n a du far ö`stiv få'r däg 'vad har du för 
oskick för dig?'. 
-stöd adj. I rstgöä Älvd. 'ostadig (t. ex. om  stol) 
/ unsteady, rickety (e.g. about chair)'. Jfr stöd 
adj. Syn.: raglig, bet. 2; slekig; veglig. 

o-stöklig adj. I ö`stäklin Ors.; n. rstliklrit—
rstgöklrit Våmh. ostå'lari öMor. o"stukire Ve. 
6"stiikiri Rättv. ö`stökki Leks. gostbkki Nås ö'-
sta'k'e Li. 'i oordning, ostädad / untidy' (V11 
We.); um int ä äd wej så o"stukke Ve. 'om inte 
det hade varit så tillstökat (efter korna)'; ä e 
6"st5kki på vi'n(n)däm Rättv. 'det är stökigt på 
vinden'. Syn.: se odonad, bet. 1, m.fl. 
-synlig adj.I ö`sgnlin Bju. ö`sinlin Nås ö'synlä 
Mal. ö`sinlen Li. 'som ej kan ses, oskönjbar / 
invisible' (SAOB 1); allt ä-då ö`sinlena sam 
fiinns i ma'rrkan Li. 'allt det där osynliga (väsen-
det), som finns i skogsmarkerna'. 

o-sägliga adv. rseelri Älvd. (allm. förstär-
kande:) y'seeiri s rd'rt 'som gör obeskrivligt ont 
/ which is terribly painful' (jfr SAOB under 
osäglig 2a och c). Jfr obegripliga m.fl. 
-sämja f.IV a g`ws?ma Älvd. ö`semja Ors. 
ö"sämmja Rättv. ö`sjimja Bju. Flo. Nås Mal. 
ÖVd. 'oenighet, tvedräkt / disunity, discord' 
(SAOB); ptt stelle-t1' rsgmy og (i`wrieöki i gå'r-
ömt Älvd. 'han åstadkommer tvedräkt och oreda 
i gården'; ä e ryggan a`nn äl ö`slimja da i 
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hö`nsm gä'kam fra. 'det är bara (eg. ingenting 
annat än) tvedräkt i den gården'. Jfr ofred, bet. 
1, m.fl. 

o-söldig adj. I rsyötjelrig nÄlvd. o"såtjlrin vMor. 
o"sötjlin vVe. u"såtjkin—u"så'tjelrin Soll. 1. 
'som ej uppför sig så som god sed bjuder; oan-
ständig, opassande / indecent' allm. u"sätjki gå'-
tor Soll. 'oanständiga gåtor'. Syn.: onardig, 
bet. 3. 2. 'ohanterlig, besvärlig att arbeta med / 
difficult to work on' Älvd. 3. 'omaka, ej lika / 
odd' Ve. jet o"såtjle på'r 'ett omaka par'. Jfr 
omaka. — Adv.: risfiötjeki Älvd. u"såtjki Soll. 
1. prå't trsåtjlri Soll. 'tala oanständigt / talk inde-
cently'. 2. gtz få so.sgötjelri Älvd. 'han beter 
sig så opraktiskt / he is so unpractical'. 
-söm m.Ia 	Ga. (jfr o n.) 1. 'prydnads- 
söm för kvård (linning), bestående av en rad o-
liknande figurer (sydda först med korsstygn över 
fyra trådar vid varje stygn och därefter med en 
snärjsöm i vardera kanten av denna söm) / decor-
ative seam for kvård, consisting of a row of o-
shaped figures' (ÖDB IV 11, 524). Syn.: se fyr-
söm, bet. 1. 2. 'mönster 1 konststickning, lik-
nande o-sömmen / design in knitting similar to o-
seam' (ÖDB IV 24, 336, 439, 520). Jfr fyrsöm, 
bet. 2; kedjevarv. Syn.: ollesöm, bet. 2. 3. 
'o-liknande mönster i bandväv / o-shaped design 
in woven band'. Jfr oh-band, -snedd. 

o-sör m.—n. J a ö' sår m. Nås Äpp. n. Jä. ö`sita  m. 
nMal. (jfr sör m.—n.). 1. 'avfall, skräp / waste, 
rubbish' (t. ex. bland orensade bär) Äpp. Syn.: 
oräla; sör. 2. 'ogräs / weeds' allm. ö`sfi'n e ss 
djis' aväkkst Mal. 'ogräset är så växtkraftigt'. 
Syn.: ogräs, bet. 1; orena; orense. — Ssg: 
ö`såtsgrås n. Äpp. 'ört(er), som är(o) att betrakta 
som ogräs'. —Avi.: ö`såru adj. Nås 'full av ogräs 
/ full of weeds'. 
-talad adj. I rståkå'ö Älvd. 6"tbd-6"täka 
Rättv. ö'tåka (n. ö'täkt) Bju. ö'tålra Dju. ö'täksn 
Mal. ö'täkån Li.; n. ö'tälro 'Da. 1. (n.:) 'osagt / 
unsaid' (se SAOB otald 1) Rättv. ä e bä's(s)t ä 
g va iftäkå 'det är bäst, att det får vara osagt'. 
2. 'som slipper prat om sig, oklandrad / blame- 
less, uncriticized' 	SAOB otald 1) Älvd. 
Rättv. e kii`r i'nndjin fj war rtåkå'ö Älvd. 
'ingen torde slippa undan prat'. 3. (n.:) 'obytt, 
ouppklarat, otalt / not cleared up' (SAOB otald 
2) allm. itjä åvå ål'e noö rtåkå'ö Älvd. 'inte ha 

de ngt obytt'; an har my'ttjy ö'täka mä lä'nns-
man Bju 'han har mycket ouppklarat med läns-
man(nen)'; ja ha-nnt ns ö'tålra mä hä'nnär Dju. 
'jag har ingenting obytt med henne'. Syn.: 
obytt, bet. 2; odelad. 
-tam adj. I (i'wtäm Älvd. ö'tåm Leks. Bju. Mock. 
'fra. 1. 'otämjd, vild / untamed, wild' (SAOB 1) 
allm. dam söss va ss ö'täm fsl-tjä å nä far tPda 
Leks. 'de tycks vara så vilda, folk också, nu för 
tiden'. Syn.: otamd. 2. 'oskicklig, ovan (att 
hantera verktygen) / incompetent, unpractised' 
Mock. Jfr oslög, bet. 1; otama f.; otamlig. 
-tama f. IV a ö`tama Leks. ö'täma Jä. (jfr Aasen 
ut ame). 1. 'brist på handlag / lack of skull' allm. 
2. 'brist på måtta / lack of moderation' allm. 3. 
'person, som lider brist på handlag el. måtta / 
person who lacks skill or moderation' allm. sicka 
ö`tama du ii, gassa Leks. 'så omåttlig du är, 
gosse!'. Jfr otam, bet. 2. 
-tamd adj. I ö'tämd vOrs. ö'tämd Flo. Mal. 
ö'tammd 'fra. 'otämjd, vild' (SAOB under 
otämd 1 och 3). Syn.: otam, bet. 1. 

o-tamig adj. I iftåmu Rättv. ö`tamu Jä. 'som upp-
för sig illa, ostyrig / badly behaved, unruly'; 
ö"tämugs bä'nsr Rättv. 'odygdiga el. ostyriga 
barn'. Jfr obusklig; obörg, bet. 2. Syn.: se 
ogodsklig; otrevlig, bet. 2; tamlös m.fl. 

o-tamigt adv. ö`tamut Jä. (allm. förstärkande:) 
'oerhört, väldigt / terribly, tremendously'. Syn.: 
se obegripliga; orimliga; otamt; ovendes, 
bet. 1, m.fl. 

o-tamlig adj.I ö'tämlen Li. 'ohändig, fumlig / 
clumsy, awkward' (jfr otam, bet. 2; Ross tam-
len, under tame). Jfr bäcklig, bet. 2; oslög, 
bet. 1, m.fl. 
-tamt adv. ö'tämt Leks. ö`tammt Dju. (allm. för-
stärkande:) 'oerhört, väldigt'; ä b'a's ss ö'tämt 
Leks. 'det blåser så förfärligt'; ä dö`dd ss ö'tämt 
ma kg`kar Leks. 'det dog så förfärligt (mycket) 
med barn'; ä fanns ns ö`tammt mittji dPnär Dju. 
'det fanns alldeles oerhört mycket dynor'. Syn.: 
se otamigt m.fl. 

ot-döna oböjl. f. o'ttåna nMal. (jfr döna sv.v.3; 
Torp ötte m.) 'illaluktande smörja, lort, träck / 
evil-smelling muck'; rä`nä o`ttäna 'rena rama 
skiten'. 

o-terig adj.I crtäru Rättv. ö'täru Bju. (jfr SAOB 1; 
Sdw. oterugher; God.Ordb. oterig) 'odygdig, 
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ostyrig / unruly'. Jfr oterlig. Syn.: se odyg-
dig, bet. 2; otamig m.fl. 
-tering m. I b ö'täriyg Ve. irtärig Rättv. öitärig 
Bju. Ål Jä. Äpp. 'ostyrig person, som gör ett 
motbjudande intryck el. bär sig illa åt / unruly 
person who makes a negative impression and 
behaves badly' (SAOB); en stö' r ö'täriy Jä. 'en 
stor otäcking'. Jfr otäcking. 

o-terlig adj. I 	Dju. 'otäck, vämjelig / nasty, 
disgusting' (SAOB; Gotl.Ordb.; Rietz 728a 
otärlig). Jfr oterig. Syn.: odäl, bet. 1. 
-tid sbst. ö'tid Ors. Leks. ö'ti Bju. Nås Mal. 
ÖVd. (endast i förb. med i:) 'vid olämplig tid; för 
tidigt / at an unsuitable time; too early' (SAOB 
1);fa'lla dö i ö' tid Ors. 'far dog för tidigt'; o`pps i 
ö'tid Leks. 'uppstigen för tidigt (på morgonen)'; 
du e 	i ö'ti Tra. 'du är ute vid olämplig tid'. 
-tidig adj. I ö'tidig Leks. 'oförskämd, grov, fräck 
/ rude' (SAOB 6). Jfr oförskämd. Syn.: otid-
hg. 
-tidlig adj. I 6"tidlin Rättv. ö' tidlen Li. =otidig; 
an va 6"tidlin på mä Rättv. 'han var otidig (oför-
skämd) mot mig'. Jfr oförskämd. 
-ting n. Ia ei`tim Ve. 'otyg; odjur / nuisance; 
monster' (SAOB 2 b). 
-tjänlig adj. I otjå' nlin öMor. u"tjånlin Soll. 

Ors. Leks. Bju. Nås ö'tjånlen Flo. Äpp. 
ö'Onlä Mal. ö'tjånle ÖVd. 1. 'olämplig / un-
suitable' (SAOB 1) allm. ö'tjanlegäst mä'nnefa 
ssm _finns Äpp. 'den mest olämpliga person, 
som finns'. 2. 'vanskapad, ful / deformed, ugly' 
Flo. Jfr ovanskaplig. — Adv.: nu kumm i 
kanstji u"tjånli ö Soll. 'nu kommer jag kanske 
olämpligt (också)? / perhaps I am coming at an 
unsuitable time?'. 

0-tjänst f.Ia ö'tjännst Tra. 'dålig tjänst, skada / 
disservice, damage, harm' (SAOB 2); du djö`k 
me äj ö'tjännst 'du gjorde mig skada' (i stället för 
nytta enligt din tanke). 

o-tocklig adj. I o"tukken Ve. (Aasen, Ross ut o k-
keleg; jfr Ross utoka f.) 'vanartig, ostyrig; 
vårdslös / mischievous, unruly; careless'; han e 
så o"tukken min ti'dniggär 'han är så vårdslös 
med tidningarna'. Jfr ovörden, bet. 1. Syn.: 
otuktig. 
-tokig adj. I rtinug nÄlvd. (jfr ov-) 'olämplig, 
tokig / unsuitable, a bad idea'; (endast negerat:) 
itjä ed då' wä" 50 rtirkut wkrå 'inte vore det 

så tokigt (otrevligt etc.) att vara där'. Jfr oga-
len, bet. 1; ohävlig; oskamlig. 
-trevlig adj. I ö`trivkin Bju. Nås ö'trövviren Äpp. 
ö`trevvkä Mal. 1. 'som vantrivs / not thriving, 
not feeling at home' (SAOB 1; GotI.Ordb., V11) 
Bju. 2. 'oregerlig, ostyrig / badly behaved, un-
ruly' (SAOB 2) allm. Jfr obusklig. Syn.: se 
ogodsklig; otamig m.fl. 3. 'obehaglig, 
hemsk, kuslig / unpleasant, gruesome' (SAOB 
2a) Mal. ö'trevvirä vå' ä te ri''ne ga'yys 'fasligt 
kustligt var det (till rena gagns)' (jfr gagn,' bet. 
3b). Jfr obusklig. 
-trivas st.v.pass. rtrajvas Älvd. ö`trives 
'vantrivas / not thrive, not feel at home' (SAOB 
2; Sdw. othrivas; Fr. thrffast); hä'sstp 
ö`trivvs Tra. 'hästen vantrivs'. 

o-trivlig adj.I, se otrevlig. 
-trogen adj. III rtrågn (pl. rtrOgner) Älvd. 
ö`tröin Ors. ö`trojin Leks. ö`trögin Bju. ö`träin 
Tra. 1. 'klentrogen, tvivlande / sceptical, doubt-
ing' (SAOB 1) Älvd. Ors. Leks. du ä ss ö`trojin, 
ss du kan int bi brä' Leks. 'du är så tvivlande, så 
du kan inte bli frisk'. 2. 'icke trogen, trolös / 
unfaithful, faithless' (SAOB 3) allm. an  va 
ö`tråin mö't me Tra. 'han var trolös mot mig'. 
-truten adj. III u"tratin Soll. (jfr Rietz 756 b trut 
2) 'ovillig, icke tjänstvillig / unwilling, not oblig-
ing'; (endast negerat:) a' nn e ful å'Ildär u"tråtin 
'han är då aldrig ovillig'. Jfr ogagnsgod; olu-
ten. Syn.: oförtruten. 
-tröstandes oböjl. adj. ö`tröstans Mal. (jfr Rietz 
753 a otröstan) 'otröstlig / unconsolable'. 

otta' f. IV a o'tta öMor. Ors. Leks. o'tta Rättv. 
Dju. Nås Jä. Äpp. Mal. 1. 'tidig morgonstund / 
early morning' (SAOB 1) allm. upp i o'tto öMor. 
upp i o`tts Jä. upp i o'tta Mal. 'upp tidigt'; ka`kv-
otta Dju. 'tidig morgon, då man passar kalvko'; 
lu`ssiotta Jä. 'tidig morgonstund (tidigt luciafi-
rande)'; (ofta adverbiellt:) e a wåre u`pp o`tto i 
då'g Ore 'jag har varit uppe tidigare än vanligt i 
dag'; sis (trassk) o'tta Leks. 'vara uppe tidigt för 
att slå (tröska)'. Jfr slå-, svin-. Jfr otte skot-
tet. 2. 'tidig uppstigning / early rising' (SAOB 
1c) allm. je tjä`nnd dedå o'tta Jä. 'jag kände av 
den där tidiga uppstigningen'; /y'bbääsotta el. 
Ifi'otta Mal. 'tidig uppstigning för att fara till 
fäbodstället Lyberget efter hö på vintern'. Jfr 
boförs-. 3. 'morgongudstjänst / early morning 
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service' (SAOB 2) NeSi. Vd. Jfr jul-. Syn.: ot-
tesång. 

ottan  f. IV a o`tta Nås Jä. 'arbetsperiod / working 
period' (jfr ? Torp Oykt); se' nnst o`tta han krä`v-
lär Nås 'den senaste arbetsperioden (dagen, 
sommaren etc.), han knogar'. Jfr betan' m.fl. 

otta sv.v .1. o`tta Ors. o'tta Li. 'vara uppe tidigt / 
be up early' (SAOB; Ross; jfr otta', f., bet. 1); 
wi o'ttadum i ma'rrgas vOrs. 'vi voro uppe (och i 
farten) tidigt i morse'; S8‘ MM e s'pp å o'tt dä'in 
Li. 'somliga äro uppe (och i arbete) tidigt på 
dagen'. 

otte-dagsverke n. III o'n(d)agsvartja Rättv. o`tt-
(d)agsvåliä Äpp. 'dagsarbete, som börjar tidigt 
på morgonen / day's work beginning early in the 
morning' (Rietz 491 b); e-då'g a vi jöt ett riktet 
o'n(d)agsvåtjä Äpp. 'i dag ha vi gjort ett riktigt 
långt dagsverke från tidigt på morgonen'. 

otte-fågel m. Id o`ttfugäk Ve. o'ttfögsk Rättv. o'tt-
fuggsk Leks. o'ttfågåk Nås 'morgontidig person 
/ early bird, person who gets up early' (SAOB 2); 
du wa jen dttfugäk då' så Ve. 'så morgontidig 
du är (eg. du var en ottefågel du så)!'. 

otte-girig adj. I o`ttjiru Dju. 'som tidigt på dagen är 
uppe och i arbete / who gets up and starts work 
early'. Syn.: se girig, bet. 2b. 

otte-skottet best. n. (endast i uttr. i el. på otte-
skottet:) i o`ttskattä Ål 'i ottan, (mycket) tidigt 
på morgonen / (very) early in the morning'; dam 
skä va 8`ppa på o`ttskattä 'de skola stiga upp 
mycket tidigt på morgonen'; dam ha vuri uta i 
o`ttskyttä nu 'de ha varit ute i ottan i dag'. Jfr 
otta', bet. 1. 

otte-sång m. I b o'ttsåyy Leks. Bju. 'tidig morgon-
gudstjänst / early morning service' (SAOB); 
prå'dik o`ttsånnjun Leks. 'predika i ottesången'. 
Syn.: o t t a!, bet. 3. 

otte-vaken adj. IV o'ttvätjin Rättv. (Bo.) 'som är 
uppe (och i arbete) tidigt om morgonen / being an 
early riser'. Syn.: se girig, bet. 2b; ottig m.fl. 

ottig adj. I o'ttug Leks. o'ttu Dju.=föreg. (Rietz 
491b odig); du ä ss o`ttugan jäimmt Leks. 'du 
är jämt så tidigt uppstigen'; vi ä-nnt sa o`ttugan 
om mii`rnan int Leks. 'vi äro ej uppe så tidigt om 
morgnarna inte'. 

ottsam inted., se huttsam. 
0-tuktig adj. I ö`takkt8 Li. 'ostyrig; obehärskat 
elak / unruly; uncontrollably wicked' (jfr SAOB 

1); dem i. se ö'takkt8, o'yugan 'de äro så elaka 
(och ouppfostrade), barnen'. Jfr illvorden, bet. 
1; otukting. Syn.: otocklig. 

o-tukting m. I b ö`takktiuyg Li. 'vanartigt el. oupp-
fostrat barn / bad or ill-bred child'. Jfr onar-
ding; otuktig. 
-tur m.Ia rtår Våmh. ö`tur Bju. Mal. ÖVd. 
'motgång, missöde / setback, mishap' (SAOB b); 
je a`dd-it stegg ö'tår 'fra. 'jag hade en förfärlig 
otur'. Jfr odom. 
-tyglad adj. I ö'tiglad öOrs. 'ouppfostrad, vild 
(t. ex. om  pojke, om fölunge) / unruly, wild (e.g. 
about boy, foal)'. 
-tål n. II rtå'vk Älvd. 1. 'otålighet, vånda / 
impatience, agony' (Sdw. othol; Fr. tiol); an 
firr i nog #"8tunri 'han gjorde det av vånda (i 
övermåttet av smärta)'; n gå'rd eö i (i'wtirke 
(best. dat.) 'han gjorde det i otålighet(en)'. Syn.: 
otåla. 2. 'inflammation, varbildning; värk / in-
flammation, abscess; pain'; ea a kumiö-P 
rtå'keö 'det har kommit värk i (såret)'. Jfr 
kvisa; värk, bet. 2. 

0-tåla f. V (i'ltunra Våmh. (Bon.)=föreg., bet. 1 
(Aasen utola); n djår i rtunv'n 'han arbetar 
(energiskt) i våndan (fast han egentligen ej or-
kar)'. 
-tålig adj. I rtuuku'g nÄlvd. rtunlin Våmh. 
otö'lun öMor. ö'twålun Ors. 6"di1ru Rättv. 
Bju. Dju. Flo. Nås Äpp. Mal. ö'tåku ÖVd. 1. 
'ömtålig / tender, delicate' (SAOB 1) allm. o a så 
6'tålrug8 fö'tar Rättv. 'hon har så ömtåliga föt- 
ter'; du e sa ö'tgru, ss du skull si`tt ti ett gkii's-
skåp Äpp, 'du är så ömtålig (för kyla), så du 
skulle sitta i ett glasskåp'. 2. 'som lätt förlorar 
tålamodet / impatient' (SAOB 4) allm. Jfr 
skamdlåtig. Syn.: se frän, bet. 3; skör, bet. 
3, m.fl. 
-täck , adj. I ö'täkk Flo. Nås 'motbjudande, vidrig 
/ disgusting, horrible' (SAOB). Jfr odäl, bet. 1. 
Syn.: ogodsklig, bet. 2; otäg, bet. 1. 

o-täcking m. Ib öitäkkiy Nås 'motbjudande indi-
vid / repugnant individual' (SAOB). Jfr odäl, 
avi., otering. Syn.: otäg m., bet. 1; otäga f., 
bet. 1; otäging. 

o-täg m. I c rtåg (best. sg. dat. rtkm) Älvd. 
o"täg Ve. u"tåg Son. ö'täg Ore o`ttög Mal. 
1.=föreg. allm. i mrteö-dut irttz Älvd. 'jag 
föste (eg. motade) ut fulingen (3: katten)'; ra`kk- 
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etåg Älvd. 'otäck hund'. 2. (uttr. för häpen 
förtjusning / expression of delightg näj rtåg, 
i fj smg'öreö Älvd. 'nej, så gott, skall jag få 
smör!'. 

o-täg adj. I (rtåg Älvd. Våmh. wo"tåg—wå"tåg 
vMor. votirg--våtirg—otirg öMor. o"tåg Ve. 
u"tag—vå"tåg (pl. vå"tågdär)Soll. ö'tåg Ors. Ore 
ö"dig Rättv. o'ttö—o'tty Äpp. &flög Mal. o'ttäjg 
ÖVd. 1. = otäck (Fr. itpxgr) allm. ur våtå'g 
du 	öMor. 'så vidrig du är!'. 2. 'elak, retsam / 
mean, annoying' Äpp. Mal. e dam o'ttög å då 
Mal. 'äro de elaka mot dig?'. 3. 'orenlig, smut-
sig / dirty' öMor. Ve. Syn.: se dretaktig; fnas-
kig, bet. 1, m.fl. —Adv.: u"tagt vSoll. 'otäckt'. 

o-täga f. IV a rtåga nVårnh. rtåga Våmh. 
(Bon.) otå'ga nöMor. våtå'ga öMor. vå"tä-
ga—u"tåga—ii'tägga Son. ö'tåga Ore (råga 
Rättv. o`ttyga Äpp. o`ttöga Mal. o`ttäjga ÖVd. 
1. = otäcking allm. an  lånta ful å' nå var(r)v tä 
slrit, di 8'tåga strgga Rättv. 'han lomade väl i 
väg ngn gång till slut, den fula otäckingen'. 2. 
'individ, som på ngt sätt överskrider det normala 
måttet / individual who in some way exceeds the 
norm' Våmh. e wår r rtåga tä wa sta'rrk 'det 
var en väldig en att vara stark'; ra'jkkrtifga 
'omåttligt rik person'. Syn.: ob ö rga, bet. 3. 3. 
'ngt motbjudande, orenlighet; var i sår / sthg 
disgusting, filth; pus in wound' Ore Rättv. drå- 

ö"diga ir sä`ri Rättv. 'draga ut varet ur 
såret'. Jfr ohyrja, bet. 4. 4. 'brutalt, obehärs-
kat tal / brutal, uncontrolled speech' Ore; bröt-
-a'jt 'taga nig° 'häva ur sig otidigheter'. 

o-tägas sv.v.3. pass. våta' gas öMor. o"tägas Ve. 
u"tågas vSoll. Ytligas (pret. ö'tågdast) vOrs. 
&Vågas Rättv. 'bete sig snuskigt / be uncleanly, 
get dirty'; o"täges min må'ttz Ve. 'vara orenlig 
med maten'; o e ti lo'r(r)täm å &Vågas Rättv. 
'hon är i smutsen och snaskar ned sig'. Jfr 
snaska, bet. 1. 

o-täging m. Ib våtå'giyg öMor. ö'tågiug Ore = 
otäcking. 
-tänkt adv. ö'täyykt Mal. ÖVd. 'oförmodat, 
oväntat / unexpectedly' (SAOB 2); ä grkk ö'- 
täyy(k)t 	ädå' Mal. ä djekk ö'täyykt 	ädå' 
fra. 'det gick annorlunda till än man väntat, det 
där'. Syn.: se oförhappandes; oförva-
randes m.fl. 

o-tänkto adv. 6"täyktå Rättv. ö'täyyta Leks. ö'- 

täyy(k)ta Dju. = föreg.; ä jekk ö'täyykta Dju. 
'det skedde plötsligt och utan att jag önskade 
det'; (substantiverat:) ä hitta-på tä bi' sa i ö'-
täuyta Leks. 'det råkade bli så utan att jag tänkte 
på det'. 
-tärna (?) f. IV a ö'tiina Mal. 1. 'orenlighet, 
dynga / dirt, dung'. 2. 'byke, patrask / rabble, 
riff-raff'; ve vatt 4å 11' mä indå' ö'tårian 'vi blevo 
då av med det där patrasket'. Jfr avät; oböke; 
ofred, bet. 3; pack m.fl. 

0-tät adj. I rtit Älvd. ö'tätt Bju. Nås Jä. 'icke 
tät, gisten / leaky' (SAOB 1). 

o-tömmigt adv. ö'täniut Leks. 'förskräckligt, ko-
lossalt / terribly, enormously'; ö'tåmut ma så'd 
'förfärligt med säd'. Jfr obegripliga m.fl. 
-törstig adj. ö`tasstug Leks. 'utan törst, vars 
törst är släckt / not thirsty' (SAOB); nu få du 
drikk då ö' tastug 'nu får du dricka så att din törst 
släcks'. 

ov- prefix 12"(v)- Älvd. Våmh. ö"- Rättv. 6`- Leks. 
Bju.—s`vv- Mock. o'- Dju. å'(v)- Flo. a- Jä. å'-
Mal. å'v- ÖVd. obef. Mor. Ors. Ål (jfr ord med 
förleden o-) 'alltför, för / too' (SAOB under of-; 
Noreen Ordl. uf-; GotlOrdb. ov-); (endast som 
förled i bl.a. följande ssgr:) ov-flyt, -led, -li-
ten, -mycket, -när, -singen, -skadlig, -stor. 
Jfr ofsinne(s); ovendes, bet. 2; o(v)närt. 
Syn.: för adv., bet. 4. 
-vada ? sv.v.l. ö'vgio Tra. (jfr vada, bet. 2) 'röra 
sig i vattenytan / move (of surface of water)' 
(t. ex. efter fisk, efter båt); ä ö'våo da å tjä'nnam 
'det rör sig i vattenytan på tjärnen'. Jfr böka', 
bet. 3b; vaka", bet. 2. Syn.: vada, bet. 2. 

o-valkad adj. I uva'llkadp, öMor. o"wakka Ve. u"-
vakkadp Soll. 0`wallka—ö`wal1ka Ors. .6"vakka 
Rättv. ö'vakka Bju. Dju. Jä. Äpp. 1. 'icke val-
kad (om vävnad) / not milled (of cloth)' (SAOB 
1) Soll. Bju. Äpp. 2. 'fumlig, ohändig, klumpig 
(om person) / clumsy, awkward (of person)' 
(Rietz 492a; jfr SAOB 2a) allm. ö'vakka ti 
hä'nndom Dju. 'fumlig med händerna'. Syn.: se 
famlig, bet. 1; növd; oförhand m.fl. 
-van adj. I ö"vån Rättv. ö'vån Bju. Flo. Nås Mal. 
ÖVd. 'ovanlig, oprövad / unusual, untried' 
(SAOB 1-2); ä e ö'vånt te vå' sö' pass dji`ru Li. 
'det är ovant att vara så pass tidigt uppe' (jfr 
girig, bet. 2b). 

ovan prep. ii"v0 Älvd. Våmh. u"vå—å'vå vMor. 
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uva' öMor. u"vå Ors. 	Ore ö"va Rättv. ö'va 
Leks. ii'va Bju. Flo. Nås å'vå—kvo Jä.—å've 
Mal. ci'vå Äpp. li'vå—å`vo ÖVd. 'ovanför, 
ovanom / above' (SAOB II; styr ack.:) drm i fre' 
ti"v(Ibrg'"ni Vårnh. 'de äro från (byarna) ovanför 
bron'; 6"va reitgåkri Rättv. 'ovanför gärdsgår-
den'; sy'sstsr ännss öva ba`kkan öLeks. 'hennes 
syster ovanför backen'; kvå a`rrmbågsn Jä. 
'överarmen'; kvo bö'ke Tra. 'ovanför (innanför) 
bordet (i fonden av stugan)'. Syn.: ovanför; 
ovanmed, bet. 1; ovanom; ovantill; ovan-
vid; ovanå, bet. 2; ovanåt; ovreför. 

ovan adv. fi"vj Älvd. u"vå vMor. Soll. Ors. ulk 
öMor. .6"va Rättv. ö'va Leks. "krya Bju. .4'va Dju. 
Itim Mal. 1. 'ovanifrån, uppifrån / from above' 
(SAOB 11) OvSi. fri kymmb uv4 åv tXtji Älvd. 
'han kommer uppifrån taket'; ä kumm nå u"vå 
Soll. 'det kommer litet nederbörd (eg. något 
ovan)'. Jfr ovanefter, bet. 1. Syn.: ovanfrån. 
2. 'ovantill, ovanför / at the top, above' (SAOB I 
2) NeSi. Mal. han kå'mm frå kva Dju. 'han 
kommer ovanifrån'; ve va bkkt bk de ii'vu 8 
it'cls Mal. 'vi voro blöta från topp till tå'. Jfr 
ovani adv., bet. 1; ovantill adv., bet. 1. 
Syn.: ovanför, bet. 1; ovanmed, bet. 3; 
ovanåt; ovreför. 

o-vana m. IV—'f. IV a ö'våna f. Bju. Nås ö'väns m. 
Mal. ö`väni ÖVd. (jfr SAOB) 'dålig vana, osed 
/ bad habit' (SAOB 2). Syn.: olag, bet. 2; osed, 
bet. 1. 

ovan-bräde n. k vabräds söLeks. 'litet valkbräde 
med handtag, med vilket strumpor och vantar 
valkades på, tövbräde / small board with 
handle, used for milling stockings and mittens'. 
Jfr tövbräda m.fl. Syn.: lathund, 
bet. 3. 

ovan-bår n. J a 1.2"41311r Älvd. u"våbår Ore våbår 
ÖVd. (jfr bära ovan; Aasen Ross ovanburd) 
'nederbörd / ram n or snow'. Syn.: ovanväder. 

ovandes adv., adj. n.; se ovendes. 
ovan-efter prep. Ovetter Älvd. u"våtär Soll. ö'vaät 
Leks. 'uppifrån och utefter, nedför / from above 
and downwards' (styr dat.); ei"v4te bo'kkym 
Älvd. 'nedför backen'; u"våtär ga"tun Soll. 'ned-
för den inhägnade vägen'; ö'vaätt kna'llrj Leks. 
'uppifrån Knallen'. Jfr nedför prep., bet. 1, 
m.fl. 

ovan-efter adv. ti"v4ter Älvd. ti"vjtär Våmh. u"vå- 
115-859063 Dalmålsordboken Bill, H 25 

tär vMor. Soll. u"våättär Ve. u"vånetsr vOrs. 
u"vonättär Ore 6"vanättsr Rättv. ö'vaät Leks. 
ii'vaättär Bju. Flo. kvaätär Al kvaättä Dju. 
k vonät Mal. kvånätt ÖVd. 1. 'ovanifrån, upp-
ifrån / from above' (SAOB 1) allm. an  kamm frå 
u"våtär Soll. 'han kom uppifrån'; ä komm en 
stil,' ss ö"vanättsr Rättv. 'det kommer en skjuts 
uppifrån (3: nedför backen)'; ä kåmm näran fro 
kvånätt Tra. 'det kommer ngt slags nederbörd 
(eg. något från ovanefter)'. Jfr ovan, bet. 1; 
ovanfrån. 2. 'från en plats längre uppåt ter-
rängens allmänna lutningsriktning / from a place 
farther up' (SAOB la) Mor. Ve. Flo. Tra. je tru- 

kamm fro kvånätt Tra. 'jag tror han kom 
norrifrån'. Jfr nordanefter adv.; ovantill 
adv., bet. 2. Syn.: ovanför, bet. 2. — Ssgr: 
u"våttärfök vMor. 'folk från norra delen av byn 
Vinäs'; ti'vaätä(r),sfskk Flo. 'folk norrifrån'; 
ti"vdtäkallär Våmh. 'invånarna norr om Våmån'; 
u"våtkall vMor. (Långlet) 'person från Gopshus 
el. Oxberg'; u"vättärkallär öMor. 'folk från 
Risa'; kvaätäskår Al 'man från Ovan-Siljan'; 
kvatskiir—kvaätskår Dju. 'karl från Leksand'; 
ä'vaätä(r),skiir—it'vatäskår Flo. 'karl norrifrån'; 
kvatsmak Dju. 'leksandsmål'; u"vättärspråk 
öMor. 'målet i Risa'. Jfr nordanefter, ssgr; 
ovanför, ssg; ovanskarl; ovantill, ssg. 

ovan-eld m. I a kvaell Ala`vM1 Dju. ii'vagl Nås 
kvåjell Jä. 'övervärme i bakugn / heat at top of 
oven' (ÖDB III 391). 

ovan-från adv. k vafra Dju. fi'vafrån Mock. 'upp-
ifrån / from above' (SAOB II). Jfr ovanefter, 
bet. 1. Syn.: ovan, bet. 1. 

ovan-för prep. ö`vafsr Leks. fr'vafsr Bju. Ga. Nås 
kvafsr Dju. 'ovanom, uppom; på andra sidan 
om / above; on the other side of' (SAOB I; styr 
ack.:) stti`r, sva'rrt krtiika ö`vafar bö'kä Leks. 
'den stora svarta krukan på övre (inre) sidan om 
bordet'; an ä kvafsr stieggu Dju. 'han är ovan-
för stugan'. Jfr bortan prep. m.fl. Syn.: se 
ovan m.fl. 

ovan-för adv. u"våfär Ors. 6"vafår Rättv. ö'va-
far—åvafgr'r Leks. trvafsr Bju. Flo. kvafur Al 
Dju. kvofö Mal. 1. 'på en högre belägen plats, 
ovanom, uppom / higher up, above' (SAOB 2) 
allm. ä skii'llsr 6"vafår Rättv. 'det skäller någon-
stans längre upp'; ä kallas ö'ka jän åvaffir 
nLeks. 'det kallas Hola här högre upp'. Syn.: 
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ovan, bet. 2. 2. 'längre uppåt landets allmänna 
lutning / farther up' Ors. Rättv. Flo. Mal. u"våfär 
Ors. 'i den del av socknen, som ligger nordost 
om Staclunora'; 15"vafår Rättv. (sBo.) 'i norra 
delen av Boda'; an kam frå ä'vafsr Flo. 'han kom 
norrifrån'. Syn.: ovanefter, bet. 2. — Ssg: 
ii'vafaskär m. Mock. 'person från Floda'. Jfr 
ovanefter ssgr. 

ovan-hedse ni. Illa ö"vahesss Rättv. (Bo.) 'person 
från Boda / inhabitant of Boda' (jfr B. Lindén i 
Sv.Lm. 1969, s 91f.). Jfr utanhedse. 

ovan-het adj. I å`vaUt Bju. 'som har för stark 
övervärme (om bakugn) / with too much heat 
from above (of oven)'. Jfr underhet. 

ovan-i prep. a"Kuzi Älvd. Våmh. u"våni vSoll. 
Ors. 6"vani Rättv. ö`vani Leks. å'voni—å'våni 
Mal. it'våni ÖVd. (styr dat.). 1. 'i övre delen av, 
upptill i / at the top of' (SAOB I) allm. ii"v4ni 
skra'uvem Älvd. 'i övre delen av rökfånget'; 
6"vani ifnnji Rättv. 'på ängets högst belägna 
sida'; &vant ri'ssla Leks. 'längst uppe i risslet'; 

va'nna Li. 'i vattenytan'. 2. 'ovanpå, 
uppe på / on top of' Våmh. Ors. Tra.; obef. 
Älvd. u"våni ja'Ildem vOrs. 'ovanpå elden'. 
Syn.: ovanmed, bet. 2; ovanå, bet. 1. 

ovan-i adv. fro4ni Älvd. Våmh. uvånt' Mor. 
vSoll. u"våni—u"vån-P Soll. ö`vani—ovad Leks. 

Mal. å'vån-i' ÖVd. 1. 'i övre 
delen (av ngt), upptill (i), uppe (i) / in the upper 
part of' (SAOB II) allm. eå .plindje aå'r 
Älvd. 'det hänger där upptill (på stolpen)'. Jfr 
ovan adv., bet. 2; ovre adv. 2. 'ovanpå, uppe 
på, längst uppe / farthest up' Våmh. Soll. fra. ä 
bi bitå 	vSoll. 'det blir litet (agnar) längst 
uppe (i risslet)'. Syn.: ovanmed, bet. 2; ovan-
på; ovantill, bet. 1; ovanå; ovå; uppeå, 
bet. 1. 

ovani-röda f. IV a ä"veiniråda Våmh. (Bon.) 'den 
längsta och översta av de snedliggande stängerna 
i en gärdesgård / longest and uppermost of slant-
ing poles in fence'. Syn.: huvud-, överst-
-röda. 

ovani-sten m. Ja u"vånistg.n nvMor. 'övre, rörlig 
kvarnsten / upper, rotating millstone' (ÖDB I 
470). Syn.: se löpare', bet. 3, ovanpå-, över-
-sten m.fl. 

ovani-stock m. Ib trojnistukk Våmh. (Bon.) 'fall- 

stock i fångstgiller / älling log of trap'. Syn.: se 
brand'', bet. 2; gillerkabbe m.fl. 

ovani-stång f. Ib trvOnistegg Våmh. (Bon.) 
u"våniståyyg vMor. 1. = föreg. (ÖDB I 24) 
vMor. 2. 'översta stång i vinterhässja / upper 
pole of winter hurdle' (ÖDB I 243) allm. Syn.: 
se fredstång; täckstång, bet. 1, m.fl. 3. 
'täckhö överst i en vinterhässja / covering hay at 
top of winter hurdle' (ÖDB I 243, 297) vMor. 
u"vånistånndje a ro"tna 'täckhöet har ruttnat'. 
Syn.: se frede; huv, bet. 3; täckstång, bet. 2, 
m. fl. 

ovan-kläde n. III ö'vakkådä Leks. a'vak4-lidä Dju. 
'till barnlindan hörande duk av linne, som lades 
omkring barnets hals och räckte ned över bröstet 
och de inbundna armarna / part of child's swadd-
ling clothes, wrapped round neck and down 
over chest and arms' (ÖDB IV 130). Jfr ovanå-
kläde. 

ovan-käft m. J a s'vatjäft Mock. 'överkäke / upper 
jaw' (ÖDB III 480). Syn.: kindkälke, bet. 1; 
överkäft. 

0-vanliga adv. ö`vätzli öMor. (jfr SAOB under 
ovanlig) 'ovanligt, mycket / exceptionally, 
very' (jfr SAOB ovanlig 2b); am aft len ö'vänli 
kå'Ildan såmå'r 'vi ha haft en ovanligt kall som-
mar'. 

ovan-läpp m. la ö'valäpp Leks. å'valäpp Nås 
'överläpp / upper lip'. Syn.: överläpp. 

ovan-med prep. ii"v4min—a"v4mfn Våmh. u"vå-
min vMor. Ve. Soll. (styr dat.). 1. 'ovanför / 
above' allm. an  by'ddjär u"våmin b'nnswejim 
vMor. 'han bor ovanför landsvägen'. Syn.: se 
ovan m.fl. 2. 'ovanpå' Våmh. ii"v#min dyöåa 
by'ddji 'ovanpå den där ställningen'. Syn.: 
ovani, bet. 2; ovanå, bet. 1. 

ovan-med adv. ti"vjmin Älvd.--tevymin Våmh. 
u"vå-mi'nn vMor. Soll. uvåmenn öMor. u"våmin 
Ve. Ors. 1. 'på en tidigare omtalad, högre upp 
belägen plats, där uppe / higher up, up there' 
Älvd. Soll. jan u"vå-mi'nn Soll. 'här uppe'. Jfr 
uppeidärna. 2. 'ovanpå / on top of' Våmh. 
Mor. Ve. Ors. dy'nndj ä"vymin Våmh. 'över-
gödsla'. Syn.: se ovani, bet. 2. 3. 'ovanför, 
ovantill / above' Våfnh. vMor. Syn.: se ovan, 
bet. 2. 

ovan-om prep. å`voam Jä. 'ovanför, ovan, uppom 
/ above' (SAOB I); dam a va'lln å'vosm vå'nn 
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'de ha vallen (i fäbodarna) ovanom vår (vall)'. 
Syn.: se ovan m.fl. 

ovan-om adv. å'vown—å'våantm lä. 'ovanför, 
uppom, längre upp / farther up' (SAOB II); an 
satt å'vokan 'han satt ovanom' (t. ex. längre upp 
efter en bäck). 

ovan-på adv. ii'vapå Flo. 'uppe på, på ovansidan / 
at the top' (SAOB 11 1). Syn.: se ovani, bet. 2, 
m.fl. 

ovanpå-sten m. la å vapåstn Dju. 'roterande, 
övre kvarnsten / rotating, upper millstone'. 
Syn.: löpare', bet. 3; ovanisten m.fl. 
-vanskaplig adj. I ö`wanskåpken Ve. ö'vanskäp-
kin Leks. ö'vanskäpkin Dju. ö'vanskitpkä Mal. 
(jfr ov-); 'behäftad med kroppslyte, missbildad / 
deformed' (Rietz 791a; VII We.). Jfr ob ö rg, bet. 
1; ofärdig; oskaplig, bet. 2; otjänlig, bet. 2, 
m.fl. Syn.: vanskapad. 

ovans-karl m. Ja å'våskår Äpp. 'man från ngn av 
de längre uppe i dalgången belägna byarna i Äp-
pelbo (Lappheden, Ovanheden etc.) / man from 
one of the villages farther up the valley in Äp-
pelbo'. Jfr ovanefter, ssgr, m.fl. 

ovan-telne m. Ill a ii'vatåkria Nås 'övre kantrep på 
nät / upper edging rope of net'. Syn.: se flå-
telne; övertinnel m.fl. 

ovan-till prep. ö'vatä n. och sv Leks. a`vatä 
sö Leks. Dju. 'ovanför; på den inre sidan av / 
above, on the inner side of' (styr ack.:) sä'tt dä 
ö'vatä bölt Leks. 'sätt dig på den inre sidan 
av bordet!'. Syn.: se ovan m.fl. 

ovan-till adv. ti"veztik--Ti"veitik Älvd. ii"vOtlk Våmh. 
u"våttk vMor. Soll. u"wIti/ öMor. Ors. u"våte Ve. 
15"vatii Rättv. ö'vadt Leks. gr`vatä Bju. Flo. Nås 
å'våtä Jä. Äpp. Xvote Mal å'våte Li. 1. 'upp-
till, ovanpå, på den övre sidan, i den övre vå-
ningen etc. / at the top, in the upper part, up-
stairs etc.' (SAOB 2) allm. ig a H'st jetz taitin 
irvåtilr Älvd. 'jag har tappat en tand i överkä-
ken'. Jfr ovan adv., bet. 2; uppeå adv., bet. 2. 
Syn.: se ovani, bet. 2, m.fl. 2. 'i ngn av sock-
narna längre upp i dalgången / in one of the 
parishes farther up the valley' Flo.; (i Tran-
strand) Li. Jfr ovanefter adv., bet. 2, m.fl. 3. 
'på andra sidan om smedjehärden (smedslärling-
ens plats i smedjan) / at the other side of the 
forge-furnace (the spot in the smithy where the 
blacksmith's apprentice should be)' Li. an a 

stännd å'våti 'han har stått på lärlingsplatsen (i 
smedjan)'. — Ssg: gi'vatäskar m. Flo. 'man från 
ngn av socknarna längre upp i dalgången'. Jfr 
ovanefter, ssgr, m.fl. 

ovantill-säng f. I b 6"vatäsäuy Rättv. 'övre säng i 
tvåvåningssäng / upper bunk of double-decker 
bed'. Syn.: se hjälle, bet. 7; taksäng m.fl. 

ovan-vid prep. ii'våve Mal. 'ovanför / above'. 
Syn.: se ovan m.fl. 

ovan-väder n. Id u"våvMär Soll. 6"vaviidar Rättv. 
'nederbörd / ram n or snow' . Syn.: ovanbår. 

ovan-å prep. trvOnj Älvd. u"vånå—u"vånQ Ors. 
a`vonå Mal. å'vånå ÖVd. (SAOB under ovan-
på; styr dat.). 1. 'ovanpå, utanpå / on top of' 
allm. ti"v4n4 fe'lldem Älvd. 'ovanpå fällen'. Jfr 
utanå prep. Syn.: ovani, bet. 2; ovanmed, 
bet. 2. 2. 'ovanför / above' Ors. u"vånQ i"sum 
gä`rdim öOrs. 'ovanför den här gården'. Syn.: 
se ovan m.fl. 

ovan-å adv. ti"vemet Älvd. u"vånå Ve. u"vånå'—
u"vånQ Ors. o'vana' Leks. li'von-lf—å`vån- 7å' 
Mal. it'vån-å' ÖVd. (SAOB under ovanpå) 
'ovanpå'; dem ska då vä talld 	Tra. 'de 
(x spängerna) skola då vara täljda (n: huggna 
jämna) ovanpå'. Syn.: se ovani, bet. 2, m.fl. 

ovanå-kläde n. III å'vsnåklrä Mal. 'till dopklädseln 
hörande rikt utstyrt framkläde / part of christen-
ing outfit' (Malung 2, s. 436, 446; jfr ÖDB IV 
132). Jfr ovan kläde. 

ovan-åt prep. ä"Kutac) Älvd. u"våna Soll. u"vana 
Ors. 'ovanför' (styr dat.:) u"våna fö'nnstri Soll. 
'ovanför fönstret'. Syn.: se ovan m. fl. 

ovan-åt adv. ä"v4tiaö Älvd. u"vån-.§' Soll. 'ovan-
för / above, farther up' (jfr SAOB II 2); 
by'ddjer trujnaö 	Älvd. 'han bor längre upp 
på backen, han'. Syn.: se ovan, bet. 2, m.fl. 

ovanå-tag n. å'vånåtåg Mal. 'tag om motstånda-
rens kropp över armarna på denne (vid brott-
ning) / grip in wrestling, in which both arms were 
clasped round opponent's arms'. Jfr infång(n)a; 
undertag. Syn.: övertag. 
-var adj. I govår Tra. 'som ej är på sin vakt, 
oaktsam / not on one's guard, not careful' 
(SAOB; Aasen uvar); an add r'`da på' ä, män 
an va ö'vår fe di' han hade reda på det, men han 
var i alla fall inte på sin vakt'. Jfr ovarlig. 
-varaktig adj. I Q"wara'kktun öOrs. dvara'k(k)tu 
Rättv. ö'vara'kktu Bju. 1. 'som ej varar (håller) 
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länge / not lasting long' (SAOB ovaraktig') 
Bju. ö'vara'kktut vii'r 'väder som ideligen väx-
lar'. Syn.: ostadig, bet. 2; ovarig. 2. 'opålit-
lig / unreliable' Ors. Rättv. 8'vara`k(k)tu ti dr(r)-
beti Rättv. 'opålitlig i arbetet'. 
-varig adj. I (4"8waru'g Älvd. 'ombytlig, ostadig / 
inconstant, variable, unsteady'; rwarut wner 
'ostadigt, osäkert väder'. Syn.: ostad ig, bet. 2; 
ovaraktig, bet. 1. 
-varit sup. med prefix (2"weri'ö Älvd. (jfr We. 
ovaren): du ar int rweri we'rr et4 bä'r i 
rf`nnsi 'det är ingenstans som du inte har varit, 
utom i Ransi / there is nowhere you have not 
been, except for Ransi'. 
-varlig adj. I ö'vålrä Mal. 'ovarsam, oförsiktig / 
careless' (SAOB I). Jfr ovar. 

ovendes adv.; adj. n. Ovendes Älvd. ei"vendlis 
Våmh. (jfr Torp ovende, under ov-; avande(s) 
adj., adv.). 1. (allm. förstärkande adv.:) 'oer-
hört, särdeles / terribly, tremendously' (Aasen 
ov ende) allm. gn jiit so ervendes Älvd. 'han äter 
så oerhört (mycket)'; å"vgndäs brå' Våmh. 'sär-
deles bra'. Syn.: se eländig, adv.; obegripli-
ga m. fl. 2. (adj. n.:) e wil Mei so å"vendes Älvd. 
'det blir gärna så alltför mycket'. Jfr ofsinnes; 
ov-m.fl. Syn.: ofset. 

o-vetande(s) adv. ö'våtandäs Nås ö'våtandä-
ö'vetandäs Jä. 'utan att ngn (han, man etc.) vet 
om det / unawares, without knowing, unknown' 
(SAOB); må' ö'våtandäs Nås 'utan min vet-
skap'; hå e då må' ö'våtandä Jä. 'det är sådant 
som jag aldrig har hört'. Syn.: oveterliga, 
bet. 1. 
-vet(er)liga adv. rwitterli Älvd. u"vitt/i Soll. 
ö"viit/i(ga) Rättv. ö'va/i Dju. ö'vettele fra. (Fr. 
tivitrliga; Aasen uvitelege, under uviteleg). 
1. = föreg. (jfr SAOB o ve terlig 2a och b) allm. 
qndå fe'lldp so ffi`gd rwitterli Älvd. 'den där 
fällen, som följde med, utan att vi visste det'; ä a 
gått må' 6"viit1iga Rättv. 'det har gått (skett) 
utan min vetskap'. 2. 'utan ngns (min etc.) 
önskan / against s.o.'s wishes' (jfr SAOB ove-
terlig 2a) Älvd. e djikk rwitterli 'det hände 
utan att jag ville det'. 
-vett n. II-Ja (i"wit Älvd. 140 t—ovt t öMor. 
u"vit Soll. nvit-o"wit Ors. 	Ore ö"vst 
vRättv. ö'vett Rättv. (Bi.) Ga. Nås Äpp. Mal. 

Bju. ö`vit Flo. ÖVd.; pl. dat. o"witum- 

u"witum vSoll. 1. 'bannor, utskällning / scold-
ing, telling-off' (SAOB 4) allm. so .1ifppym 
dyööå'r 	witi Älvd. 'så (att) vi slippa den där 
utskällningen'; et ri'kkte ö'vett Äpp. 'en riktig 
skopa ovett'; äj sks`dda me ö`vit 'fra. 'en skur 
med ovett'. Jfr banning, bet. 1-2; bannor; 
nasväder, bet. 1. 2. 'yrsel, medvetslöshet, 
omedvetenhet om vad man gör el. säger / deliri-
um, unconsciousness, unawareness of what one 
does or says' (Fr. dyft; Sdw. ovit 1; jfr SAOB 
5) vSoll. Mal. ÖVd. du får i o"witum vSoll. 'du 
beter dig, som om du vore från förståndet'; tå'ks 
i ö'vetti Mal. tå'ko i ö'vitti 'fra. 'tala i yrsel'. 
Syn.: se avvett m.fl. 3. 'person, som talar 
grovt och ovårdat / person who uses foul lan- 
guage' Rättv. ä va e ö"vutt tä 	r 'det var en 
otrevlig karl att vara ful i mun'. 
-vetta sv.v.l. ö`wito Ore; pass. twP tas — övP tas 
öMor. å'vitas Soll. ö`witos Ore 'ge ovett, skälla 
på! scold, tell off' (SAOB); ana ö`wito me jen 
hå`kan tema Ore 'han har skällt ut mig en hel 
timme'. Jfr banna, bet. 2 och pass.; skälla', 
bet. 3. — Pass.: 'vara ovettig; ge ovett' (SAOB 
ovettas) allm. 
-vettig adj. I rwityn-rwiton Våmh. ö' witun 
vMor. d`witun-o"witp Ve. u"vitun Soll. ö`vitun 
Ors. ö' ?Aug Ore 6"vitu-ö"viitu Rättv. ö`ust-
tug-ö'vettug Leks. ö'vättu Bju. ö'vettu Dju. 
Nås Mal. ÖVd. 1. 'oerfaren, dum, enfaldig / 
inexperienced, stupid, simple' (Fr. dvitugr; 
Sdw. ovitugher; jfr SAOB 1-2) Öd. ig i öl so 
rwityn i llajku nVåmh. 'jag är då så oerfaren i 
dylikt'; an vå så 6"vitu å ja' mu så Rättv. 'han var 
så enfaldig och slö så'. 2. 'medvetslös, sanslös / 
unconscious, senseless' Mal. an e ö'vettu 'han är 
sanslös'. 3. 'okynnig, vanartig / naughty, mis-
chievous' (SAOB 3) Leks. ö'vettug kg`kar 'van-
artiga barn'. Syn.: se odygdig, bet. 2, m.fl. 4. 
'som använder grova ord, som grälar, otidig / 
coarse, quarrelsome' (SAOB 4) aBm. an  va 
8'våtu på no Rättv. 'han grälade grovt på henne'. 
Jfr otidig. 
-vetting m. Ib rwitiug Våmh. (Bon.) o"witiug 
Ve. 'hänsynslös, i sitt uppträdande våldsam per-
son / ruthless, violent person' (Rietz 815a ovi-
ting; GotlOrdb.; Aasen uviting; jfr SAOB 2-3). 

ov-flyt adj. I irfirgt Älvd. (jfr ov-) 'alltför odryg / 
too soon gone'. Jfr flyt adj., bet. 1. 
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-vig adj.I—V ö'vigar Leks. ö'vtgälr Ål ö`vig Nås 
Mal. ÖVd. 'otymplig, tung i rörelserna / clumsy, 
heavy in one's movements' (SAOB 1). Jfr klum-
pig. Syn.: okumlig, bet. 1; oviglig, bet. 1. 

o-vig,lig adj. I e wajgkig nÄlvd. r wajgkin 
Våmh. ö`vigken 'fra. (jfr SAOB; Fr. dvigligr; 
V11 oviglenn). 1. 'ovig, otymplig (om männi-
ska, häst) / clumsy, awkward (of person, horse)' 
allm. Syn.: okumlig, bet. 1; ovig. 2. 'klum-
pig, svår att hantera (om sak) / awkward to carry 
or handle (of thing)' Älvd. Syn.: se obötig 
m. fl. 

o-viklig adj. I o"wajldrin vMor. (SAOB 1; jfr vika; 
jfr Fr. dvikjanligr) 'omöjlig att övertala / im-
possible to persuade'. 

o-viljig adj. I ö'vatiu Mal. (jfr SAOB ovillig) 
'modstulen, håglös / disconsolate, listless' (jfr 
V11 We. oviljog; Fr. dviljugr; Aasen uvil-
jug). Jfr håglös, bet. 1; ohågad m.fl. 
-villig adj. I ö`willen Ve. 'obenägen / unwilling' 
(SAOB 2). Jfr ohågad; oluten m.fl. 

ovillkorligen adv. ovilkä'rligan Leks. 'under alla 
omständigheter / absolutely, positively' (jfr 
SAOB ovillkorlig 3j); jä ska ovilka'rligan sava 
litä 'jag skall absolut sova litet'. 
-vislig adj. I; n. nits/ä Mal. 'oklok, oförståndig / 
silly, senseless' (SAOB; We.; Aasen uvisleg). 
-viss adj. I ö'viss Nås Mal. ö'vess ÖVd. 'osäker! 
uncertain, doubtful' (SAOB). 
-vist adj. I n. rwajst Älvd. 'opassande, okor-
rekt / unsuitable, incorrect' (jfr SAOB ovis; 
Aasen uvis f.); eå jr (Invajst sterå få'åe sö' 
4jä'8tt 'det är opassande att svara far så fult'. — 
Adv.: e ka't int so rwajst nO' Älvd. 'det låter ej 
så omöjligt nu lit does not sound so impossible 
now'. 

ov-led adj. I 	Li. 'ovanligt elak / exceptional- 
ly mean'. 

ov-liten adj. V irvkitioi Våmh.; n. ti"tgriteå Älvd. 
'för liten / too small'. 

ov-mycket adj. n.; adv. ti"vmitja Älvd. Våmh. 
6"mitji Rättv. ö'myttjy Bju. Chnittji Dju. Mock. 
ii'myttjy Flo. Mal. a'mytjy Jä. 1. 'alltför myc-
ket, särdeles mycket / much too much, exceed-
ingly much' (jfr SAOB ofm yc ken; Gotl.Ordb.) 
allm. 2. (adverbiellt) å ad rindirab ti"vmitja 
min fa'ttit fän Våmh. 'hon hade betett sig för 
svårt mot fattiga människor'. 

ov-när prep. tron? Älvd. (jfr när prep., bet. 1) 
'alltför nära / much too near, close to' (Sdw. 
ofnär); gin gn kgm (hm? gä`rdem 'om han (o: 
vargen) kom för nära gården'. 

o(v)-närt adv. 0"niirt Våmh. (Bon.) o"närt vMor. 
Soll. 6"nlirt Rättv. ö'närt Leks. Bju. Nås Jä. ö'- 
., na t Mal. (jfr ov- och ssgr med o- som förled; 

närt adv.; Sdw. ofnär). 1. 'rildigt, i överflöd / 
in abundance' allm. vi  änom ö"närt ma sli'd ti 
ha'r(r)bri Rättv. (Bo.) 'vi ha rikligt med säd i 
härbret'; jä ar ö'närt ä'-d-a nLeks. 'jag har över-
flöd av det'; .21i' kkta finns ä fuk ö'närt Jä. 'sådant 
finns det väl i överflöd'. Jfr ofset. 2. (bildl.:) an 
a lita får ö"närt å tjältf)täm Rättv. 'han har litet 
för lätt att prata / he is rather talkative'. 3. 
(alm. förstärkande:) 'väldigt, ofantligt; nästan 
alltför / terribly; almost too' Våmh. (Bon.) vMor. 
Soll. Rättv. Nås Mal. ei"nlirt my'ttjy Våmh. 
(Bon.) 'väldigt ofta'; o"närt kå'llt Soll. 'nästan 
för kallt'; ö'närt mrttji Nås 'nästan väl mycket'. 
Jfr obegripliga; ofset m.fl. 

ovre adj. komp. ö"var Rättv. ö'var—å`var Leks. 
'övre / upper'; i ö"var nam Rättv. (Bo.) 'i övre 
delen av byn'; ö'var li`p Leks. 'den övre änden'. 
Syn.: övre. 

ovre adv. irver Älvd. '(där) uppe / up there'; boö 
irver o ni"åer 'både uppe och nere'. Jfr ovani 
adv., bet. 1. 

ovre-för prep. irveför Älvd. 'ovanför / at the top 
of' (styr dat.:) ti"vefö trf`mmxtm 'ovanför trap-
pan'. Syn.: se ovan m.fl. 

ovre-för adv. irveför Älvd. 'ovanför / farther up'; 
by'dcijer Omför ä "hon bor längre upp (på 

backen), hon'. Syn.: se ovan, bet. 3, m.fl. 
ov-singen adj. ti'vsinndjän Li. (jfr singen) 'förfär-
ligt tröttsam och besvärlig / terribly tiresome and 
difflcult'. 

ovsinne(s) adv., se ofsinne(s). 
ov-skadlig adj. I ii"vskabulik—a"vskaåubin Älvd. 
o'sskålin Dju. a'sskalin Ga. a`vvskalin Mock. 
å'vskalen Flo. 'alltför fln / much too good'. Jfr 
oskadlig; skadlig, bet. 3. 

ov-stor adj. ti"vstar Älvd. Våmh. ä'vstör Li. 'för 
stor, förskräckligt stor / too big, extremely big' 
(SAOB ofstor). 

ov-väldig adj. I ii"(v)welldug—ir(v)welldyn Älvd. 
ti"vwelldwz Våmh. 'brutal, hänsynslös / ruthless, 
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brutal'; du jr ii"(v)welldug 4 ecläi ng Älvd. 'du far 
för hårt fram med den där saken'; da' nnda wa 
wi'lr g"vwellAin Vå'mh. 'den där (mannen) var 
då riktigt dryg i sitt uppträdande'. 

ov-å adv. clva' Äpp. 'ovanpå / on top of'; lä'yyst 
ch2"längst ovanpå'. Syn.: se ovani, bet. 2. 
-vågen adj. III ö'agin Bju. 'omorgnad / drowsy, 
half asleep'. Syn.: se ofrå m.fl. 

o-vålig adj., se ovörden, ovördig. 
-väder n. Id-a rweåe'r Älvd. u"vidär Soll. 
ö'vår Bju. Nås Jä. ÖVd. ö've Mal. 'storm och 
regn (el. snö), ruskväder / storm and ram' 
(SAOB); uka u"vådär ä få yvy(r) ry'ssär 
'ett sådant oväder som far fram över Ryssa!'; 
ligg i'nnä far ö'vårä Jä. 'vistas inne (ej kunna 
fortsätta resan) på grund av oväder'. 

oväders-fågel m. Id govii,sfuggäk Jä. (SAOB) 'ett 
slags (liten) uggla / type of (small) owl'. Jfr ill-
väders-, ljutväders-fågel. Syn.: haruggla. 

oväders-vrån f. VII a best. (i'v äsurana Mal. 'det 
väderstreck, från vilket oväder brukar komma / 
the direction from which bad weather usually 
comes' (3: nordost); no' ka'mm ä fro nölr i ö'-
veasvrån å' rakat 'nu kommer det (x ovädret, 
regnet, snön) från nord i ovädersvrån också rik-
tigt' (x så det blir väl långvarigt). Syn.: ljut-
vrån m.fl. 

o-vägad adj. I ö"viiga sRättv. ö'viigs Jä. 'ej banad, 
svårframkomlig / inaccessible' (SAOB 1-2); så 
ö"vtiga så jä kåmm ent di' t sRättv. 'så svårfram-
komligt att jag inte kom dit'. Jfr oför adj., bet. 2; 
olandig m.fl. — Adv.: 6"vitgå Rättv. (Bo.) ö'-
våga Bju. Dju. ö`viiga Jä. Mal. 'där det ej finns 
banad väg / where there is no road or path'; tjår 
6'044 Rättv. (Bo.) kgr ö`diga Mal. 'köra 
obanad väg, köra utan väg'. Syn.: oföro. 

o-väntande(s) adj. n.; adv. ö`vänntpdas Leks. 
ö'vänntandä Nås Jä. Äpp. 'oväntat / unexpec-
ted(ly)' (SAOB 2); nu må du trö' du kamm int 
ö'vänntandä Jä. 'nu må du tro du var väntad (eg. 
du kom inte oväntande)'. Jfr oförhapp ande 
m. fl. 

o-vörden adj. III ö`widrin vMor. ö'vålin öMor. 
o"welken Ve. u"wölrin vSoll. u"vjkin Soll. ö'wålin 
vOrs. ö"våkin (pl. ö"vedrns) vRättv. ö'vakin Leks. 
Ga. Mock. ö`viikin-ö`väkin Ål Dju. ö'vakn-
ö'våti Flo. gom-4n Nås Jä. (pl. ö'väknä Jä.) 
Äpp. ö'veig Mal. ö`vån ÖVd. (jfr SAOB ovå- 

len; Aasen Ross uvyrden; Rietz 794a ovårig). 
1. 'vårdslös, slösaktig, ovillig, liknöjd, lat, olydig 
/ careless, wasteful, unwilling, listless, lazy, dis-
obedient' (jfr SAOB ovålen 1-2) allm. 
ö`dikin mä små'rä Ål 'slösaktig med smöret'; 
ö'väkri am je'llti Jä. 'vårdslös med elden'. Jfr 
håglös, bet. 1; ogagnsgod; ohågad; otock-
lig; ovördig, bet. 1-2; ovördslig; oxlig; 
slabbig; välnaslös m.fl. 2. 'som ligger borta 
om natten och ej kommer hem till fäbodstället 
(om kreatur) / staying away at night and not 
coming back to shieling (of cattle)' Dju. Mock. 
Äpp. Syn.: se håglös, bet. 2. 3. 'duktig, fram-
stående / able, outstanding' Soll. u"dikin tå 
sju'oyg i tjö'rrtjon 'duktig att sjunga i kyrkan'. 
Syn.: se obörglig m.fl. — Ssg: ö'vakinsäkk 
Leks. 'slösaktig person / squanderer'. — Adv.: 
ö'tvaki vMor. mai/i öMor. o"wålret Ve. u"wöh 
vSoll. 	 Ors. ö'vaki Leks. Ga. Jä. 
ö'våki Ål ö'vålri Mock. Nås. 1. 'vårdslöst, slös-
aktigt / carelessly, wastefully' allm. hä va ö'våki 
jo' r(r)t Jä. 'det var vårdslöst gjort'. Jfr ovördig, 
adv., bet. 1. 2. (allm. förstärkande:) 'förfärligt, 
särdeles / terribly' Ve. vSoll. Ors. Leks. Ga. 
Mock. 	my'ttji Leks. ö'våki mi`ttji Mock. 
'väldigt mycket'. Syn.: se orimliga; ovördig, 
adv., bet. 2, m.fl. — Avi.: ö`våk Jä. 'latmask / 
lazybones'; et stört ö`viik 'en riktig latmask'. Jfr 
dagtjuv m.fl. 

ovördhet f. Ja ö'vaZrUt Jä. 'lättja / laziness' (jfr 
We. ovördoghet); iVna ö'valrhaa 'rena, rama 
lättjan!'. Jfr blaggarns-Per. Syn.: lat(en), bet. 
1; lättja. 
-vördig adj. I riviikug Älvd. ö'wåkig Ore 
ö"välfte Rättv. ö'vålrug Leks. ö'vålru Bju. (jfr 
SAOB ovålig; VII We.; Sdw. ovyrdheliker). 
1. 'olydig / disobedient' (jfr SAOB ovålig la; 
ordb. vörda) Älvd. Ore. Jfr hörslös; ovör-
den, bet. 1. Syn.: olydig. 2. 'vårdslös, lik-
nöjd, slösaktig, omåttlig / careless, listless, 
wasteful, immoderate' (jfr SAOB ovålig 2-3) 
Rättv. Leks. Bju. Jfr omagsklig; ovörden, 
bet. 1; ovördslig m.fl. — Adv.: ö`wii(r)liga 
öOrs. 1. 'vårdslöst, slarvigt, slösaktigt / care-
lessly, wastefully'; du få'r sö ö'wb(r)liga sö 'du 
slarvar (el. hafsar el. slösar) så'. Jfr ovörden, 
adv. bet. 1. 2. (allm. förstärkande:) 'förfärligt / 
terribly' (jfr SAOB ovålig 4); ä sö ö'wä(r)liga 
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kö'!!: alitä 'det är så ofantligt kallt ute'. Syn.: se 
obegripliga; orimliga; ovörden, adv., bet. 2. 

o-vörding m. Ib ö‘väkip Jä. 'liknöjd, lat el. vårds-
lös manlig individ / listless, lazy or careless male 
individual' (SAOB ovåling; V11 ovördinge; 
Ross uvyrding). 

o-vördslig adj. I ö`viiirlä Mal. ö`vOillen ÖVd. (jfr 
Aasen uvyrdslege) 'vårdslös, oförsiktig, hafsig 
/ careless'. Jfr ovörden, bet. 1; ovördig, bet. 
2. — Adv.: an dger ä ö`vgigle 
'han gör det vårdslöst, allt han gör / every-
ting he does, he does carelessly'. 

ox' interj. okks Leks. Mal. Li. (säges till ko, i det 
att man viker upp hennes svans för att se, om 
hon är löpsk / said to cow, at the same time as 
one lifts her tall up to see if she is on heat). 

ox" interj. okks 'fra. (uttr. för häpet nekande / 
expression of astonished denialg å o'kks no då 
hä'll 'tro det, den som kan!'. 

oxa sv.v.l. u`kksa Mor. Ors. u`kksa Jä. 'hyvla 
med oxhyvel / plane with oxhyvel' (Rietz 
778a oksa). Syn.: oxhyvla. 

ox-ball m.Ia u`kksboll Våmh. kksball öOrs. 
o'kksball fra. 1. 'tjurs testikelpung / scrotum of 
bull' öOrs. Tra. Syn.: ox-kylla, -taska. 2. 
'tjurkalv / bull-calf' Våmh. Syn.: se lilloxe, 
bet. la; oxkalv m.fl. 

oxbergse m. III u`kksbjäs(s) vMor. a' ksbffis öMor. 
'man från Oxberg / man from Oxberg' (jfr B. 
Lindén i SvLm. 1969, s. 92). 

ox-blod m.Ia o`kksbkö Bju. 1. 'blod av oxe / 
oxblood' (SAOB). 2. 'vid bröllop anv. dryck, 
bestående av brännvin, dricka och sirap / drink 
at wedding, consisting of distilled liquor, near 
beer and molasses' (drycken hälldes gm ett hål, 
borrat i gästabudsoxen). 

—ox-blåsa LIV a o`kksbkäsa Tra. 'tjurs urinblåsa / 
bladder of bull' (användes som förvaringssäck 
för småsaker; SAOB). 

ox-bås m.—n.Ia o'kksbås n. Leks. m. 'fra. u`kks-
bås n. Jä. 'bås i fähus, avs. för tjur / stall in 
cowshed for bull' (GotlOrdb.; ÖDB III 232). 

ox-bälg m. I u`kksbåg Våmh. 'ryggsäck, vari lock-
foder (sleke) togs med åt tjuren, då ko skulle 
betäckas / rucksack, in which sleke was brought 
to bull which was to cover cow'. Jfr oxvåndla. 

ox-dagar m.IIpl. o'kksdägar Äpp. (jfr SAOB VII 
oxvecka) 'dagar, särsk. efter en helg, då kar- 

lama åter gå i det vanliga arbetet / days, especial-
ly after holiday, when the men are back again at 
their ordinary work'. 

ox-dans m.Ia; best. sg. o'kksdfisn Mal. ÖVd. 
'folklig dans / country dance' (SAOB). 

oxe m. III a takse Älvd. tekksä Våmh. Mor. Ve. 
Soll. Ors. Ore Flo. Nås Jä. a`kks vSoll. o`k(k)sa 
vRättv. o'k(k)sa Rättv. (Bi.) o`kksa Leks. o'kksä 
Bju. Ål Dju. Ga. Mock. Äpp. o'kksa Mal. o'kkse 
ÖVd. 1. 'hane av tamt nötkreatur, av älg, av ren 
el. av ekorre / male of domesticated cattle, elk, 
reindeer, or squirrer (SAOB 1 och 1g) allm. gn 
ky'mmbfII dyn so åk min u'Icksfm ög Älvd. 'han 
kommer väl (fram), den som kör med oxe ock-
så'; få'r ska o`kksp strg`ka Leks. 'hellre skall 
oxen gå åt' (talesätt); d kkarukksä Jä. 'ekon-
hane'. Jfr brind-, drag-, gäll-, gällings-, kör-, 
åk-, älgs-. Jfr gubbe, bet. 10; hane, bet. 1. — 
Ssg: tekksåud m. Soll. 'oxhud'. 2. 'tjur / bull' 
(SAOB 1) allm. hall o'kksä Dju. 'hålla tjur'; 
wa`nnukksä Ors. 'tjur med horn'. Jfr käv-
ling, ssg; anderårs-, ball-, kyll-, red-, rid-, 
ränn-, skäll-, stor-, troll-, tvåårs-. Syn.: 
tjur m. 3. 'pejorativ benämning för manlig 
individ / derogatory name for male' (SAOB 2 b) 
allm. Jfr dum-, gorr-, lat-, snor-. 4. (i förb. 
spänna oxe:) spänn u`kksa öMor. spänn o'kksä 
Dju. 'en idrottslek / a game'. 5. (senare 
ssgsled:) 'fiktivt skogsväsen / fictitious forest 
creature' Soll. Li.; se berg-. 6. 'invånare i byn 
Bäck / inhabitant of the village of Bäck' Våmh. 'i 
byn Grimsåker' Mal. 'i Äppelbo' Li.; Xpplikbo 
u`kksär Ve. 'invånarna i Äppelbo'; be` kkukksär 
Våmh. 'invånarna i Bäck'. 7. (senare ssgsled:) 
'gråsparv / house-sparrow' öMor.; se dret-. 8. 
(senare ssgsled:) 'vitskummande våg / wave with 
white foam' Älvd.; se vit-. 9. (senare ssgsled:) 
'ärtskida / pea-pod' Äpp. Mal. 'fra.; se ärt-. 10. 
(senare ssgsled:) 'kopplingsanordning mellan 
kolskrindor / coupling-device between charcoal-
sleds' Leks. Bju.; se mellan-. 11. (senare 
ssgsled:) 'björk el. asp, uppbruten med rötterna 
och framforslad samt uppställd vid bröllopsgård / 
birch or aspen pulled up by roots and taken to 
and placed in front of farm where wedding took 
place' Bju.; se gästabuds-. 

oxel f. la cl`si Bju. o`kksj Ål 'Sorbus suecica' 
(SAOB oxel' 1). Syn.: oxelbärs-, oxel-träd. 
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oxel-bär n. l a a' db& Bju. 'bär av Sorbus suecica' 
(SAOB). 

oxelbärs-träd n. V goksbåstrii Rättv. o'kksbästrä 
Leks. cl`sibästrii Bju. 'oxel, Sorbus suecica' 
(SAOB under oxelbär). Syn.: oxel; oxel-
träd. 

oxel-träd n. V å' *ra Bju. =föreg. (SAOB). 
ox-flod f. Ja; best. o'kksfirös Ga. 'vårflod, högflod 

/ spring flood'. Syn.: se lådigs-, vattu-flod 
m.fl. 

ox-fot m. II u` kksfirt Våmh. (Bon.) '(rökt) bog av 
tjur / shoulder of beef'. 

ox-horn n. la u‘kksvånn Soll. o'kkshörn Bju. 
o'kkshann 'fra. 1. 'horn av tjur / bull's horn' 
allm. 2. 'blåsinstrument, bestående av ett tjur-
horn / wind instrument consisting of bull's horn' 
(SAOB c) Soll. 

ox-hyvel m. I d—a te icksyvy'l Älvd. Våmh. u` kks-
: . kksivil öMor. 	Ors. o'kksyvil 
Leks. o'kkshgvil Bju. u`kkshgvil Flo. u`kkshivil 
Nås u`kkshävyl Jä. o'ickshävy.  1 Mal. o'kkshivel 
ÖVd. 'hyvel med dubbla handtag, avs. för grov-
hyvling / plane with double helve, used for 
coarse planing' (SAOB). 

ox-hyvla sv.v.l. u`kksyve'k Älvd. u`kksyvä'k 
Våmh. o'kkshgvyla Mal. o'kkshetla 'fra. 'hyvla 
med oxhyvel' (SAOB). Syn.: oxa. 

ox-hö n. V o'kkshäj Li. 'fruset, vått hö från de 
översta stängerna i myrhässja / frozen, wet hay 
from upper poles of myrhässja' (ansågs gott 
nog åt tjurarna). Jfr klaka f.; våndelfoder. 

ox-kalv m. la u'ickskav Älvd. Soll. Ors. u`kkskakv 
Ve. Ore o'kkskakv Leks. Dju. Mal. u`kkskairv 
Flo. o'kkskåk ÖVd. 'tjurkalv / 	(SAOB 
1). Jfr knart, bet. 2; knattel; kokalv; ox-
-knyl, -putt. Syn.: lilloxe, bet, la; ox-ball, 
bet. 2, -knul, -koppe, -murvel, -möl, -pung, 
-tapp, bet. 1. 

ox-knippa f. o'kkskneppa Li. 'förhöjning av mar-
ken, där kons betäckning skedde / elevation of 
ground where covering of cow took place'. 

ox-knul m. la u'icksknauk Våmh. (Bon.) 'ungtjur'. 
Syn.: se oxkalv m.fl. 

ox-knyl m. Ja kksknäk Jä. 'halvstor tjurkalv / 
half-grown bull-calf'. Jfr oxkalv m.fl. 

ox-ko f. VII o'kkska Dju. o'kkskö Mock. 'ko, som 
föres till betäckning / cow taken to be covered'; 

ja ha vän i stä' mä o'kkskö Mock. 'jag har varit 
med en ko till oxen'. 

ox-koppe m. Illa u`kkskuppä Våmh. (Bon.) 'ung-
tjur'. Syn.: se lilloxe, bet. la; oxkalv m.fl. 

ox-kylla f. IV a u`kkstjyll Älvd. 'tjurs testikelpung 
/ scrotum of bull' (anv. i torkad form som behål-
lare för svavelstickor; ÖDB I 313). Syn.: ox-
ball, bet. 1; oxtaska. 

ox-kött n. II tackstjgöt Älvd. o'kkstjött Bju. o'kks-
fjät 'Da. 'kött av oxe (tjur) / beef' (SAOB 1); je e 
ti't å så* o'kkstjiit Tra. 'jag är ute och säljer 
oxkött' (i pantlek). Jfr ko-, nöt-kött. 

oxlig ? adj. I o'kkslin Ga. 'slö, liknöjd / listless'. 
Jfr ovörden, bet. 1, m.fl. 2. 'osedlig / badly 
behaved'. Syn.: osedig, bet. 1; osedlig. 

ox-löpare m. III c u‘ kkslöppar Jä. (jfr löparen) 
'löpmage av tjur / rennet bag of bull'. 

ox-mege m. IV u‘kksmiji vOrs. 'tjurs penis / penis 
of bull' (användes i torkat tillstånd att prygla 
hästar med; We.). Syn.: ox-pes, -pe se, -pitt, 
-titt. 

ox-murvel m.Id u`kksmurrvel Ve. 'ungtjur'. 
Syn.: se lilloxe, bet. la; oxkalv m.fl. 

ox-möl m. la u`kksmålr vMor. Ve. =föreg. 
ox-par n. II u'ickspär Älvd. 'par oxar / pair of 
oxen' (SAOB); (äv bildl.:) clå' ggn i stä' llajs ta' 
tackspär 'dagen är stor som två par oxar'. 

ox-pes m.Ia u'icks/Ms Ve. Ore o'kksiMs Leks. 
Dju. Mal. o'kkspäjs ÖVd. 'tjurs penis' (användes 
i torkat tillstånd dels som karbas, dels som spö-
gubbens medel att väcka de sovande i kyrkan; 
ÖDB I 313). Syn.: se oxmege m.fl. 

ox-pese m. III a o'kkspäjse ÖVd. =föreg. 
ox-pitt m. la u` kkspitt Våmh. öMor. = oxpes 

(ÖDB I 313). 
ox-plutt m. o'kkspkutt Äpp. 'liten oxkalv / small 
bull-calf'. Jfr ox-kalv, -knyl m.fl. 

ox-pung m. I b o'kkspoyyg ÖVd. 'ungtjur'. Syn.: 
se lilloxe, bet. la; oxkalv m.fl. 

ox-påse m. IV u`kkspäsa Jä.= föreg. 
ox-sele m. IV u'Ickssikå vMor. o'kkssäka Leks. 

'seldon, avs. för dragoxe / harness for draught-
ox'. Syn.: oxselred. 

ox-selred n. Ja tekkssikårn Våmh. =föreg. 
ox-sko m. V u‘kksskö Ors. o'kksskö Mock. 'för 
dragoxe avs. sko / shoe for draught-ox' (ÖDB I 
286; jfr SAOB). 

ox-starr f. I a u`kksstår Älvd. 'ett slags grov starr- 
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art, Carex paradoxa / coarse type of Carex plant' 
(SAOB; jfr Lyttkens 1366, 1375). Jfr blå-, get-, 
myr-starr. 

ox-tapp m. J a o'kkstapp Rättv. Dju. Ga. 1. 'ung-
tjur' allm. Syn.: se lilloxe, bet. la; oxkalv 
m.fl. 2. 'högiva, som ingick i ersättningen åt 
tjurägaren för betäckning av ko / gift of hay, part 
of fee for covering cow'. Rättv. Jfr hö-, ox-
bälg; våndelmes. Syn.: oxvåndla. 

ox-taska f. IV dkstaska Ore 'tjurs testikelpung' 
(kunde i torkad form spännas ut med en fyrkan-
tig träbit och användas som sömask). Syn.: ox-
ball, bet. 1, -kylla. 

ox-tes m. J a o'kkstiv Rättv. = oxp e s (ÖDB 1 313). 
ox-titt m. Ja u`kkstitt Älvd. Nås =oxpes. 
ox-våndla f. IV u`kksell Älvd. u'kksvålla öMor. 
u`kkswånnda Ve. o'kksväla Li. 'högiva, som in-
gick i ersättningen åt tjurägaren för betäckning 
av ko' (ÖDB I 278). Jfr hö-, ox-bälg; vån-
delmes. Syn.: oxtapp, bet. 2. 

ox-älg m. I b dicksellg Ors. 'älgtjur / bult elk'. 
Syn.: brind-, älg(s)-oxe. 

ox-öga n. IV—III u`kksöga Ore o'kksågä Dju. 1. 
'öga av tjur! eye of bull' (SAOB) allm. 2. 'ovalt 
spänne / oval buckle' Ore. 3. 'mycket liten ask / 
very small box' Dju. 
-år n. Ia uå'r—o"år öMor. 'missväxtår, nödår / 
year of famine'. Syn.: se hårdår m.fl. 

o-ägligt adj. n. dgylrä Mal. (jfr äglig) 'ogynn-
samt, olämpligt / unfavourable, unsuitable'. Jfr 
olämplig, bet. 1. 

-ändat adv. (adj. n.) od nndat Mal. (allm. förstär-
kande:) 'oerhört, förskräckligt (mycket)/ terribly 
(much)'; i ä' ss odnndat må djii`rs 'jag har så 
förskräckligt mycket att göra'. Syn.: se oskap-
liga; utanförända m.fl. 
-ändlig adj. I odnndelin Ga. odndelin Mock. 
(SAOB). 1. a. 'duktig (t. ex. att arbeta) / able, 
elever (at e.g. working)' Ga. Jfr hasklig, bet. 3; 
oförbasad. b. 'ovanligt fin el. vacker / excep-
tionally nice or beautiful' Mock. 2. 'dryg, hög-
färdig / self-important' Ga. Jfr ofanslig, bet. 2, 
m.fl. Syn.: häv, bet. 2; hävlig, bet. 4. —Adv.: 
oä'nndeli Ga. oä'nndelä—odnndlä Mal. (jfr 
SAOB under oändlig) 'gränslöst, mycket! end-
lessly, extremely' (jfr SAOB oändlig 2); odnn-
delä stä' tjä`kgää  Mal. 'oändligt stora myrar'. — 
Av!.: odnndliet Soll. 'gränslöshet / infinity' 
(SAOB); a"bår finns ä i å'll odnndliet 'abborre 
finns det i all oändlighet'. 

o-ätande(s) adj. djätånd Ve. djiitandå Äpp. djät-
tons Mal. djat(t)ond Li. 'oätbar, oätlig! inedi-
ble' (Ross uetande; jfr Rietz 492b oäten 2). 
-äten adj. dätin Leks.; n. ö'ati Bju. ö'ini Nås. 
1. 'som ej ätits, ej uppäten / not eaten' (SAOB 

1) Bju. Nås. 2. 'som ej har ätit / who has not 
eaten' (SAOB 2; V11 We.) Leks. a`nndas ä d ätin 
'Anders har inte ätit'. 

o-örja f. IV a dörja Flo. (jfr örja) 'röra, smörja / 
disorder, mess'. Jfr gör(j)a; sörja. Syn.: örja. 

0-överens adv. ö' övärenns Flo. 'osams / at vari-
ance' (V11); an kam dövärenns mä-äti 'han blev 
(eg. kom) osams med henne'. Jfr ofrans m.fl. 
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p m.--n. pi m. Älvd. IM n. Ors. 'bokstaven (el. 
runan) P / the letter (or rune) P' (jfr SAOB 1); i 
gä'rå rn pP Älvd. 'jag skrev (ristade) ett P'. 

pack n. Ib pakk Mor. Soll. Ors. Rättv.—Bju. Dju. 
Flo. Nås pakk Mal. ÖVd. 'slödder, följe, byke / 
mob, rabble' (SAOB pack' 3); vänn kum ä nä' 
fö pa'kk öMor. 'vad kommer det nu för slöd-
der?'; guinn-sP g åka pa'kk öMor. 'Gud nåde sig 
vilket följe!'; ä va nå ry'kktyt pa'kk Soll. 'det var 
något riktigt slödder'; ljö'teste pa'kk Ors. 'värsta 
patrask'; rs'sstmessterpakk öOrs. 'två släkter i 
Skattungbyn, som härstammade från en vallon, 
anställd som rostbrännarförman el. rostmästare 
vid en hytta i trakten'; fa'nntpakk Mal. 'skojar-
pack, tattarfölje'; tjfi'vpakk Mal. 'tjuvaktigt föl-
je'. Jfr gällar-, rackel-, ruk-, sen-, skojar-. 
Jfr avät; aväta; borat, bet. 2; byssje n., bet. 
3; böke, bet. 2; hydei; oböke; otärna; pa-
trask; skock m.fl. — Ssg: pa`kkär m. Leks. 
'slusk / shabby fellow'. — Avi.: pa`kkila f. Dju. 
'lösdriverska / female vagrant'. 

packa' sv.v.l. pa'kk(a) Soll. pa'kka Ors. Ore 
Leks. pa'kka Rättv. Bju. Flo. Nås pa'kka Mal. 
ÖVd. 'stuva (tätt), pressa / pack, cram' (SAOB 
packa' 1-3); du få pakk sti'kk å ji dä å' nä' 
Rättv. 'du får packa (ryggsäck) och ge dig i väg 
nu'; (p. pret.:) pa`kkin si'll Li. 'packad sill'. — 

pa'kk de jå"do Ore 'ge dig härifrån!'; pa'kk 
dä i vii'g Flo. 'giv dig i väg!' Syn.: panka, refl. 
—Särsk. förb. (i h op:) pakk-ijö'p Ors. pakk-ihö'p 
(hee) Tra. 'packa el. pressa ihop (höet)!'; 
(h o p;) pakka-hö' p Mock. 'dets.' ; (uti:) pa' kk-ti 
dem gvetbrå Li. 'tvinga i dem vetebröd'. — 
Avi.: pa`kkade--pa`kkans fu'll(t) Leks. 'full-
packad / packed'. 

packar' sv.v.l. pa'kk(a) Soll. 'bulta, slå på / bang, 
strike' (t. ex. om  läder; SAOB packa"). Syn.: 
banka; klubba, bet. 1; knacka, bet. 5. — 
Särsk. förb. (på:) pakk-på' Bju. 'ge stryk'. Syn.: 
panka på. 

padda f. IV a; endast i ssgen hal-. Jfr groda, bet. 
1; klossa, bet. 1. 

padda sv.v. I . pa`dda Ore (jfr Torp under patla 
v.; VII padda) 'trampa / tread, trample' ; giik ent 
jå' 8 pa'dda te grrse 'gå inte här och trampa i 
(eg. uti) gräset!'. Syn.: svadda; trampa; 
treka; tråda; tråka. — Särsk. förb. (ned:) 
padd-nP d grå' sä 'trampa ned gräset'. 

padder n. Id på' dar--pä' der Ors.; obef. Älvd. 
Våmh. Mor. 'sönderplockade ylletrasor att bere-
da till plock(garn) / flocks, tufts of woollen rags'; 

i åv pa"dri öOrs. 'den (o: underbredan) är av 
plockgarn'; tjrnn päi dar vOrs. 'kärna det sön-
derplockade yllematerialet' (jfr kärna v., bet. 
2); lOnpäder öOrs. 'plock av linne'; u'llpäder 
öOrs. 'plock av ylle'. Syn.: se flock", bet. 1. 

padder-garn n. Ja pa"derggnn öOrs. 'plockgarn / 
flock-yarn'. Syn.: se flockgarn. 

padder-holk m. Ib pa"darök—pa"derök Ors. 'kär-
na, i vilken upprepat ylle behandlades vid bered-
ning av plockgarn / chum used for treating wool-
len flocks' (ÖDB III 303). Syn.: se flockholk. 

padder-läpp m. I a påVerlepp öOrs. 'hängande un-
derläpp, vilket man fick gm att sitta och plocka 
textilmaterial / hanging underlip, acquired when 
preparing flocks'. 

padder-varp m. Ja pa"durwarrp Ors. (jfr paddra 
f.) 'grov varp, anv. vid vävning av paddra / 
coarse warp used when weaving paddra'. 

padder-åkläde n. III pa'ddäråkkkä Mal.= p a d d-
ra. 

paddlig adj.I pa`ddkig nÄlvd. pa`ddlin Ors.; obef. 
Våmh. 'besvärlig, som sätter sig på tvären / diffi-
cult, stubborn' (t. ex. om  grinigt barn; om ko, 
som ej återvänder till fäloodstället om kvällen). 
Syn.: pallig. 

paddra f. IV pråer Älvd. pä'åra Våmh. pa"åär—
pa"där vMor. padrä' öMor. på'dra Ors. Ore 
'täcke (el. grovt lakan) med flockgarn (padder) 
till inslag / coverlet (or coarse sheet) containing 
flocks' (ÖDB III 245, 515; Liv. Älvd., s. 14; 
Våmhfi., s. 291). Jfr matt-täcke; matt-, slarv-
-underbreda; padder-, plock-åkläde. 

padel-band n. la pä'dälbannd Ga. 'fabriksvävt bo- 



pafs 	 1817 	 palla 

mullsband av olika färg, anv. till kantning och 
som inskott i sömmar på vissa dräktdelar, även i 
två olika färger ingående i brudpigas huvudband 
/ manufactured cotton ribbon of different colours 
used for edging and in seams of certain outfits, 
also part of bridesmaid's headband' (jfr SAOB 
paduband; ÖDB IV 40). 

pafs n. J a paffs Dju. 'bräm på skinnplagg el. fäll / 
trimming on fur garment or rug' (ÖDB II 248; IV 
320, 416). Syn.: se bjäfs, bet. 3; bram m.fl. 

pafsa sv.v.l. (endast i förb. med om:)paffs-o'mm 
an Dju. 'sätta nytt bräm på den (3: pälsen) / put 
new trimning on it (a: the fur-coat)'. Syn.: 
fransa. 

paj interj. päj Flo. (tillrop för att skrämma / inter-
jection, used to frighten; jfr ? Bl. pa; Ideforss, 
Prim.; SAOB pah, slutet). — Avi.: k8' ss ss du 

mä Flo. 'kors, så du skrämde mig!'. 
paja f. IV a &Ja Mal. 'snuskig kvinna / dirty 
woman'. Jfr pallerkäringu; paska, bet. 2. 

pala f. IV a—V på`lu Dju. Ga. —påla Flo. 1. 
'hopkastad röra av allt möjligt / jumble of all 
kinds' Ga. Jfr bussa, bet. 7. 2. 'osnygg bädd; 
svinläger; fördjupning där någon legat / untidy 
bed; pig's lair; depression where someone has 
slept' (ÖDB I 303) Dju. Flo. Jfr bussa, bet. 1 
och 2. 3. (senare ssgsled:) 'grop i lös mylla el. 
sand efter fågel, som legat och krafsat / hole in 
loose earth or sand, where bird has been lying 
and scratching' Ål Flo. Jfr fågel-, mull-. 4. (jfr 
pala" v.:) 'senfärdig person, sölkorv / slow, 
dilatory person, laggard' Äpp. Jfr pingel. Syn.: 
rna s. 

sv.v.l. på'ka Leks. 'prata livligt, pladdra / 
prattle'. Jfr ballra, pallra'. Syn.: se pattra 
v., bet. 1, m.fl. 

pala" sv.v.l. på`ka Ve. på`la Leks. Ål på`la Dju. 
Mock. Flo. Mal. påla Äpp. (Torp pala). 1. 
'bete sig söligt, uträtta något långsamt / be 
dawdling, dilatory' (jfr SAOB under pallra" v.) 
Dju. Flo. Äpp. Syn.: pallra", bet. 1; päla". 
2. 'pyssla med allt möjligt onödigt / potter about' 
Dju. Mock. 3. 'kräla, slingra / crawl, wriggle' 
Leks. 4. 'röra, glöta i något / move, stir' (jfr V11 
paria) Ve. Ål Mock. påk min å'rum Ve. 'doppa 
årorna utan att ro'. 5. 'krafsa, gräva, sparka i 
sand (om fågel) / scratch, dig, grub about in sand 
(about bird)' Ål. Syn.: se bala, bet. 1. — 

pål då åv ä' t Dju. 'masa dig i väg ut!'; på'l så 
fra' mm Ga. 'röra sig sakta framåt'. — Särsk. 
förb. (ikring:) kg`kan ha påla-ikri'yy sa`nnd-
höpan Leks. 'barnen ha rört omkring sandhö-
gen'; (på:) om an pala-pa' litä Dju. 'om han 
skyndade sig litet!'. — Avi.: pål m. Dju. Flo. 
'person som arbetar långsamt / person who 
works slowly'; på'li f. Mal. 'snuskig kvinna / 
dirty woman'; på'lu adj. Mock. 'rörig, hoprörd / 
messy'. 

Palall m. oböjl. pala'll Älvd. 'djävulen / the devil'; 
pala'll a feå in i ka'jveå a dyöm 'djävulen har farit 
in i kroppen (eg. livet) på dem'. Syn.: se böse, 
bet. 2; rämenI, bet. 1, m.fl. 

pall m. I a pall OvSi.--pall (bet. 5) Ors. pall NeSi. 
Vd. (utom Mal. pål). 1. 'avsats av växlande slag 
/ ledge, plateau of various kinds' (t. ex. slänt vid 
dike och vägkant, mellan åker och älvstrand 
etc.; se ill.; jfr SAOB pall" 1) Flo. dnanspall 
'avsats mot ett dike'. 2. 'låg sittbänk längs med 
lave (brits) i eldhus el. fäbodstuga / low seat in 
front of bench along wall of »eldhus» or shieling 
cottage' (jfr SAOB pall' 3 a) Ve. 3. 'kistbänk, 
placerad framför väggfast säng / bench placed in 
front of bed, fastened to wall' (se ill.; jfr SAOB 
pall' 3 b; ÖDB III 206) allm. Jfr säng-. Syn.: 
sängbänk. 4. 'litet säte, rygglös stol / stool' 
(SAOB pall' 5 a; ÖDB III 212) allm. Jfr lill-
säte; gryt-, lill-, rod-, syt-. Syn.: se kränka, 
bet. 7. 5. (senare ssgsled:) 'säte i kyrkan för 
särskilt ändamål / seating for special purpose in 
church' (jfr SAOB pall' 5 b); se brud-, kyrk-, 
skam-, tjuv-. 6. (senare ssgsled:) 'fristående 
central eldstad el. härd i eldhus / central hearth 
in eldhus' Mal.; se jord-. 7. (senare ssgsled:) 
'hylliknande stöd (av stock) för att hindra stybb 
att falla ned (från tjär- el. kolmila) / shelf-like 
support (of log) to prevent charcoal-breeze from 
älling down (from tarboiling- or charring-
stack)'; se stybb-. Jfr block, bet. 1. 

palla f. IV a pa'lla Jä. (jfr palla v.) 'potatismos / 
mashed potatoes'. 

palla sv .v .1. pa'lla Jä. (jfr V11 palla") 'hacka 
sönder, pressa, krossa, mosa / chop, crush, 
mash' (t. ex. om  kokt potatis); si'tt int å paVla ti 
må'tte 'sitt inte och hacka (el. glöta) i maten' 
(sagt till barn). Syn.: mosa'. — Särsk. förb. 
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(sönder) pall-sö' nnd Jä. 'hacka sönder, kros-
sa' 

paller-gubbe m. Illa pa'llerga'bbe Li. (jfr pallra' 
v.) 'man, som springer med skvaller / gossiping 
man'. Jfr pallerkäring. 

paller-käring' f. Ib pa'llädtgiriy Mal. (jfr pallra' 
v.) 'skvallrande kvinna / gossiping woman'. Jfr 
gårdbjällra m.fl. Syn.: se bråk-, rall-, 
skvaller-käring; gallra f. m.fl. 

paller-käring" f. Ib pa'lläätfårig Mal. (jfr pallra" 
v., bet. 2) 'orenlig, lortaktig kvinna / dirty, slov-
enly woman'. Jfr paja. 

paller-tacka f. IV a pa'lletakka Tra. (jfr pallra' v.) 
= pallerkäringi. 

paltig adj. I pa'llin Mor. Soll. Ors. 
Rättv. 'besvärlig, vrång, som sätter sig på tvären 
/ difficult, stubborn' (t. ex. om  kinkigt barn; om 
ko, som ligger borta om natten); 8 e 
Rättv. 'det är besvärligt (att inte få så i tid)'. 
Syn.: paddlig. — Ssgr: pa'llitjgr f. Mor. pa'llig-
tfir Ors. 'ko, som ej kommer hem till fäbodstället 
om kvällarna'; pa'llisn" m. Soll. (jfr snuv, 
bet. 2) 'spetsig nacke på kvigkalv, tydande på att 
den som ko kommer att bli besvärlig'. 

sv.v .1. pa'11(d)ra Äpp.—Tra. (pres. pa'ller 
Tra.; jfr Rietz 493b palldra; VII pallra; We. 
pallra') 'sladdra, skvallra / gossip' (SAOB pall-
ra' 2). Jfr palaI. Syn.: se ballra; gallra"; 
ralla. 

pallrall  sv .v .1. pa'11(d)ra Mal. 1. 'långsamt göra 
ngt, söla / do sthg slowly, dawdle' (t. ex. gå 
långsamt; SAOB pallra" 1). Jfr palta"; ping-
la", bet. 4. Syn.: palä.", bet. 1; päla". 2. 
'vara orenlig / be dirty'. — Särsk. förb. (av:) 
pall(d)är-a' Mal. 'knalla åstad'; (iväg:) pall-
(d)iir-ivä' g Mal. 'dets.'. —Avi.:pa'11(d)ra f. Mal. 
'orenlig kvinna / dirty woman'; pa'ller n. Li. 
'långsamt utförande, sölande / dawdling'; ä fåle 
pa'ller te får me line drå`ppår i ett 'ett fasligt 
sölande att hålla på med (att ösa) sådana små 
droppar (el. skvättar) hela tiden'. 

pallrig adj. I pa'11(d)ru Mal. 1. 'långsam, senfär-
dig / slow'. Jfr pinglig. 2. 'orenlig / dirty'. Jfr 
pallra", bet. 2. 

palm m. J a pallm (pl. pa'llmäå ) Mal. 'sälgkvistar 
(el. kvistar av björk el. al), som togos in före 
påsk (till prydnad under helgen) / sallow-twigs 
(or twigs of birch or alder), which were brought 

in before Easter (as a decoration during that 
festival)' (SAOB palm' 3). Jfr påskris; sälg-
-kattor, -massar. 

palm-söndag m. II—la pa`kmsundåg 
Ore paillmsandåg Rättv. Leks. Nås Mal. ÖVd. 
pa'llmsannda Bju. 1. 'söndag före påsk / Palm 
Sunday' (SAOB 1) allm. 2. 'målad åkskrinda, 
kyrksläde / painted sledge for driving to church 
in' (se ill.) Ore Leks. Jfr kyrk-, åk-skrinda; 
lurkam; skjuts-skrinda, -släde. Syn.: 
karmsläde; slev, bet. 7; åksläde. 

pals m. Ia, se bogred-. 
palt' m. la pallt OvSi. pal(1)t NeSi. Vd. 1. 'mat-
rätt, i vilken blod ingick som en av ingredienser-
na / dish, one of the ingredients of which was 
blood' (SAOB palt' 1; ÖDB III 484f.) allm. 
li'sspallt öMor. 'helt liten blodpalt, lagad åt barn 
vid slakt'. Jfr blod-, gryn-, rom-. Syn.: blod-
-kamp, bet. 1, -klabb(e); kult", bet. 6, m.fl. 
2. 'klimpliknande maträtt / dumplings' (jfr SAOB 
palt' 1; ÖDB III 464f.) allm. drå"såpallt Våmh. 
(Bon.) 'klimprätt, lagad av starkt agnblandat 
mjöl'; känmyökspallt Våmh. (Bon.) 'klimprätt, 
lagad av kokmjöl'. Jfr ask-, ister-,leksands-, 
mes-, ärt-. Syn.: se klabb, bet. 3, m.fl. 3. 
'bröd, bakat av blodblandad deg / blood bread' 
(jfr SAOB palt' 1; ÖDB III 487) Älvd. Våmh. 
Rättv. Leks. Jä. Mal. ÖVd. di"gerpallt Älvd. 
'jäst bröd, bakat av blodblandad deg'. Jfr kuf-
fel, bet. 1; blod-, färdas-, gryn-. Syn.: se 
blod-, palt-bröd, m.fl. 4. (senare ssgsled:) 
'skämtmaträtt av mjöl i form av klimp, i vilken 
ett litet föremål (ring el. kol) inbakats / a kind of 
dumpling, with a small object baked in it for a 
joke' Ve.; se gammelkull-, kuckel-, tytt-. 5. 
(senare ssgsled:) 'stöt med knäet i någons bakdel 
el. knäveck / push with knee in someone's be-
hind or hollow of the knee'; se kne k-. 

palt" m. la pallt Leks. Bju. (jfr palta' v.) 'smut-
sig, illa klädd man, stackare / dirty, poorly-
dressed man, poor wretch' (jfr SAOB palt' 2). 
Jfr palt n., bet. 2. 

palt n. Ja pallt Leks. 1. 'oordentlighet, slarv / 
carelessness, disorder'. 2. 'oordentlig el. oor-
dentligt klädd person / careless or carelessly-
dressed person'. Jfr palt"; palta f., bet. 2. 

palta f. IV a pa'llta öMor. pa'llta Leks. pa'llta 
Bju. Nås Jä. ÖVd. 1. 'dåligt klädesplagg, trasa / 
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ragged garment, rag' (SAOB 1) allm. klrå'pallta 
Jä. kkeepallta Tra. 'dets.'. Jfr slarva, bet. 1. 
Syn.: pjalta; pj älta. 2. 'oordentligt klädd kvin-
na / carelessly-dressed woman' (SAOB 2) Leks. 
Jfr palt n., bet. 2. — Ssg: pa'lltmaja f. Leks. 
'sluskig, oordentlig kvinna / dirty, careless 
woman'. 

palta' sv.v.l. pa'llta Mal. 'gå slarvigt klädd, vara 
osnygg och ostädad / go around in rags, be un-
kempt and careless' (jfr SAOB palta' 2). Jfr 
paltig 1-2. — Särsk. förb. (på:) pallt-pa' sä 
Leks. Dju. pa'llt-på se Tra. 'hastigt och slarvigt 
kläda på sig; kläda sig för tjockt / dress quickly 
and carelessly; dress too warmly'. 

palta" sv .v .1. pa'llta Mor. pa'1(1)ta Rättv. Nås Jä. 
Mal. pa'llta Leks. 'traska, knalla och gå / trot, 
plod' (SAOB palta"); o kam pa'lltod vMor. 
'hon kom traskande'; jä fek 	å pa'1(1)ta å gå' 
U'm Rättv. (Bo.) 'jag fick lov att traska och gå 
hem'. Jfr pallra", bet. 1; pjalla, bet. 1. — 
RO.: pallt sä å'y öMor. pallt sä å' Leks. pallt sä 
iddi g Nås 'packa sig i väg'. — Särsk. förb. (av:) 
pallt-å'y vMor. 'traska i väg'. 

palt-bröd n. I a—V pa'lltbrå Mor. Ve. pa'lltbr 
Ors. pa'lltbrå Bju. Ål Mock. Flo. Nås 'bröd, 
bakat av blodblandad deg (vanl. any. som ingre-
diens i maträtt)' (SAOB; ÖDB III 486f.). Syn.: 
se palt, bet. 3, m.fl. 

palt-bulle m. Illa pa'lltbulla öMor. pa'lltbulla 
Leks. pa'lltbulla Dju. Mock. 	Tra. 
'brödkaka, bakad av deg, i vilken blod ingick 
som en ingrediens'. Syn.: blodbulle. 

palt-garde n. III pa'lltgårdä Ore 'hop av stojande 
barn / crowd of noisy children'. 

paltig adj. I pa'lltun öMor. pa'lltug Leks. pa'lltu 
Bju. Dju. Mal. 1. 'osnygg, oordentlig, ostädad / 
unkempt, careless' (jfr SAOB paltig") Mal. Jfr 
odonad, bet. 1, m.fl. 2. 'illa klädd, trasig / 
poorly-dressed, ragged' (jfr SAOB paltig") 
öMor. Leks. Bju. Dju. Jfr palta' v. 

palt-mölja f. IV a pa'lltmakja Ål 'maträtt, beståen-
de av i vatten uppkokt paltbröd, begjutet med 
flott / dish consisting of blood-bread boiled in 
water and sprinkled with dripping' (ÖDB III 
489). Syn.: paltsjuda. 

palt-sjuda f. V pa'lltfudu Leks. =paltmölja. 
panel m. l a pan - 1 öMor. Ve. 'mellantak i stuga / 
middle ceiling of cottage' (jfr SAOB panel" 2 a; 

ÖDB III 202, 221). Syn.: se flat-, panel-tak 
m.fl. 

panel-bjälke m. Illa pan'Ibjökke Soll. 'en av de 
två (el. tre) åsar, varunder mellantakets panel-
bräder voro fästa / one of the two (or three) 
beams, under which the boards of the middle 
ceiling of a cottage were fixed' (jfr ÖDB III 221). 
Syn.: undertaksbjälke. 

panel-tak n. II pa'nelak öMor. p,g`nil(d)tåk—
spa'nniltäk Ors. =panel. 

pank n. I b pg"yk Älvd. 'uppsättning av allehanda 
småsaker, som medfördes t. ex. till fäbodarna el. 
på myrslåtter / collection of oddments, taken to 
shieling or to bogland haymaking' (Rietz pank"; 
Aasen pank, under pakk). — Ssg: pelykkass n. 
Älvd. 'lass (forlass), bestående av diverse varor 
av olika slag / bad of various goods'. 

panka sv.  .v .1. payyk- Ors. Nås pa'y(y)k(a) Rättv. 
(jfr Rietz panka, under pakka). 1. 'driva el. 
slå trissa tillbaka (i leken löpa ruta) / drive or 
kick trundle back (in the game löpa ruta)' 
Rättv. däm kund bi pa`y(y)ka vå"plasta 'de kun-
de få sin trissa tillbakadriven ganska långt' (jfr 
vänast adv.); pa'y(y)k rå` ta vRätty. '(med slag-
trä) slå trissa tillbaka till den kastande'. Jfr löpa, 
sv.v.3-1, bet. 4; pillra, bet. 5; ruta", bet. 1. 
2. 'slå omkull alla käglor (i kägelspel) / knock 
down all the skittles (in game)'; pa' y(y)k värä'ra 
Rättv. 'slå alla käglorna för varandra'. — Refl.: 
payyk si lev Ors. 'packa sig iväg'. Syn.: packa 
refl. — Särsk. förb. (p k) pay k-på' Nås 'daska på, 
slå'. Syn.: paCkall  på. 

panldw n. l a pa'yyko (best. pa'yykoä, dat. pa'yy-
kon) Mal. (Karsten i Folkmålsstudier X 367 
pankko") 'fristående härd i eldhus / detached 
hearth in eldhus'. Jfr härd, bet. 1. Syn.: eld-
pall; eldstad, bet. 2; jordpall; äril. 

panna f. IV a pg`nna Älvd. Våmh. pa'nn(a) 
övr.OvSi. (utom öOrs. pg'nng) pa'nna Rättv. 
Nås—Da. pa'nna Leks.—pa'nna Ål pa'nna Bju. 
Dju. Mock. Flo. (best. sg. dat. på'y Dju.). 1. 'av 
järnplåt el. tackjärn el. koppar förfärdigat, för 
gräddning, stekning, kokning el. uppvärmning 
avs. kärl av växlande form / frying-pan, sauce-
pan' (se ill.; SAOB panna! 1; ÖDB III 444) allm. 
ra"kupann vMor. rä'kpanna Ål 'liten järnpanna 
på tre fötter, avs. för värmning av rakvatten'; 
smö"rjälspann Soll. 'gammal stekpanna, anv. att 
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tillreda skosmörja i'; ta`kkjäspanna Dju. 'panna 
av tackjärn'; pa'nnkakupanna Tra. 'stekpanna, 
anv. vid gräddning av pannkakor'. Jfrbeck-, 
brännvins-, eld-, bet. 1, fot-, glödkak-, 
järn-, koppar-, kul-, lim-, ljus-, lod-, lyft-, 
lys-, lång-, löd-, malm-, skaft-, smält-, 
spann-, stek-, stor-, stärkelse-, säter-, två-
kann-. 2. (senare ssgsled:) 'eldspade, asksko-
vet / ash-shovel' (jfr SAOB panna! 1); se ask-, 
eld-, bet. 2, fäst-. 3. (senare ssgsled:) 'viss mat-
rätt, tillagad i stekpanna / certain dish, prepared 
in frying-pan' (jfr SAOB panna! 1 b); se blod-
korv(s)-, grynkorv-, hack-. 4. 'lagerskål av 
järn el. flinta, i vilken järndubben i den nedre 
änden av skovelhjulsaxeln i vattenkvarn löpte / 
layer of iron or flint, in which the iron stud at the 
lower end of the water-wheel axle of water-mill 
ran' (jfr SAOB panna' 3 d; ÖDB III 271) Ve. 
Soll. Rättv. (Bo.). 
Syn.: skål; städ. 

pann-band' n. Ja pa'nnbannd Ors. 'prydnadsband 
med invävda guld- el. silvertrådar, buret runt 
huvudet av brud el. brudtärnor / ornamental db-
bon, interwoven with gold or silver threads, 
wom round head of bride or bridesmaids' 
(SAOB b; jfr ÖDB IV 105f.). Jfr lad'. 

pann-bane n. la p.p`nnbgnnd Våmh. 'hårarbets-
knyppel, ingående som del i halsband / part of 
necklace, made from hair'. 

pann-botten m. la pa'nnbann Tra. 'skiva av hop-
flätade träspjälor, utgörande underlag för het och 
sotig stekpanna / stand for frying-pan, made of 
plaited wooden slats'. Jfr pannlapp, bet. 1; 
pannring, bet. 2. 

pann-bröd n. la pa'nnbrå Nås 'deg, lagd som tät-
ning omkring brännvinspiporna och under 
bränningens gång hårt gräddad / dough, placed 
round brännvinspiporna and baked hard dur-
ing distilling process' (jfr We.). Syn.: brän n-
vinsskovor; panndeg. 

pann-bulle m. Illa pQ'nnbullä Våmh. pa'nnbullä 
Äpp. 1. 'tjock pannkaka, gjord av deg av korn-
mjöl och vatten och gräddad i stekpanna, smord 
med talg / thick pancake made from barley flour 
and water, baked in frying-pan greased with 
suet' (ÖDB III 468) Våmh. 2. 'bröd, tillfälligt 
gräddat i stekpanna, placerad på glöden / bread, 
provisionally baked in frying-pan on embers' (jfr 

ÖDB III 433) Äpp. Jfr glödbulle; pannhasse. 
pann-deg m. I c pf`nndieg Våmh. (Bon.) pa'nndig 
Leks. Ål Äpp. 'deg av mjöl och vatten, medelst 
vilken springorna mellan brännvinshatten och 
pannan samt omkring piporna tätades / dough of 
flour and water, with which the distilling pan was 
sealed' (We.; ÖDB III 526). Jfr pannbröd. 

pann-fot m.VI—I a—II p43`nnfa8t Våmh. pa'nntöt 
Mor. Ve. Soll. vOrs. Ore Flo. p,p'nnföt öOrs. 
pa'nnföt Rättv. Leks. Ål Jä. 'av gjutgods förfär-
digad, med 3-4 fötter försedd järnring, på vilken 
fotlösa kokkärl ställdes över öppen eld i spisen / 
iron ring with feet, on which cauldron could be 
placed over open fire' (se ill.; SAOB; ÖDB III 
204, 443, 447, 526). Syn.: kittelsring; pann-
ring, bet. 1. 

pann-grädda f. IV a pa'nngredda Ve. 'pannkaka / 
pancake'. Syn.: pannkaka, bet. 1. 

pann-gröt m. Ja pa'nngriit Leks. 'maträtt, bestå-
ende av kornmjölsgröt, kokt i stekpanna / barley 
porridge, boiled in frying-pan'. 

pann-hammare m. Id pa'nnhammår--hammor 
Li. 'hammare, anv. vid tillverkning av stekpan-
nor / hammer, used in making frying-pans' (se 
ill.; SAOB; ÖDB II 70; Li.—Tra. sockenhist. 1, 
256f.). 

pann-hasse m. Illa pa'nnhass Ve. 'tillfällighets-
bröd, innehållande havremjöl, gräddat på glöden 
i liten stekpanna / provisional bread containing 
oatmeal, baked on embers in small frying-pan' 
(ÖDB III 433). Jfr pannbulle, bet. 2. 

pann-jucka f. V pa'nnjukku Leks. 'mos av kalla, 
kokta potatisar, kokt i stekpanna med vatten och 
flott! mashed potatoes, heated in frying-pan with 
water and fat'. Jfr grytjucka. 

pann-kaka f. V pq`nnkåkå Älvd.—pq`nnkaka.  
Våmh. pa'qukakre öMor. pa'yykaku Ve. pa'yy-
kaka vOrs. pa'nnkakar öOrs. pa'nnkliku Rättv. 
pa`cykäku Leks. Nås pa'nnkäku Bju. pa'yykäku 
Ål pa'nnketku Flo. pa'nnktiku Mal. ÖVd. 
1. 'maträtt, gjord av en smet, som bestod av 
mjöl, ofta utdrygat med bärmos el. potatismos, 
samt blod, vatten el. mjölk, och som gräddades i 
stekpanna el. långpanna / dish made of batter, 
consisting of flour, mashed berries or potatoes, 
blood, water or milk, fried in frying-pan' (SAOB 
a; ÖDB III 466f.) allm. Jfr blod-, bärmos-, 
jordpär(ons)-, jordäppel-, päron-, pä- 
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ronsovels-, råmjölk-, råjärn-, vänd-. Syn.: 
panngrädda. 2. 'maträtt av kornmjöl och 
mjölk (i undantagsfall grädde), som åts med smör 
el. potatis / dish made of barley and milk (in 
exceptional cases cream), eaten with butter or 
potatoes' Rättv. Leks. 

pann-kävja f. IV a pa`nnlava vMor. (jfr k ä vj au) 
'tunn välling av korngryn, kornmjöl, få'rtalg och 
vatten / thin gruel made of barley groats, barley 
flour, sheep suet and water' (ÖDB III 490). 

pann-lagg m.Ia pa`nnlagg Mal. 'grund stek-
panna, avs. för gräddning av pannlappar / shal-
low frying-pan, intended for frying pannlap-
p ar' . 

pann-lapp m. la pa`nnlapp Leks. pa`nnlapp Bju. 
Dju. Ga.-Flo. pà nnlapp Mal. ÖVd. 1. 'skiva 
(lapp) av trä, anv. som underlag för het och sotig 
stekpanna (el. gryta)' Bju. ÖVd. Jfr grytbräde. 
Syn.: pannbotten. 2. 'tunn pannkaka, gräddad 
i stekpanna / thin pancalce, made in frying-pan' 
(ÖDB III 468) Leks. Dju. Ga. Vd. 

pann-mur m. l a pa'nnmör öMor. vOrs. pà nnmår 
Rättv. (Bi.) Jä. Mal. pa`nnintir Flo. 'stor, in-
murad gryta i fähuset / large walled-in pot in 
cowshed' (ÖDB III 231; jfr SAOB); vä`rrtna ti 
pa`nnmiiram Mal. 'värma vatten i den inmurade 
(stora) grytan'. Syn.: fähus-, stor-, så-gryta. 

pann-ost m. la pa`nnusst Ga. Mock. 'maträtt, be-
redd av råmjölk / dish prepared from beestings' 
(ÖDB III 454). Syn.: kalvdans; kalv-, kruk-, 
råmjölks-, ugns-ost. 

pann-pinne m. Illa pa'nnpinn Älvd. pa`nnpinn 
Ve. pa`nnpinne vOrs. 'löst träskaft, som vid be-
hov stacks in i hylsan (falen) på stekpanna / loose 
wooden shaft pushed into handle of frying-pan' 
(ÖDB III 447). 

pann-ring m. Ib pa'nnrigyg Älvd. Våmh. pa`nn-
rim Mor. Soll.-Ore pa`nnrigy Rättv. Leks. 
Nås-Mal. pa'nnriyy Bju. Flo. pa`nnriygg ÖVd. 

'järnring med 3-4 fötter, på vilken fotlösa 
kokkärl ställdes över öppen eld i spisen' (se ill.; 
SAOB pannring'; ÖDB III 204, 443, 447, 526) 
Älvd. Rättv. Bju. Flo.-ÖVd. Syn.: se pannfot. 

'underlägg för stekpanna, förfärdigat av flätad 
enbark el. av ett antal små hophakade träbitar / 
stand for frying-pan, made of plaited juniper 
bark or of a number of small pieces of wood, 
hooked together' (se ill.; ÖDB III 448) Son. Ore 

Rättv. Leks. Nås. Jfr pann-botten, -lapp, 
bet. 1. 

pann-risk m. I b pa`nnressk ÖVd. (jfr riska" f.) 
'tillfällighetsbröd, bestående av mosad potatis 
och helt litet mjöl samt gräddat i stekpanna / 
provisional bread, made from mashed potatoes, 
a small amount of flour and fried in a frying-pan'. 

pann-skatt m. J a pa`nnskatt Älvd. pa`nnskatt Li. 
'skatt, som erlades för begagnande under viss tid 
av brännvinspanna / tax paid for use of distilling 
pan during certain period' (se ÖDB III 517f.). 

pann-stek f. I b pa`nnsta Ve. 1. 'i rund stek-
panna lagad och stekt mat (kött, pyttipanna o. d.) 
/ food fried in round frying-pan'. 2. 'mat som 
råkat bli vidbränd (under kokning) / food that has 
been burned during preparation'. Syn.: gryt-
stek. 

pann-vällin' g m. I b pa`nnwarkg Våmh. (Bon.) 
pa'nnveligg öMor. Son. pa`nnwelim öOrs. 
pa'nnvåliy Rättv. pa`nnvällig Leks. 1.1jock-
välling, kokad i plåt- el. kopparpanna / thick 
gruel, boiled in tinplate or copper pan' allm. 
2. 'doppsås av vatten (el. mjölk), flott, litet mjöl 
och överbliven välling / sauce made from water 
or milk, dripping, a little flour and left-over 
gruel' (ÖDB III 491) Våmh. Soll. Rättv. Jfr dop-
pa" i bet. 1. Syn.: knubbdopp; pär(on)- 
picka, bet. 3. 

pant m. l a pannt Älvd. Våmh. pannt-pannt Ors. 
pan(n)t Rättv. Leks. Nås pannt Bju. Flo. Mal. 
ÖVd. 1. 'hypotek för lån / security for loan' 
(SAOB A 1) allm. gn tå stä"gy i pa' nnt Våmh. 
'han tar stugan som hypotek'; sätt i pa' nnt 
öMor. settj i pa' nnt vOrs. 'pantsätta'. Jfr panta 
v., bet. 2. 2. 'sak avlämnad i pantlek / forfeit' 
(SAOB B 3) allm. lys-ri't pa`nntan Leks. 'utlysa 
panterna till lösen i pantlek'. — Ssg: pa`nntajndj 
n. Älvd. 'änge, utgörande hypotek för lån'. 

panta sv .v .1. pa`nnta Älvd. Våmh. pa'nnt(a) Mor. 
Ve.-pg'nnta Ors. pa`n(n)ta Rättv. Nås pa`nnta 
Leks. pa`nnta Bju. Dju. Flo. Mal. ÖVd. 1. 
'göra utmätning, ta i mät / distrain, levy execu- 
tion' (SAOB A 1) allm. cliem a pa`nntaö an fö 
noga djä'Ild Våmh. 'de ha gjort utmätning hos 
honom för en skuld'; pa'nnt wåss vMor. 'göra 
utmätning hos oss'; lä' nnsman va stå' å pa` nnta 
Bju. 'länsman var dit och gjorde utmätning'. 2. 
'lämna som hypotek, förpanta, pantsätta / offer 
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as security, pawn' (SAOB A 2) allm. Jfr pant, 
bet. 1. — Särsk. förb. (avg dåm a panta4 v an 
gä'clo Ve. 'de ha tagit hans gård i mät för en 
skuld'; (bort:) an add pant-bd it två ä' nn(ni Mal. 
'han hade pantsatt två ängen'; (upp:) 'umgälla, 
lida för, få sota för' allm. 'ed ska du allt fq p.gnnt-
u' pp Våmh. (Bon.) 'det skall du allt få umgälla'; 
an fikk då pant-u'pp ä må an dö' Ve. 'han fick då 
sota för det, innan han dog'; (utav:) dem a 
pa'nnt-tå am ä 'Da. 'de ha fråntagit honom det 
genom utmätning'. 

pant-sedel m. IIIb pa'nntsajek Älvd. pa'nntsajl 
vOrs. pa'n(n)tsiidil Rättv. pa'nntsMäl Mal. 
'pantbevis, bestående antingen av två märkta 
och hoppassande stickor (se motsticka) el. av 
en skriven handling / evidence of pledge, consist-
ing either of two marked sticks fitting together or 
of a written document' (SAOB). 

papp' m. I a påp Soll. Leks. Vd. 'tjockt och styvt 
pappersmaterial; kartong / pasteboard; card-
board' (SAOB pappm); på'pän tafraynäs Soll. 
'pappen klyver sig i (två) skivor el. lager'. — 
Avl.: pdpa sv.v.l. Leks. 'kläda med papp / cover 
with pasteboard'. 

pappil  m. J a papp Rättv. Bju. Dju. 'bröstvårta på 
kvinna; kvinnobröst / nipple; female breast'. Jfr 
bröst, bet. 1. Syn.: se bröstvårta; dise, bet. 
2; kick, bet. 2; pappe, bet. 2, m.fl. 

pappa sbst. n. pdpp Älvd. pdppa Rättv. Flo. Nås 
pdppa Leks. (jfr pappa v.) 'di / breast-feeding'; 

djiiv pa`pp kri`ppgm Älvd. 'hon håller 
på att ge barnet di'; ft du brä' ma pa`ppa Rättv. 
'har du rikligt med mjölk åt barnet (eg. ger du bra 
med di)?'; ska du hå litä pdppa Leks. 'skall du 
ha litet di?'. Syn.: poppa. 

pappa sv.v.l. pdppa OvSi. Leks. Ål pa`ppa 
Rättv. Bju. Ga.—Äpp. (jfr pappll; pappa sbst. 
n.; pappe m.) 'dia / feed at breast'; will du pdpp 
ki`teö Älvd. 'vill du dia litet?'; ä' sso ku'lla papp 
fi'yyrar Jä. 'den här flickan suger på fingrarna'. 
Syn.: se disa, bet. 1; patta; poppa. — Särsk. 
förb:. (hop:)papp-hö' p Flo. Nås 'dia, till dess att 
nästa barn blivit fött'. — Ssgr: pa`ppgris m. 
Leks. Flo. 'digris / sucking pig'; pa`pptjilliy m. 
Flo. 'killing, som diar / sucking kid'; pdppkalla 
f. Leks. 'dibarn av honkön / sucking female 
child'. Jfr disunge m.fl. 

pappe m. Illa pa'ppe Älvd. pdpp(ä) Våmh. 

vMor.—Soll. Ore Flo. Äpp. pdpps Rättv. pdppa 
Leks. Ål pdppa Dju. Ga. Mock. Nås Jä. (jfr 
poppe). 1. 'spene på djur / dug, teat (of ani-
mal)' (jfr SAOB) allm. kö' pappa Jä. 'kospene'. 
Syn.: se dise, bet. 1; pappspene m.fl. 2. 

'bröstvårta på kvinna; kvinnobröst' (jfr SAOB) 
allm. tjö"rå pdppan vMor. 'tjära bröstvårtan (för 
att avvänja barn; äv. bild!.:) vänja ngn från ngt'; 
o to-fra' mm pdppar a ka'llån Rättv. 'hon tog 
fram brösten för att ge flickan di'. Syn.: se 
papp" m.fl.  

papper n. la—II pep& (best. sg. dat. peke pä"-
pir() Älvd. prpyr—prpy'r Våmh. pepär vMor. 
papQ'r öMor. pdppär Ve. —pa' ppar Jä. pa"per 
Soll. vOrs. pa"pir öOrs. pa"piT Ore pOpir 
—på"per Rättv. pdpper Leks. Bju. Dju. Nås 
ÖVd. pdppär—pdppaö  Mal. 1. 'ämnet papper / 
paper' (SAOB 1) allm. Jfr lik-, skravel-. 
2. 'dokument, handling / document' (SAOB 2) 

allm. pap' ri sku upå bö'rdä öMor. 'papperen 
(med bevisen) skola läggas på bordet'; ä'jn 
ga'yyg a-tt afft-framm ä-då' pa`ppre Tra. 'en 
gång har han haft fram (dvs, visat) det där pap-
peret'; gå'irspapper Leks. 'dokument rörande 
gården'. 

pappers-ask m. Ib pdppasassk Jä. pdppsäsassk 
Mal. 'träask, avs. för förvaring av dokument / 
wooden box in which documents were kept'. Jfr 
pappersspann. Syn.: pappersäske. 

pappers-blomma m. Illa pa"pesblomma 
pa`ppasbkomma Flo. 'prydnadsblomma av pap- 
per, anv. på bruddräkten och i likkransar / paper 
flower, used for decorating bridal attire and in 
funeral wreaths' (SAOB 1; ÖDB IV 93). Syn.: 
pappersros. 

papper(s)-koppe mYIII a prpi(r)kupp—O"piskupp 
Älvd. prpyskuppe Våmh. pa"pärkupp vMor. 
pdpäskupp Ve. peperkupp Soll. pdperkupp 
—pa`ppeskupp(a) Ors. pdppe,skappe Li. 'påse av 
papper / paper-bag'. Syn.: papperspåse. 

papper(s)-lapp m. J a på"pi(r)kapp—prpislapp 
Älvd. prpyöslrapp Våmh. pdpesla'pp öMor. 
pa"pesirapp Soll. pa"peslapp vOrs. pdppeslapp 
Leks. Bju. pdppaslapp Flo. pdppa,slapp—pdp-
päylapp Mal. pdppe,slapp Li. 'helt litet stycke 
papper / slip of paper' (SAOB). 

pappers-lösning f. Ja pdppaöslåsniy Mal. 'löse-
penning för domslutsakt / stamp-fee for legal 

vOrs. 
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