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pölig 	 1903 	 rabbat 

vän i ti lo'r(r)tilm å pirka Rättv. 'lillpojken har 
varit i lorten och smetat ned sig'. Jfr pyltal, bet. 
1. — Avi.: påk n. vMor. 1. 'krångligt göra / 
messy task'. 2. 'röra / mess'; pirka f. vMor. 
'snaskig kvinna / dirty woman'. 

pölig adj. I piPkun vMor.; n. på'lut öMor. (jfr 
pöla v.). 1. 'snaskig, sölig; ostädad / dirty, 
messy' vMor. Jfr odonad, bet. 1; pyltig, bet. 
1; syltig m.fl. 2. (n.:) 'moddigt (om snö) / 
slushy (of snow)' öMor. Syn.: pyllig. 

pölsa f. IV a—m. Illa 	f. Älvd. på`sä m. 
Ors. pirksa f. Rättv. piPesa Ål pi'llsa Dju. 
Ga. 	 Mock. pirksa—pOrtsa—p(i'fa 
Flo. ps'ksa Nås pifi'irja ÖVd. 1. maträtt, bestå-
ende av i påse, tarmskinn el. dyl. kokta korn-
gryn, blandade med hackade inälvor (lever, lung-
or, hjärna, hjärta) el. hackat kött / dish consisting 
of barley-groats mixed with chopped entrails or 
chopped meat' (jfr SAOB 1; ÖDB III 482); 

fa'sskpillsa Dju. 'pölsa, lagad vid slakt av färska 
ingredienser'. Jfr fetkorve; hack', bet. 2a; 
hackmat; kalv-. 2. (senare ssgsled:) '(kalv)-
gelé / (veal) jelly' Mal. Li.; se skälv-. 

pöls-kött n. pii`stjött Mock. 'benigt kött av svin el. 
kalv / pork or veal with a lot of bones in it' (ÖDB 
III 482). 

pöls-mölja f. IV a pi'llsmakja Dju. 'maträtt, bestå-
ende av pölsa med sönderbetat bröd i / dish, 
consisting of hash of lungs with breadcrumbs in 
it' (ÖDB III 489). 

pö-om-pö adv. prismpäi Bju. 'småningom; sakta / 
gradually; slowly' (SAOB). 

pöre m.IIIa, se pyre. 
pöta f. IV a ps'ta Li. (jfr Torp pautil; VII pöta"; 
We. pöta) '(liten) sticka att peta med / (small) 
stick used for picking'; ta'nnpsuto 'sticka att 
peta tänderna med'; erpsuta 'sticka att peta sig 
i öronen med'. 

R 

r m.—n. I a err m. Älvd. ärr vMor. arr Leks. n. Ål 
'bokstaven och runan R / the letter (and rune) R' 
(SAOB 1). Jfr p. 

rabask adj. ra"bassk Soll. 'rask; häftig, obetänk-
sam / brisk, quick; impetuous, rash' (jfr VII ra-
besk; Ross radbask). 

rabaska f.IVa ra"waska vMor. rä'baska Ve. 
Leks. ra"bask Soll. (jfr V11 rabe sk; Ross rad-
bask; DO rappedask) 'robust, morsk, hafsig 
el. livlig kvinnlig individ; ragata / firm, cocky, 
slovenly or lively female individual; vixen'; uku 
ra"bask Soll. 'en sådan bråkstake till flicka!'; o 
får uyar ä' nn didda gams & rå`baska Leks. 'hon 
får ungar än det där gamla skrället till katta'. Jfr 
ruska f., bet. 3; slänga f., bet. 4. 

rabb m. Ib rabb Mal. (jfr Rietz, Gotl.Ordb. rab-
ba v.; V11 rabbal  v.; Torp rabball  v.) 'björn-
labb, björnram / bear's paw'. Jfr björnram; 
ram m. Syn.: björntass, bet. 1. 

rabba f. IV a ra`bba Äpp. 1. 'träställning el. stång 
i spisen för upphängning av kittel el. gryta / 
wooden device or pole for hanging cauldron over 
fire'. Jfr trana, bet. 2. Syn.: rabbal, bet. 1. 

2. 'stör, som höll den övre stocken i stockeld (el. 
nying) i rätt läge / pole holding upper log of log-
fire in right position'. Syn.: se fäst, bet. 4; 
redmärr m.fl. 

rabbal m.—n.Ia rä"balr n. Älvd. rä"båk--rebak—
ra'bbak Våmh. ra'bbak m. Nås Jä.; obef. Mor. 
Ors. 1. 'trästör, på vilken kittel el. gryta häng-
des upp över eldstad i det fria el. i spisen / 
wooden pole, on which cauldron or cooking-pot 
was hung over fire out of doors or in stove' (se 
ill.; Torp, Ross rabbal; Bugge hos Noreen 
Ordl.; ÖDB III 193; Liv. Älvd., s. 23) Älvd. Nås 
Jä. 	Syn.: rabb a, bet. 1. 2. 'kittelhängare i eld- 
hus, tillverkad av vidjor samt trä el. järn / hook 
made of withes and wood or iron for hanging 
cauldron over fire in eldhus' (ÖDB III 186) 
Våmh. Syn.: se bodkrok; måg, bet. 3; skär-
dunge m.fl. 

rabbask m. Ib rrbask Rättv. (jfr Wennberg rab-
bask adj.) 'gammal, oduglig kniv / useless old 
knife'. 

rabbat m. la rrbat Våmh. (Bon.) 'oregerlig små-
pojke / disorderly little boy'. 
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rabbis 	 1904 	 racke 

rabbis oböjl. sbst. (endast i förb. med stå el. 
stånda; jfr SAOB; Rietz:) stå ra'bbis Ål stannd 
ra'bbis Mal. 'stå ut, mäkta hålla ut (t. ex. med ett 
tungt arbete) / hold out, manage (e.g. heavy 
work)'. Jfr rackom. 

rabbla sv.v.l. 	Älvd. ra`bblra Bju. ra`bbka 
Mal. ra`bbek- Li. 'framsäga (ngt) hastigt och själ-
löst el. mekaniskt / rattle off, red l off' (SAOB 1). 
Syn.: ravlam, bet. 1. — Särsk. förb. (åt) véfekk 
bå'ro sta'nnd da-ve tabä'llan å ra`bbek-ät Li. 'vi 
fingo bara stå vid tabellerna och rabbla på'. — 
Ssg: rrbekbäs m. Älvd. 'pratmakare / talkative 
person'. — Avi.: ra' bbäk n. Ore 'entonigt, otyd-
ligt prat / monotonous, indistinct speech'. 

rabodus adv. rabåda's Våmh. (jfr SAOB rabus; 
Torp ra(d)bus) 'häftigt, burdust / rashly, abrupt-
ly'; du kymm rabådris mi 'du kommer häftigt 
på mig'. 

rack n. I b rakk Mal. 'småknåpigt, mer el. mindre 
värdelöst arbete, pysslande / more or less worth-
less job, pottering'. Jfr pickel; pyssjal, av!.; 
rack--racku-; racke!, bet. 1; rackärende 
m.fl. Syn.: racksyssla. 

rack--racku- (som förra ssgsled:) ra`kk- Våmh. 
Soll. Ors. Leks. Ål ra"-ko- Ore (jfr ? Torp rak" 
n.; Vries hrak n.) 'fel, felaktig / wrong'; 
ra'kkuutt Våmh. ra'kkvått Soll. ra' kkwatt Ors. 
ra"kowatt Ore ra`kkvannta Leks. 'fel vante, 
vänstra vanten på högra handen etc.'; ra`kkskö 
Ors. Ål ra"koskö Ore 'fel sko'; ra"koknapp Ore 
'knapp, knäppt i fel knapphål i klädesplagg'; 
ra'kkföt Leks. 'fel fot'; ra`kkskodd Leks. 'som 
har vänstra skon på högra foten och vice versa'. 

racka f. IV a ra`kka Rättv. (Bi.) Mock. Nås ra`kka 
Leks. ra'kka Mal. ÖVd. 1. 'hynda; hundracka / 
bitch; mongrel' (SAOB racka" 1) allm. Jfr hyn-
da, bet. 1; hund-. 2. (senare ssgsled:) 'fjällräv / 
arctic fox' ÖVd.; se fjäll-. 3. (senare ssgsled:) 
'grov granstör, utgörande central del av björngil-
ler / thick fir-pole, forming central part of bear-
trap'; se bänd-, giller-. 4. (senare ssgsled:) 
'skvalleraktig kvinna / gossiping woman'; se 
skvaller-. 

racka sv.v.l. ra`kka Rättv. Dju. Flo. Nås ra`kka 
Leks. 'springa fram och tillbaka, ranta, ränna / 
run to and fro, run around' (SAOB racka"); an 
ra`kkar ti dä`rär ma e'nn gå'yy Rättv. (Bi.) 'han 
springer i dörrarna oupphörligt'; vetjå ska då' 

går jan å ra`kks ät alte'tt Leks. 'jag vet inte, vad 
du går här och rantar efter hela tiden'. Jfr rack-
la", bet. 3. — Avi.: ra`kka Rättv. ra`kka Leks. f. 
'kvinna, som rantar och ränner / woman who 
runs around'; ra`kkug adj. Leks. 'som rantar och 
ränner / running around'. 

rackare m. III c ra`kkar Leks. Bju. ra`kkarä 
Mock. Nås 'skojare, bedragare / rascal, scoun-
drel' (SAOB 4). Jfr skälm, bet. 1. Syn.: fant, 
bet. 2; skojare, bet. 2. 

rack-arshål n. II ra`kkassok Soll. 'ändtarmsöpp-
ning på hund / anus of dog'; (överfört:) nu a an 
då ki'mi 	boti ra`kk.assolrä 'nu har han kom- 
mit alldeles i knipa (fått det fattigt och dåligt 
ställt) / now he has really got into difficulty'. 
Syn.: hund-, rack-röv. 

rackar-tyg n. ra`kkertgg vMor. ra`kkärigg Ål 'be-
drägeri, skälmstycke, ofog / deceit, roguery, mis-
chief (SAOB 1 och 3; Multrå rackarstyg). Jfr 
falskeri; fant, avi. n., bet. 1; gnissa, av!. n., 
bet. 2. Syn.: se odygd, bet. 2, m.fl. 

rackar-unge m. ra`kkaronndje Li. 'okynnig pojke / 
mischievous boy' (SAOB). Jfr odygd, bet. 3; 
urdygd, bet. 2, m.fl. Syn.: se markvant; rut-
fågel; Ulspegel m.fl. 

rack-bär n. II ra`kkUr Älvd. Mor. Soll. 'odon, 
Vaccinium uliginosum / bog whortleberry' 
(SAOB). Syn.: se blå-, bet. 2, od-b är m.fl. — 
Ssg: ra`kkbesräjs Mor. '(ris av) odon / bog whor-
tleberry (sprigs)' . Jfr hundbär, ssg. 

rack-del m. Ja ra`kkelielr Våmh. 'jakthundens del 
av fällt villebråd / hunting dog's share of game'. 
Syn.: hund-del. 

rack-dret n. II ra`kkdrit Älvd. 1. 'hundexkremen-
ter / canine faeces'. 2. (i förb. med så v., bildl.:) 
så ra`kkdriteö 'gå och svänga med armarna / 
walk about swinging one's arms'. 

racke m. Illa ra`kke Älvd. ra`kk(ä) Våmh. Mor. 
Soll. Ors. -rakka Leks. 1. 'hund / dog' (SAOB 
under racka" s.) ig a so pa'ss so ra`kkä bell int 
piss-å' mig Älvd. 'jag har så pass (mycket peng- 
ar), så hundarna kunna inte pissa på mig'; erå-
rakk Älvd. 'harhund'; fii"gekrakk Älvd. 'fågel- 
hund'; grrbjäsrakkä Våmh. (Bon.) 'ständigt 
skällande hund' (vid byn Garberg i Älvd.); bra"-
rakkä (mrtrakkä) Våmh. (Bon.) 'hund, som ej 
duger till annat än att vara hemma och äta'; 
bjö`nnrakk vMor. 'björnhund'; rö"vårakk vMor. 



rackel 	 1905 	 rackla" 

'rävhund'. Jfr kycke; ull-. Syn.: bubb; bus-
se"; hund, bet. 1. 2. (senare ssgsled; pejorativt 
/ derogatory:) a. 'suput / drunkard' öOrs. Leks. 
(Sill); se fyll-. b. so'llatrakka Leks. 'skällsord 
till en soldat / word of abuse to soldier'. 

rackel n. Id ra' kkäk Soll. ra'iddik Äpp.—ra'kkiik 
Mal. ra`kkek ÖVd. (jfr rackla"; Rietz 522b rak-
kel; V11 rackel"; Aasen Ross rakt n.). 1. 'illa 
utfört arbete; småbestyr utan värde; krångel; 
strunt, skräp / badly done job; worthless pot-
tering; bother; rubbish' (jfr SAOB rackel' 2) 
allm. Jfr prack; prackel; rack. 2. 'buller och 
bång, bråk, oväsen / hullabaloo, noise' (jfr 
SAOB rackel' 1) Mal. ÖVd. Jfr levan; ofred, 
bet. 2; opera; rammel, bet. 1, m.fl. 

rackel-dräng m. I b ra'kkekdrägyg Li. 'halvstor 
pojke / adolescent boy'. Syn.: se pojkvase; 
s måpoj k(e) m.fl. 

rackel-gubbe m. Illa ra`kkekabbe Li. 'gammal 
ungkarl / old bachelor'. Syn.: gammel-dräng, 
-gosse, bet. 1; kull-, tytt-gubbe. 

rackel-gård m. I a ra'kkäkgälr Äpp. (jfr rackla", 
bet. 1) 'ostadig, illa gjord gärdesgård / rickety, 
badly-made fence'. 

rackel-hane m. Illa—IV ra' kkekgn Älvd. ra`kkiik-
hänä Ore ra' kkäkhäns Äpp. Mal. ra`kkekhäne Li. 
1. 'bastard av orre och tjäder / cross between 
black grouse and capercaillie' (SAOB) allm. Jfr 
rackelhöna. 2. 'barn av föräldrar från olika 
byar el. olika socknar / children of parents from 
different villages or different parishes' Älvd. 
Ore Äpp. 3. 'tvekönad varelse, hermafrodit / 
hermaphrodite' Mal. Li. 

rackel-höna f. ra`kkäWna Våmh. (Bon.) 'bastard 
av orre och tjäder / cross between black grouse 
and capercaillie' (SAOB). Jfr rackelhane. 

rackel-pack n. I b ra`kkälrpakk Äpp. (V11; jfr rac k-
W') 'kringströvande följe av skojare el. annat 
opålitligt folk / rabble, riff-raff'. Jfr fant, avl., 
bet. 3; oböke; pack m.fl. 

rackel-vända f. IV a ra`kkäkwennda Våmh. (Bon.) 
(jfr rackla") 'meningslös färd / pointless jour-
ney'. Syn.: se blindvända; Pikolovresa; 
rackvända m.fl. 

rackerska f. IV a ra' kkaska vOrs. 'motbjudande, 
obehaglig kvinna (skvalleraktig etc.) / unpleas-
ant, gossipy woman' (V11). 

rack-halta f. IV a ra' kkollta Älvd. 'hälta hos hund / 

lameness in dog'; ra'kkollta og a'jykkjugsordji 
värär it so lralindje 'hundhältan och änklings-
sorgen varar inte så länge'. 

rack-handske m. Illa ra`kkannsk Älvd. 	rac k e, 
bet. 1) 'handske av hundskinn / glove made of 
dog-skin' (ÖDB IV 435). Syn.: hundskinns-, 
rackskinns-handske. 

rack-huvud n. ra`kkövuä Älvd. 1. 'hundens hu-
vud / head of dog'. Syn.: hundhuvud, bet. 1. 
2. (i förb. bära rackhuvud:) (f Når ra' kkövub 
fer eä '(få)bära skulden för det / take the blame 
for it'. Syn.: hundhuvud, bet. 2. 

rack-hynda f. IV a ra' kkinnda Ors. (jfr We. rack-
hund) 'hynda / bitch'. Syn.: bicka, bet. 1; 
hynda, bet. 1; sjäppa. 

rackhåls-pipor f. IV a pl. ra'kkuakspipur Älvd. 1. 
'strätta, Angelica silvestris'. Syn.: se björn-
kumminstrånge m.fl. 2. 'vänderot, Valeri-
ana'. Syn.: vänderot. 

rack-hälsa f.IV a ra' kkjälls(a) Älvd. (jfr halsa 
hälse n.) 'hundhalsband (med taggar) / (spiked) 
dog-collar' (Vägvisare för Rots Skans 1942, s. 
86). Syn.: se halsa; piggband m.fl. 

rackig adj. I ra`kku Ål Ga. 'retfull; full av rackar-
tyg / teasing; mischievous'. Jfr nillig; urdyg-
dig, bet. 1, m.fl. 

rack-karlar m. la pl. ra`kkaller Älvd. 'hundloka, 
Anthriscus silvestris / wild chervil'. Syn.: se 
hundkarve m.fl. 

rack-kummin m. IV best. ra' kkamt n Älvd. = 
föreg. (SAOB). 

rackkummin-strå'nge m. Illa ra' kkam4stra'yg 
Älvd. = rackkarlar. 

rack-kött n. II ra' kktkt Ors. 1. 'hundkött / dog-
meat'. 2. 'mycket segt kött av vilket djur som 
helst / very tough meat of any animal'. 

rackla' sv .v .1. ra`kkek Älvd. ra' kkälr Vånth. rak '1 
(pres. raklii' r) öMor. ra' kkka Bju. ra' kkka Ål 
ra`kkira Li. 1. 'hosta (med upphostningar) och 
harkla (sig) / cough and clear one's throat' 
(SAOB rackla" 5) OvSi. Bju. Ål; an rakl& r i 
a'llsim öMor. 'han är skrovlig i halsen'. Syn.: se 
harga, bet. 1; kravla", bet. 3, m.fl. 2. 'rossla 
/ wheeze' (SAOB rackla" 4) OvSi. Syn.: se 
korta m. fl. 3. 'rassla / rattle, 	Li. ä ra' k- 
kelr i demda lä'ttjsm 'det rasslar i de där länkar-
na'. 

rackla" sv.v. 1 . ra'kkeir Älvd. ra' kkälr vMor. Ve. 



racklig 	 1906 
	 rack-unge 

ra'kkira Äpp. Mal. ÖVd. (jfr VII We. rackla"; 
Torp rakla"). 1. 'vackla, stå ostadigt / totter, 
not stand firm' (SAOB rackla' 1) Äpp. Jfr gig-
la; ragla, bet. 1; ralta, bet. 2; vagla; vickla. 
Syn.: vegla. 2. 'krångla / be troublesome, make 
a fuss' (SAOB rackla! 2) Mal. ÖVd. Jfr kring-
la, bet. 5; kruckla; puffla m.fl. 3. 'fara 
(ströva, flytta) meningslöst hit och dit / wander 
here and there aimlessly' (jfr SAOB rackla") 
OvSi. ÖVd. .fun ra'kkira nogär 4 tjritim i firi`e 
wl"kur Älvd. 'vi ha flyttat från den ena myr-
slogen till den andra i flera veckor'; an ra`kkek 
bi' tt hä'sster Li. 'han for omkring och bytte 
hästar'; je ska fal stå å rakkek-so-m0'-att Li. 'jag 
skall väl larva iväg söderut igen (eg. söder med 
åter)'. Jfr racka v.; rada v., bet. 2; raka"; 
rana; ralta v., bet. 1. — Särsk. förb. (bort:) 
dem a då ra`kkelr-batt me'ssåmmårn 8 Li. 'de ha 
då krånglat bort midsommaren också' (sagt i 
samband med förskjutning av midsommardagen 
p. g. a. att denna gjorts till rörlig helgdag). 

racklig adj. I ra`kklun Ors. ra`kkku Mal.; n. 
ra`kkkat Tra. (jfr rackla"). 1. 'vinglig, ostadig 
(äv. bildi. om  ostadig väderlek) / rickety, unstea-
dy (also about unsettled weather)' (jfr SAOB 1) 
Mal. Jfr gaglig; ?stadig, bet. 2; raglig, bet. 
1-2; raltig; veglig m.fl. 2. (n.:) 'krångligt, 
besvärligt (t. ex. om  terrängförhållanden) / trou-
blesome, difficult (e.g. of topographical condi-
tions)' (jfr SAOB 1) Mal. Tra. Jfr b örgslig, bet. 
1; obörg, bet. 2. 3. 'som utför dåligt arbete, 
som ej kommer någon vart / doing a bad job, not 
getting anywhere' (jfr SAOB 2) Ors. 

racklor f. IV pl. ra' kkker—ra' kklrur Älvd. ra`kkkur 
Våmh. ra"kirur vMor. ragla' r öMor. ra"kkor Son. 
(jfr Vll rackla! s.) 'dödsrosslingar / death-
rattles'. Jfr dödsharkla. Syn.: rasslor. 

rackom adv. (endast i förb. med stå:) stå ra' kkum 
Jä. 'hålla ställningen, klara sig, stå rycken / hold 
out, manage'. Jfr rabbis. 

rack-röra f. IV a ra' kkrg°r(a) Älvd. ra`kkrfi'öa 
Våmh. 'hundmat, bestående av mjöl och vatten, 
någon gång med litet mjölk / dog-food, consisting 
of flour and water, sometimes with a little milk'. 
Syn.: hundröra. 

rack-röv f. la ra`kkröv Mor. 'ändtarmsöppning på 
hund'; ä kåt släjkså an ädd dräj jet grö' vt r -11, 
genum je sår ra`kkröv vMor. 'det låter liksom om 

man droge ett grovt rep genom en öm hundanus 
(föraktfullt om gnällig sång)'. Syn.: hundröv; 
rackarshål. 

rack-sjäppa f. IV a ra' kkfäppa Dju. 'kvinna, som 
meningslöst springer ut och in el. mellan gårdar-
na i byn / woman who ruin pointlessly around 
fanns in village'. Jfr bygås; gårdjucka. Syn.: 
se flögskata m.fl. 

rack-skinn n. Ia ra`kkstjinn Älvd. Våmh. ra'kk-
stjinn Soll. 'skinn av hund / dogskin'. Syn.: 
hundskinn. 

rackskinns-handske m. Illa ra' kkstjinsq'nnsk 
Älvd. 'handske av hundskinn / dogskin g,love' (se 
ill.; ÖDB IV 435). Syn.: hundskinns-, rack-
-handske. 

rackskinns-hätta f. IV a ra`kkstjinse'tt Älvd. ra`kk-
stjinnsätta Ors. 'läderkaskett, utvändigt skodd 
med hundskinn / peaked leather cap for man, 
trimmed with dogskin' (se ill.; ÖDB IV 447). Jfr 
plöshätta. Syn.: hundskinnshätta. 

rackskinns-kasung m. Ib ra`kkstjinskasy'yyg 
Våmh. ra'kkstjinnslasuug vMor. 'manspäls av 
hundskinn / dog-skin coat for man'. Syn.: 
hundskinnspäls. 

rack-skål f. la ra'kkskålr Älvd. Våmh. ra`kkskål 
Ors. 'matskål för hund / dish for dogfood'; 
Ireså ra' kkskak Våmh. (Bon.) 'tom(t) som hun-
dens matskål' (om ngt tomt, ödsligt, dåligt). 

rack-snus n. la ra`kksnäs Älvd. 'ett slags pena-
lism, som bestod i att man med knogen gnuggade 
en person på huvudet / a kind of bullying, in 
which you rubbed a person's head with your 
knuckles'. 

rack-strånge m. Illa ra' kkstreug Våmh. 'gårds-
skräppa, Rumex domesticus'. Jfr frögräs, bet. 
1. Syn.: surstrunk. 

rack-sull m. la ra`kksull Älvd. Soll. Leks. (Silj.) 
'hundmat, bestående av vatten med ibetat bröd / 
dogfood consisting of water with bread in it'. 

rack-syssla f. IV a ra`kksyssla Mal. 'småknåpigt, 
mer el. mindre värdelöst arbete / finicky, more 
or less pointless task'. Jfr rackärend e. Syn.: 
rack. 

racktungs-grava f. V ra' kktuusgravu nvMor. 'gam-
mal och nött tvärgrava / old worn chopping hoe'. 

rack-unge m. Illa ra' kkgygg(ä) Våmh. raku'yyg 
öMor. 'hundvalp / puppy' (Rietz 273 a). Syn.: se 
hundunge, bet. 1; rackvälpe m.fl. 
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rack-välpe m. Illa ra`kkwp (best. sg. ack. 
pm) öOrs. = föreg. 

rack-vända f. IV a ra'kkwgnnda Våmh. (Bon.) 
'meningslös färd / pointless journey'. Syn.: se 
blind-, rackel-vända m.fl. 

rack-ärende n.III—I a ra`kkiitidä Jä. ra`kkårän 
Mal. 'tidsödande småuppdrag, mindre viktigt 
ärende, sysselsättning som fordrar spring från 
det ena till det andra / time-consuming trifling 
task, less important errand, occupation that 
requires a lot of running from one thing to an-
other'. Jfr rack; racksyssla. 

rack-öra n. IV ra`kkiir Älvd. 1. 'hundöra / dog's 
ear'. 2. (bild!. om person:) n å ra`kkåry 'han 
har öron, som peka rätt ut åt sidorna / he has 
ears that stick out'. 

rad f. II—Ia—n. Ja råä (pl. rå"äär) Älvd. nVåmh. 
råö—råd nvMor. råd övr. OvSi. Rättv. Leks. 
Dju. (pl. ii"där Våmh. (Bon.) rädiiir—radi'r 
öMor. rä"där Son. Ore rii`dsr vOrs. rå'dar 
Leks.) rå Bju. Ga.—'fra. (best. sg. rå'da Jä. rå'a 
Äpp.; pl. rå'ar Bju. rå`sr Nås rå'ää  Mal. rå'er 
Li.). 1. 'fil, svit, serie, följd av personer, före-
mål etc. / row, line, series' (SAOB rad' 1) allm. 
Z9'"yg rii"äär Älvd. Is'yugär rä"där Ore 'långa 
rader'; ettär Q rå'd Våmh. (Bon.) ii`ttär å rå'd 
Ore ät rå' d Rättv. rå i rå' Bju. Nås 'i rad, i följd'; 
gä rå'di Ors. 'gå i rad'; däm gå (211(1)t ena rå'd 
Rättv. 'de gå i gåsmarsch'; ru`kkokas rå' Nås 
'skara människor, patrask' (efter en finne, Ruk-
kola, och hans många barn); i rå' dar s le' mm Jä. 
'i långa rader'; sta`nndråå nvMor. 'rad av pota-
tisstånd'. Jfr lag, bet. 13; braskkull-, bröd-, 
gästabuds-, ko-, bet. 1, moss-. Syn.: rada; 
rade; ragla, bet. 1. 2. 'stapel, trave / pile' Soll. 
kå'ggvidåråd 'trave av laggkärlsvirke'; spa`nråd 
'stapel av takspån'. Jfr pinn-, veck 3. 'allmän-
na varvet på kyrkogård, där alla som saknade 
familjegrav begrovos / area in churchyard, where 
people without a family grave were buried' Soll. 
4. 'den del av fähusets golv, där fast och flytande 
spillning samlades / part of cowshed-floor where 
cow-dung was collected' (ÖDB III 235). NeSi. 
Flo. Jä. at i rå'diz Rättv. 'i dyngvägen'; måk rå'a 
Flo. 'skotta ut gödseln ur gödselrännan'. Jfr röt-
hål, bet. 1; dyng-, ko-. Syn.: se dretbänk; 
korad, bet. 2, m.fl. 5. (i förb. draga efter el. 
komma till rads; jfr efter prep., bet. 9; Rietz 

rad" f.:) e drieg int et rå' s min ei`num o pekum 
Älvd. 'han och sönerna kommo inte överens (eg. 
det drog inte efter rads med honom och pojkar-
na) / he and his sons did not get on'; e drår et 
rå'(ä)s Älvd. 'det uppstår sympati mellan dem'; 
ik ku'mm ent tä ra'ss mi 	öOrs. 'jag lyc- 
kas inte få väven färdig (el. jag kommer inte till 
slutet på väven)'. 6. 'humör, sinnelag / humour, 
temper, mood' Mal. nä é dam på spii`londe rå'n 
'nu äro de på strålande (eg. spelande) humör'. Jfr 
dygn, bet. 3; skede, bet. 3, m.fl. 

rada f. V rä`u (pl. rå'ur) Li. = föreg., bet. 1 
(SAOB under rad'); prnnräur 'rader av pligg i 
skosula'. 

rada adv. rå`ds Mal. rå`å Li. (SAOB rad adj. 11 2; 
Aasen Ross rade; jfr V11 rada a.) 'nätt och 
jämnt, knappt / just about, barely' rå`ds bå'tn 
Mal. rå`å bs`nn Li. 'just så mycket att bottnen är 
täckt, bottenskyla'. Jfr nättnog, bet. 1. 

rada sv.v.l. rå"äå Älvd. rådå' öMor. rå"då Ve. 
Ors. (pret. rå"dåt Ve. rä"däd Ors.) rå"do Ore 
rå"då (pret. rå"ds) nvRättv. Keda (pret. rä'ds) 
Leks. rå'a Bju. ?yrs Nås rå`ds Jä. Mal. rå`å—
rå`o ÖVd.; pres. rar- Äpp. 1.a. 'gå i rad, i 
gåsmarsch / walk in line' (jfr SAOB rada' 1; 
Bergfors 226f.) Älvd. öMor. Ve. Ors. Rättv. 
Mal. b. 'lägga i rad, rada upp / put in a row' 
(Bergfors 226f.) Leks. 2. 'gå oupphörligt el. 
meningslöst; ströva utan mål / keep walking and 
walking or walk about aimlessly' (Vll We. rada'; 
jfr Jakobsen, Shetl. rad v. 3) allm. (utom Äpp.); 
e a gått å rå"do U`k då'tz Ore 'jag har gått och 
strövat utan mening hela dagen'; gå s rå`s ät 
la'nnsväjän Nås 'gå och driva längs (eg. efter) 
landsvägen'. Jfr pjalla, bet. 1; rackla'', bet. 3. 
Syn.: ralla". —P. pres.: n4' kymå öie  rå"bennd 
jet a bil' 8rbe Älvd. 'nu komma de i långa rader 
hit till (mat)bordet'; däm kumå rädä'nnd öMor. 
'de komma strömmande'. — Särsk. förb. (avg 
rådå-å'v öOrs. 'giva sig iväg'; si har dam rad-X 
tä tjö'rrtja Leks. 'se hur de gå i långa rader till 
kyrkan'; o 	sä opp i y`kksbarjä Leks. 'hon 
gick av sig (fetman) uppe i Yxberget'; ku'nn 
råds-å' himätt vä'jan Mal. 'korna traskade iväg 
hemåt efter vägen'; (på:) an råda-på' Dju. 'han 
pratade på' (jfr slappra å); (upp:) nä måtrö' 
han rår-s'pp ri`kktet Äpp. 'nu minsann rabblar 
han upp den ena lögnen värre än den andra'. — 



rade 	 1908 	 rafte 

Ssg: rå"ötijkåser m. pl. Älvd. 'utombysfolk, ut-
socknesfolk (eg. lös boskap, fälad sar; jfr fälad 
n.) / people from another village or another pa-
rish'. —Avi.: öka er s får e rå "das Rättv. 'vad är 
det för ett spring i onödan? / why all this unne-
cessary running about?'; barä innt å vo ss rä'clut 
ss Leks. 'bara man slapp gå så mycket!'. 

rade n. III rå'dä Ga. = rad, bet. 1; ä va e hgt 
rå'dä 'det var en lång rad' (om maskar el. krea-
tur, som gå i lång rad efter varandra). Jfr skred, 
bet. 3. 

rad-rätt adv. rå`drätt Leks. rå'rätt Bju. Nås Äpp. 
rå'rett 'Bu. 1. 'i räta rader, i rät linje / in straight 
lines' (SAOB radrätt') Leks. Bju. Nås. Jfr 
rakt, bet. 1. 2. 'utan svårigheter, bra / without 
difficulties, weil' Leks. ti sta'kbugomss, dar ä ha 
gått ss rå`drätt jämmt 'hos Stålbogs, där det 
alltid har gått så bra'. 3. 'hederligt / honourably, 
decently' Äpp. 	hä går ful int ju' sst sa rå'rätt 
tå' allä gå'yylir da-i horn då' gå'kam Äpp. 'det 
går väl inte just så hederligt till alla gånger i den 
där gården'. 

rad-skit(en) m. (best.) rå"skajt—rå"skajtiot—ra's-
skaft Älvd. rå"sketp—ra'sskautty nVåmh. rå"-
skaft Våmh. (Bon.). 1. 'fiktivt väsen, varmed 
barn skrämdes / fictitious being, used to frighten 
children' (jfr L. Levander i Nysv. Stud. III 145; 
DNO I: 1, s. 9; S. Björklund i Sv.Lm. 1950, s. 
82ff.) nöÄlvd.Våmh.; obef. svÄlvd.; ra'sskajt 
jät-u'pp 	nöÄlvd. 'radskit äter upp vägen' 
(sades åt barnen, då de ville stanna ute på vägen 
i snödrivorna); ra'sskauttet kan tå' bi Våmh. 'rad-
skiten kan taga dig' (till barn, som ville ut i 
mörkret). Jfr Bö(e). 2. 'noanamn för björnen / 
noa name given to bear' Älvd. Syn.: Grå-Nils. 

'framfusig person / impetuous person' svÄlvd. 
'person, som tager reda på allt möjligt skräp 

(rask) / person, who takes care of all sort of 
trash (rask)' Våmh. (Bon.). 

rad-stock m. Ib rå'cistakk Rättv. Leks. Dju. 
rå'stskk Mock. Flo. Nås (jfr rad bet. 4) 'stock, 
som utgjorde gräns mellan båsen och raden i 
fähuset / log forming border between stall and 
rad in cowshed' (ÖDB III 233). Syn.: se bädd-, 
dretbänk-stock. 

rad-väg adv. rå'(ö)w4 Älvd. 	vMor. Ve. 
Ors. 	Rättv. Leks. Mock. Flo. Äpp. Mal. 
ÖVd. rgvir g Al (Multrå; jfr Torp rad; S. Björk- 

lund i Sv.Lm. 1950, s. 83f.). 1. (lokalt) 'raka 
vägen, direkt / straight, directly' vMor. Ve. Ors. 
Rättv. Leks. Al Flo. Mal. i djikk 	g bart å'- 
-num Ors. 'jag gick direkt till honom'. 2. (tempo-
rale) 'strax, genast / at once, immediately' Älvd. 
Ors. Rättv. Leks. ÖVd. då fekk dem kå'mmå 
rå'-vå'g då Li. 'då fingo de komma genast (då)'. 
Syn.: se bränt, bet. 1; handlöst, bet. 3, m.fl. 
3. 'helt enkelt, alldeles, fullständigt, totalt; verk-
ligen / quite simply, completely; really' Mock. 
Äpp. Mal. då sä'jj ho rå'-vå'g Mock. 'då säger 
hon rent ut'; hä vör 	g ö'nådet te fiä`sska 
på hä då' vPsä Äpp. 'det vore verkligen onödigt 
att arbeta så där beskäftigt'; i é. 	g slit' t 
Mal. 'jag är totalt uttröttad'. 

rafaska sv.v.l. rå"fasska Våmh. (Bon.) 'leta ihär-
digt el. näsvist, snoka / search laboriously, 
snoop'. Syn.: s n åk a. 

rafs m. la raffs öMor. Leks. (Silj.) raffs Mal. (jfr 
rafsa v.). 1. 'slarver / careless fellow' Mal. 
Syn.: se slarv; slarverus m.fl. 2. 'ett slags 
dragg, anv. vid letande efter långrev / a kind of 
grapnel, used for finding long-line' (se ill.; ÖDB I 
78; jfr SAOB rafs') Leks. (Silj.). 

rafs n. la raffs Ors. Bju. Nås raffs Mal. 1. 'slar-
vigt beteende, hafs / careless behaviour' (SAOB 
rafs ll  2a) Mal. Jfr slusk n., bet. 2. 2. 'värdelö-
sa kvarlevor, skräp / worthless remains, rubbish' 
(jfr SAOB rafs 2b) Ors. Bju. Nås. Jfr krafs n.; 
kravell; rak'; samk, bet. 1; skrap, bet. 2. 
Syn.: rapald, bet. 1; rappel, bet. 2. 

rafsa sv.v. raffsa öMor. Ors. raffsa Bju. raffs-
Nås raffsa Mal. 1. 'riva, slita, krafsa, skrapa / 
scratch' (SAOB 1) Ors. Bju. Mal. 2. 'dragga / 
drag, sweep' öMor. Syn.: se dragga; sockna, 
bet. 1, m. fl. — Särsk. Mb. (hop:) raffs-hö' p Bju. 
Nås 'rafsa samman'; (ihop:) raffs-iö'p öOrs. 
'dets.'. 

raft f.—m. la rafft f. Våmh. Mor. Ors. Leks.—m. 
Ve. ratt m. Soll. Ga. ratt (best. pl. ra`tton) 
f.—rafft Li. rafft Tra. (jfr DNO 1:1, s. 42). 1. 
'taksparre / rafter' (SAOB 1; ÖDB III 131, 136) 
allm. Syn.: rafte, bet. 1. 2. 'tvärslå i harv, 
utgörande fäste för pinnarna / crossbar in harrow 
in which teeth were fastened' (SAOB 2; ÖDB I 
383) Ors. Syn.: se harvträ; rafte, bet. 2, m.fl. 

rafte m. Illa ra`ppte Älvd. rafftä Våmh. Ve. Ors. 
Ore Dju. riefts Rättv. raffta Al (SAOB under 
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raft). 1. 'taksparre' (se ill.; SAOB raft 1; ÖDB 
III 131) allm. Syn.: raft, bet. 1. 2. 'tvärslå i 
harv, utgörande fäste för pinnarna' (SAOB raft 
2; ÖDB I 383) Ors. Ore. Syn.: se raft, bet. 2, 
m. fl. 

raft-hylla f. la ra`fftill Mor. 'hänghylla i stugan, 
fäst vid taksparrarna / hanging-shelf in the house 
fastened to rafters'. Syn.: se hänghylla, bet. 1, 
m. fl. 

raft-näver n.—f. ra`fftnåver Li. 'näver, anv. till 
täckning av rafterna i takunderlag / pieces of 
birch-bark used to protect the rafters under the 
roof'. 

raft-tak n. II ra` ttäk Soll. 'innertak med svagt bru-
tet takfall / ceiling with flat central part and two 
slightly slanting sides' (jfr ÖDB III 135f.). 

ragalt m. raga'llt—ragå' It Li. 'grov käpp, knölpåk 
/ thick stick'. 

ragasa sv.v.l. ragå`sa Älvd. (SAOB, V11 ragas-
sa) 'arbeta intensivt med ngt / work very hard 
with sthg'; .gn ragå`ser og «ner 'han ligger i och 
odlar'. 

ragel n. I d rä'gek Älvd. rä'gear Jä. ra' ggiiir Mal. 
rå`gek Li. (jfr SAOB). 1. 'föremål som står 
ostadigt el. är fallfärdigt / rickety object' Älvd. 
Jfr slip-. Syn.: lämster, bet. 1. 2. 'brännvin / 
distilled liquor' Älvd. Syn.: se stark, bet. 5b, 
m.fl. 3. (jfr ragla v., bet. 4) 'struntprat, slad-
der, skvaller / nonsense, gossip' Jä. Mal. Li. 
tji-Vriuråga. Jä. 'käringprat'. Jfr folk-. Syn.: se 
pjoll, bet. 1; rall; rambambula; ravel; slap-
per n., bet. 5, m.fl. 

ragel-hänt adj. I rä"gskänt Rättv. regalrhänt 
Rättv. (Bo.) 'darrhänt / with trembling hands'. 
Jfr raglig, bet. 3. Syn.: se dallerhänt m.fl. 

ragel-käring f. Ib rä`gekkälliyg Li. (jfr ragla v., 
bet. 4) 'skvallerkäring / gossiping woman'. Jfr 
gårdbjäll(r)a; porla, ssg; pratika; ramla f., 
bet. 1; ripa', bet. 2, m.fl. Syn.: se pallerkä- 
ringl; ragel-, rammel-, skvaller-, sladder-, 
slammer-, slapper-tacka; rallkäring; 
sladder-, slapper-taska; slammerhätta; 
slappra, bet. 2, m.fl. 

ragel-tacka f. IV a rå`gäktakka Jä.= föreg. 
ragg f.—m. I b ragg Älvd. Ore raddj Ve. ragg 
Leks. Bju. Äpp. Mal. ÖVd. 'långt, strävt hår 
(t. ex. på get el. häst) / long, rough hair (e.g. of 
goat or horse)' (SAOB 1); bo`kkragg Äpp. 

ba`kkragg Mal. 'bockens hårbeklädnad'; gi`tt-
ragg Mal. Li. 'getens hårbeklädnad'. Syn.: 
gethår. — Avi.: ra`gga v. Mal. 'fälla håren (om 
bock el. get) / moult (of goat)'. 

Raggan f. IV a best. ra`gga vSoll. (jfr Raggen; 
Rietz 520b ragga!) 'fiktivt väsen, som man 
skrämde barn med / fictitious creature, used to 
frighten children'. Syn.: se näbba, bet. 3; ski n-
narbölan m.fl. 

Raggen m. Ib best. ra'ggfn Älvd. ra' ddjin Mal. 
'djävulen / the devil' (SAOB). Syn.: se fan, bet. 
a; puke, bet. a; snöde, bet. la, m.fl. 

ragg-nål f.Ia ra`ggnåk Jä. 'grov nål, anv. vid 
stoppning av raggsockor / coarse needle used for 
darning thick socks'. 

ragg-sko m. V ra`ggskö Äpp. 'lädersko med vid-
stickad, upp över knäet nående socka / leather 
shoe with stocking attached to it' (se ill.; ÖDB II 
258; jfr SAOB). Jfr hår-, ragg-stövel; ragg-
socka. Syn.: halvstövel. 

ragg-socka f. IV a ra`ggsåkka Ål ra`ggsskka Jä. 
Mal. Li. 'långstrumpa, stickad av bock- el. get-
ragg / long stocking, knitted of goat's-hair' 
(SAOB; ÖDB II 258, 290; IV 85, 431). Jfr halv-, 
ragg-stövel; raggsko. 

ragg-stövel m. Id ra`ggstkek Li. 'långstrumpa av 
get- el. bockragg, skinnskodd nedtill och avs. att 
dragas utanpå innerskorna / leather boot with 
thick stocking attached, used as overshoe' (se 
ill.; SAOB; ÖDB II 290; IV 85). Jfr ragg-sko, 
-socka. Syn.: hårstövel. 

ragg-tacka f. IV a ra`ggtakka Ore 'får med rak ull / 
sheep with straight wool'. Jfr knorr-pyre, bet. 
1, m.fl. 

ragla f. IV a ra'gg'a Leks. (jfr ? Rietz 520 a ra-
gillj a; V11 regilj a). 1. '(lång) rad / (long) line, 
row'; i Iå'yy ra`gglra rna he`sstar ät vean 
svLeks. 'en lång rad med hästar efter vägen'. 
Syn.: se rad, bet. 1, m. fl. 2. 'berättelse, historia 
/ story, tale'. Syn.: gåta!, bet. 2; ravalj a; reg-
la, bet. 3. 

ragla sv. v .1. regek Älvd. ra"gä4- vMor. Soll. rå`g-
la Ors. reglra Rättv. ra`ggka Leks. ra`ggka Bju. 
rå`glra Flo. Nås Jä. ÖVd. —ra`gglra Mal. 1. 
'vara ostadig, vackla / be unsteady, stagger' 
(SAOB 1) allm. an  gör å ra"gkär vMor. an  ra`g-
gak å gli'r Leks. 'han går ostadigt'. Jfr rackla", 
bet. 1. Syn.: se bux(t)era, bet. 2, m.fl. 2. (i 
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förb. ragla målet:) an rä"glra mifki Rättv. 'han 
var ostadig (darrade) på rösten / his voice was 
unsteady'. 3. (i förb. ragla ögonen:) ra"gäk 
ö`gum Soll. 'krampaktigt rulla med ögonen 
(t. ex. under dödskamp) / roll one's eyes (e.g. in 
death struggje)'. 4. 'prata strunt, sladdra, 
skvallra / talk nonsense, gossip' Vd. Jfr glap-
(p)a, bet. 2; pjallra; ramla, bet. 3; slamra, 
bet. 5; slattra, bet. 1; slavra, bet. 1, m.fl. 
Syn.: se ralla; ravlam, bet. 2; sladdra; slapp-
ra, bet. 3, m.fl. 

raglig adj. I rå"glrug nÄlvd. rå"glryn-rå"gukin 
Våmh. regku Rättv. ra'ggiru Bju. rå'gku Flo. Jä. 
rå'ght Li. 1. 'som går ostadigt, som raglar (om 
levande varelse) / unsteady, staggering (of living 
creature)' nÄlvd. Våmh. Rättv. Flo. Jfr racklig, 
bet. 1. 2. 'ostadig, fallfärdig (om föremål) / ric-
kety (of object)' (jfr SAOB) nÄlvd. Våmh. 
Rättv. Jfr racklig, bet. 1. Syn.: ostöd. 3. (i 
förb. raglig i händerna:) regku i ha'n(n)dom 
Rättv. (Bo.) 'darrhänt / with an unsteady hand'. 
Jfr ragelhänt. 4. 'pratsjuk, sladderaktig / talk- 
ative, gossiping' Jä. Li. Jfr porla, avl. Syn.: 
rallig; ramlig, bet. 2. 5. 'som går i bukter, 
som ej går rakt (t. ex. om  gärdesgård) / bending 
in and out, not straight (e.g. of fence)' Bju. — 
Adv.: ä sir-a'ut so rå"guirit, eba ka'ssää Våmh. 
'det ser så vingligt ut, det där lasset / that bad 
looks very unsteady'. 

raja f. IV a ralia Jä. ÖVd. 1. 'lång stör / high 
pole' (SAOB raja"; Torp, Ross) Li. äj llikko 
rdja, sam ka'gygek i vå're 'en sådan där stång 
som står och svajar uppe i luften'. 2. 'långt, 
smalt träd / tall, slender tree' allm. — Ssg: ra`j- 
länns Jä. 'läns, bestående av långa, sammanlän-
kade stockar mellan dammar till ledning för flott-
ningstimret'. 

rak' n. II råk Ve. Mal. (jfr SAOB rak11-111; Torp 
rak"; Fr. rak) Ilandflutet skräp; hopsamlat 
avfall / litter, washed ashore; waste, raked toge-
ther'. Jfr rafs n., bet. 2; sjö-. 

rak" n. II (endast i förb. göra el. varda åt 
raket; jfr Bl. hrak, bet. 4:) djårå a rå"tji vÄlvd. 
'försätta el. förvilla (ngn) / confuse (s.o.)'; w&Ö 
a rå"tji Älvd. 'ej veta sig ngn utväg, komma till 
korta / not know what to do'. 

rak adj. I råk Leks.-Dju. Flo.-Tra. 'som bildar en 
rät linje, upprätt, (upp)sträckt / straight' (SAOB 

1-2); rå'k i ry' ddjan Leks. 'med sträckt rygg'; på 
rå'kom a' rrm Mal. 'på rak arm'. Jfr rakt adv.; 
slag-. Syn.: rätt, bet. 1. 

raka' f. V rä'ku Leks. Jä. 1. 'raksträcka (om väg) 
/ straight, stretch (about road)' (SAOB raka") 
Jä. 2. 'räcka, sträcka / stretch, distance' Leks. 
vi skår i du` kktig rä'ku i då' g 'vi skuro (mejade) 
en duktig sträcka i dag'. Syn.: räcka, bet. 1. 

raka" f. V rä"ku Rättv. 'liten kratta / small rake' 
(SAOB raka"). Jfr räfsa; ärja. 

raka' sv.v.l. rå`ka Rättv. 'göra rak, räta ut/make 
straight' (SAOB raka"); jä a vä"ri ti smi`a å 
rå`ka spe' tar 'jag har varit i smedjan och rätat ut 
(järn)spettet'. 

raka" sv.v.l. rå"kå Älvd. Våmh. Rättv. rå"kå 
vMor. Ve. Soll. Ors. råkå' öMor. Ki`ka Leks. 
rä'ka Bju. Dju. rå' lm Nås Jä. Mal. råk- Äpp. 
ra`kkå-ra'kko ÖVd. 1. (styr ack.:) 'barbera / 
shave' (SAOB raka" 3) allm. 2. 'vid skinnbe- 
redning skava hud med kniv / scrape skin with 
knife in preparation of hides' (ÖDB II 303f.; jfr 
SAOB raka" 3d) Älvd. Ors. — P. pret.: 
y"uråkåå Älvd. 'icke rakad'; ny' råkå'dro z Våmh. 
'nyrakad'. — Refl.: rå"kå sig Älvd. rå"k-sä 
Rättv. rä'k-sä Dju. 'barbera sig'. — Särsk. förb. 
(av:) dem a råkå-å'v å' r Ors. 'de ha rakat av 
håret'; (efter:) råka-ä' tt Mal. 'hålla efter; se upp 
med'; (utav:) je lii`r råk-tå' mä fä' ddje Äpp. 'jag 
måste raka av mig skägget'; (åt:) råka-å't sä 
Mal. 'taga för sig, roffa åt sig' (SAOB). 

raka" sv .v .1. rä`ka Leks. rfla Mal. ra' kkå Li. 
(jfr SAOB rakalv) 'ströva, färdas fram och till- 
baka, driva, slå dank / roam, go, travel to and 
fro, walk about, biter' (Burträsk raka"; V11 
raka' 1); an a fal ge da-å lå`sviijam å ra` kko Li. 
'han har väl gått sysslolös på landsvägen'. Jfr 
rackla", bet. 3; slinga, bet. 3. — Särsk. förb. 
(efter:) hå'rar é dam då hä'ir te råka-ä'tt Mal. 
'harar jagar man då mycket intensivt (eg. äro de 
då hårda till (att) raka efter)'. 

rakald n. la rå"kåld Älvd. (jfr rake, rakel) 'lång, 
gänglig individ / tall, lanky person'. Syn.: 
rangel, bet. 2. 

rakande adj. n.; adv. rå'känd(e) öMor. rå'kend 
Soll. (allm. förstärkande el. i vissa kraftuttryck / 
used in certain expletives:) rflände 
öMor. 'mycket försmädligt / very annoying'; ä 
va full ant rå'kend Soll. 'det var väl alldeles 
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fasligt'; rå'kend ki"tåldär Soll. 'väldigt kittliga' 
(jfr ketal adj.). Jfr rakast adv. 

rakast adv. rå'käst Ål (allm. förstärkande:) 'väl-
digt, förskräckligt, oerhört / very, terribly, extre-
mely'; rå'käst my'ttjy 'förskräckligt mycket'. Jfr 
rakande. Syn.: se obegripliga; skropp(an-
de) m.fl. 

rak-borste m. Illa rå"kåbås(s)ts Rättv. (Bo.) 
rå'kåbassta Mal.; pl. rå` kbasster Li. 1. 'borste, 
anv. vid intvålning före rakning / shaving-brush' 
(SAOB) Rättv. 2. 'brudborste, borsttistel, Cirsi-
um heterophyllum / melancholy thistle' Mal. Li. 
Jfr abborrblad. Syn.: se bladtistel, bet. 1; 
tjärbunk m.fl. 

rak-don m.—n. la råkå'dön n. öMor. rä'kdön Bju. 
rå'kdön m. Nås rå' ksdön Mal. ra`kkodön n. Li. 
'verktyg för rakning / shaving-tackle' (SAOB). 

rake m. IV ra`ttji Li. 1. 'torrake / dry or languish-
ing tree' (SAOB). Jfr torr-. 2. 'lång karl, räkel / 
tall man, lanky lubber'. Jfr rakald. Syn.: se 
bängel; dråse, bet. 3; rakel m.fl. 

rakel m. I rå` tjel Ve. = föreg., bet. 2. 
rak-färne n. I rå` kfänn Ve. (jfr rak') 'fjolårsfrä-
ken, som om vårarna flyter vid stränderna / 
horse-tail from previous year, floating close to 
shores in springtime'. 

rak-gryta f. IV a ra`kkogrita Li. 'helt liten gryta, 
anv. till uppvärmning av rakvatten / small pot, 
used for heating shaving-water'. Jfr rak-, 
skägg-panna. 

rak-kniv m. Ja rå"kåknajv Älvd. rå"kuknajv 
Våmh. (Bon.) ra"kuknäjv vMor. råkå' knäjv 
öMor. ra"kuknajv vOrs. rå"kåkniv Rättv. rä'k-
kniv Bju. Leks. Dju. rå'kkniv Nås rå' kskniv Jä. 
Mal. ra'kkokniv Li. 'kniv, avs. för rakning / knife 
used for shaving, razor' (SAOB rakkniv"). 

rakkniv-låda f. IV a ra' kkoknivlåa Li. 'trälåda, 
avs. för förvaring av rakkniv / wooden box in 
which razor was kept' (se ill.). Syn.: raklåda. 

rak-låda f. IV a rå"kålråö--kåd Älvd. rå"kaåda-
-lråöa vMor. ra' klåa Ål = föreg. (se ill.; jfr 
SAOB). 

rak-lång adj. I rå'klåyu Bju. Nås 'utsträckt i sin 
fulla längd / stretched-out' (SAOB). 

rakna sv.v.l. rå' kna Bju. Äpp. rå` kina (pres. pret. 
sup. rå`kin) Mal. 1. 'räta ut sig, bliva rak / 
straighten up' (SAOB) allm. 2. 'bliva uppgiven 
av trötthet / be exhausted' Äpp. Mal. Jfr kurkal. 

3. 'dö / die' (VII; We. 2) Mal. Syn.: se dö, bet. 1; 
själas, bet. 1, m.fl. 

rak-panna f. IV a ra"kupann vMor. rå"käpanna 
öMor. 'liten kopparpanna med tre ben, anv. till 
uppvärmning av rakvatten / small three-legged 
copper pan, used for heating shaving-water'. Jfr 
rakgryta. Syn.: skäggpanna. 

rakpinn-harv f. Ja rå' kpinharrv Ål Jä. 'harv med 
raka, hemsmidda järnpinnar, vanlig åkerharv / 
harrow with straight, hand-wrought iron teeth' 
(se ill.; SAOB; ÖDB I 382 rakpinnharva). 
Syn.: se grannharva; pinnharv m.fl. 

rak-päls m. rå' kpälls Mal. 'kort, rak manspäls av 
fårskinn med ullen utåt / man's fur jacket, made 
of sheep-skin with the fleece turned out'. Syn.: 
säckpäls. 

rak-räffla f. IV a rå` kräffla Li. 1. 'rakt löpande 
räffla i bösspipa / straight rifle of gun-barrel' 
(SAOB). 2. 'brutalt rättfram, vresig, styvsint 
kvinna / brutally straight-forward, irascible, ob-
stinate woman'. 

rak-skinn n. Ja rå` kastjinn Mal. 'fårskinn, vars ull 
rakats av med en vass kniv / sheepskin, the wool 
of which has been shaven off with a sharp knife'. 
Jfr gulskinn. — Ssgr: rå`kastjinnsksppa 
--koppa m. Mal. 'påse, tillverkad av rakat får-
skinn och avs. för förvaring av olika ting'; 
rå'kustjislapp m. Mal. 'vid skinnsömnad överbli-
ven skinnlapp, vars ull rakats av'; rå` kastjisull f. 
Mal. 'ull, som med en vass kniv rakats av får-
skinn'. Jfr rakskinnsrem. 

rakskinns-rem f. J a rå' kastjisr -em Mal. 'smal 
remsa av rakat fårskinn, avs. att dölja söm på 
skinnkläder / narrow band of shaven sheepskin 
used to cover seams in skin-garments' (ÖDB II 
249; IV 416). 

rak-spegel m. rä'kspejil Ål 'spegel, inbyggd i 
locket till raklåda / mirror, mounted in lid of 
box for razor'. 

rak-ställning f. råkå' stälniug öMor. 'rem, anv. att 
strigla rakkniven med / leather strap, used to 
sharpen razor with'. 

rak-syl m. la rå` ksk Li. 'tunnare syl med rak 
spets / thin awl with straight point'. 

rakt adv. råkt Älvd. Ve. Ore Bju. rakkt Mal. ÖVd. 
1. 'i rät linje; direkt; med upprätt hållning / 
straight; directly; with upright bearing' (SAOB 
rak 4 och 4b) Ve. Bju. Vd. Jfr radrätt; rätt, 
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bet. 1. 2. 'rent, rentav, sannerligen, verkligen / 
indeed, really' (SAOB rak 11) allm. ig 	då 
rå'kt dajt o spg'r an Älvd. 'jag skall då sannerli-
gen dit och fråga honom'; ädå' föstå'r då rå'kt 
i'nnt Ore 'det där förstår jag verkligen inte'; an 
tö'kkt ra' kkt i'nnt an skull karm bä'rrg sä få 
trö'ttam Mal. 'han tyckte, att han rakt inte skulle 
kunna stå emot tröttheten'. — Utvidgning: 
ra' kktes adv. Mal. 'rakt (inte), absolut (inte) / 
certainly (not)'; hå' kann i ra' kktes Prutt kam-på' 
'det kan jag rakt inte påminna mig'. 

raku- förra ssgsled, se rack- —racku-. 
rak-ved m. II rå`kwid Ve. (jfr rak' n.) 'drivved / 
driftwood'. 

rall n. la rall öMor. Soll. Flo. rall Rättv. Leks. 
Bju. Ga. Jä. Mal. 'prat, käringprat, skvaller / 
talk, chatter, gossip' (SAOB rallIv); sä"tt-upp 
ra'!! Soll. 'skvallra'. Syn.: se ragel, bet. 3; 
skvaller, bet. 2, m.fl. 

ralla' sv .v .1. ra'lla vMor. Soll. Ore ra'lla Rättv. 
Bju. Dju. Ga. Jä. Äpp. Mal. ra'lla Leks. Ål 
'prata (strunt), skvallra / talk nonsense, gossip' 
(SAOB ralla" 1) allm. Jfr pimla, bet. 2; pj allra 
m.fl. Syn.: se ballra; bråka', bet. 5; klabba; 
kåsera; ragla, bet. 4, m.fl. 

ralla" sv.v.l. ra'lla Li. 'gå el. ströva omkring lojt 
och planlöst / walk about heedlessly and aimless-
ly' (SAOB ralla"; Torp ralla" 1). Jfr ralta v., 
bet. 1, m.fl. Syn.: rada, bet. 2. 

rallare m. III ra'llie Mal. ra'llar ÖVd. 'arbetare 
vid järnvägsanläggning / navvy'. 

rall-bytta f. IVa ra'llbytta Ål 'skvalleraktig per-
son, skvallerbytta / gossip' (SAOB). Syn.: se 
klag(o)bytta; rallkäring m.fl. 

rallig adj. I ra'llug Ore ra'llug Leks. 'skvalleraktig 
/ gossiping'. Jfr rallsjuk. Syn.: raglig, bet. 4. 

rall-käring f. Ib ra'llkeki'm vMor. ra'llkeligg 
Soll. ra'lltjäriy Rättv. Leks. Dju. Ga. ra'lltjärry 
Bju. ra'llkälliqg Li. (jfr ralla'; ralla") 'skval-
lerkäring, skvalleraktig person / gossiping 
woman, gossip' (SAOB). Jfr gårdbjäll(r)a; 
kuthälla m.fl. Syn.: se kråksmallra, bet. 2; 
maltacka; paller-, ragel-käring; pelgissa; 
rallbytta m.fl. 

rall-sjuk adj. I ra'llsjök Soll. ra'llfak Rättv. 'begi-
ven på skvaller; pratsjuk / gossiping; talkative'. 
Jfr rallig. 

ralta f. IV a ra'llta Äpp. Mal. 1. 'senfärdig 

kvinna / dilatory woman' Äpp. Jfr maffia, avl.; 
päla", avl. 2. 'föremål, som nätt och jämnt 
håller ihop, ostadigt, rankigt föremål (särsk. om  
kvarn som går ostadigt) / object which is almost 
falling apart, unsteady, rickety object (esp. about 
rickety mil)' Mal. e gamma" kvä'nnrallta 'en 
gammal kvarn, som är lös i bussen (jfr buss", 
bet. 1) och därför går ostadigt och slängande'. 

ralta sv .v .1. ra'llta Älvd. ra'llta Flo. Mal. (jfr 
SAOB; V11). 1. 'vanka, vandra, ströva / wan-
der, drift' Älvd. Mal. ä ra'llt s gå" Mal. 'det 
knallar och går'. Jfr rackla", bet. 3; ralla". 2. 
'vara bräcklig, rankig; gå rankigt / be rickety, be 
unsteady' (t. ex. om  en gammal kvarn) Flo. Mal. 
Jfr rackla", bet. 1; rangla, bet. 1. — Särsk. 
förb. (iväg:) ralt-iwå' g Älvd. 'vandra bort'; (å:) 

Älvd. 'vanka iväg'. 
raltig adj. I ra'lltu Mal. 'som nätt och jämnt håller 
ihop, rankig / rickety'; o tdi  te viik ra'lltu 'den (n: 
kvarnen) börjar bli slängig i gången'. Jfr rack-
lig, bet. 1; rankig, bet. 1, m.fl. 

ram m.I a råm Älvd. råm Bju. ramm Mal. Tra. 
'stor tass, björnlabb / large paw, bear's paw' 
(SAOB ram" 1; jfr Fr. hrammr); an add ri'vi i 
bfeatjin mä ra'mmam Mal. 'den (o: björnen) 
hade rivit i björken med ramen'; an a stä`nnd me 
ra`mmsm pi'vi än Tra. 'den (3: björnen) har stått 
med ramarna (upp)över henne'. Jfr björn-. 

ram f.—m. J a ram f. Älvd. råm Soll. Nås m. Bju. 
Jä. Mal. 1. 'konstruktion, som helt el. delvis 
omsluter ett mer el. mindre plant föremål / 
frame' (SAOB ram' 2) allm. 2. 'ställning för 
sågblad i vattensåg / frame of saw in watermilr 
(SAOB ram' 3 b; jfr ÖDB III 279) Älvd. Soll. 
Mal. Syn.: bladstol. 3. 'tvåkloig grep el. 
hacka, anv. vid dikesgrävning / two-tined hoe, 
used in ditching' (se ill.) Soll. Jfr krafs m. 
Syn.: se dikanklo m.fl. 

ram' adj. I; adv. rå'm Soll. rå`m- Leks. Bju. Nås 
rå' m Flo. (jfr SAOB ram adj. 10; ramsvart; 
Rietz 523a) 'fullständig(t), ren(t) / complete(ly), 
pure(ly)' (SAOB 10); rå'm sva' rt Soll. rå'msvarrt 
Leks. Bju. Nås rä' m sva' (r)tt Flo. 'fullständigt 
svart'; rå'ma a`kvarä Flo. 'rena allvaret'. — Ut-
vidgningar: rån rå'made dä`Zesku svMor. 'genuint 
dalmål'; ä rå'mande markt Leks. 'det är alldeles 
mörke; ra'mmande svag hår Li. 'ramsvart hår'. 

rami' adj. 1 råm (pl. rå'mer) Älvd. (jfr Rietz 523a) 
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'litet hes, skrovlig i halsen / a little hoarse' (Rietz 
523 a ram 4; jfr Fr. råmr; Torp raam); rå' m i 
å`sgm 'dets.'. 

rama sv .v .1. rå'ma Älvd. (jfr Bergfors, s. 222) 
'gripa, treva (efter ngt) / grasp, grope' (SAOB 
~au  3); gtz rå'mer ete noge'r Älvd. 'han trevar 
efter ngt'. Jfr grama, bet. 1; gram sa, bet. 1; 
hamla, bet. 1. —Särsk. förb. 	gn råmea-I' mig 
Älvd. 'han grep tag i mig'. 

rambambula f. IV a rg`mmbgnböka Våmh. (Bon.) 
ra`mböka Leks. ra' mmbåka—ra`mmbuka Dju. 
(jfr V11 We.). 1. 'röra, oreda, kaos / mess, cha-
os' allm. ä va i fåsli ra`mbölra dar Leks. 'det var 
mycket skräp att taga reda på där'. 2. 'strunt-
prat / nonsense' Dju. Syn.: se ragel, bet. 3, 
m.fl. 3. 'röra av flera olika ingredienser (om 
mat) / mixture of several different ingredients 
(about food)' Dju. 

ramla f. IV a ra`mmka Leks. ra' mmka Äpp. Mal. 
(jfr We. ramla f.). 1. (jfr ramla v., bet. 3) 
'högröstad el. mycket pratsjuk kvinna, skval-
lerkäring / loud-voiced or very talkative woman, 
gossip' Leks. Mal. Jfr ragelkäring; rammel-
tacka. 2. '(sammanrafsad) hop av redskap etc. 
/ collection of implements, tools etc.' Äpp. 
jä`rrammka 'hop av järnföremål'. Jfr rammel, 
bet. 3. 

ramla sv .v .1. rg`mmbek Älvd. rg`mmbälr Våmh. 
ra'mmbäk vMor.—Soll. ra'mmbla vOrs. 
ra`mmbka Ore ra`m(m)ka Rättv. Bju. Dju.—Mal. 
ra`mmka Leks. Ål ra`mmb4-a ÖVd. 1. 'bullra, 
skramla / make a noise' (SAOB ramla' 1) allm. 
däm wa et min stjä'llur å ra`mmbkäd min 
nvMor. 'de voro ute med skällor och skramlade 
med (dem)'; o ra`mmbirär fö djä`ssbod Soll. 'hon 
bullrar och förebådar därigenom sitt bröllop'; ä 
ra`m(m)kur ti sta'lli Rättv. 'det bullrar i stallet'. 
Syn.: skramla, bet. 1. 2. 'kurra (i magen) / 
rumble (in stomach)' (SAOB ramlat  4) Älvd. 
Soll. Dju. Jä. Tra. Syn.: se bula, bet. 2, m.fl. 
3. 'tala bullrande; prata innehållslöst / talk nois-
ily; talk nonsense' (SAOB ramla' 9) Rättv. 
Leks. Äpp. Mal. Li. o ra`mmka å tä'ira sa Leks. 
'hon stod i och pratade så'; an ra`mmbek å 
språ`k ss je då'g int te få'Zri-mg• Li. 'han talar så 
fort och bullersamt, så jag kan inte följa med'. Jfr 
ragla, bet. 4, m.fl. 4. 'falla (omkull, ned etc.) / 
fall down' (SAOB ramla! 12) allm. Jfr stälpa 

st.v. m.fl. 5. (i förb. ramla i vrå:) rammbäk i 
rå' Soll. a. 'stöka undan (skräp etc.) / tidy up 
(rubbish etc.)'. b. 'påpasslighetslek, vari delta-
gare tävla om att erövra annan deltagares stol el. 
plats / a game'. 6. (i förb. ramla och 
drömma:) ra`mmka å dr' ma Leks. 'drömma 
oroligt och osammanhängande / dream in a rest-
less and confused way'. — Särsk. förb. 
rgmmbäk-1' brg'nndgm Våmh. 'röra i brasan'; 
(ihop:) rammak-ihö'p Leks. 'falla ihop'; (kull:) 
an rammked-ku'll Ore 'han ramlade omkull'; jä 
ramks-ku'll Rättv. jä ramma-ku'll Leks. 'jag 
ramlade omkull'; rammäk-ku'll Dju.. Äpp. 
'ramla omkull'; (ned:) 1. (intr.:) rgmbek-ni 'ö 
Våmh. rammbul-nP d vOrs. rammbälr-ni 'd Ore 
rammsk-nä1  d Leks. 'ramla ned, ramla el. falla 
omkull'. 2. (tr.:) wgn ir e du a nije rgmmblra-nP å 
Älvd. 'vad är det, (som) du nu har slagit ned med 
sådant skrammel?'; (nedåt:) dånan rö'gådp, a 
ramka-nidå' Ve. 'den där gärdesgården har fallit 
omkull'; (upp:) 1. 'stapla ngt på ett konstlöst 
sätt och utan särsk. stadge- el. bindemedel' Mal. 
ä 	vå en bå'rs si pprammäl ka11äästéns  s 
hä'llmää  'det var en konstlöst upptravad mur av 
kullersten och hällar'. 2. ra`mmbelr-s'pp Li. 
'rabbla upp'; (uti:) rammäk-t1' Jä. 'falla ned i 
(brunnen etc.)'. — Av!.: ra`mmkande n. Dju. 
'bullrande / noise'. 

randig adj. I ra`m(m)ku Rättv. Jä. Mal. ra`mmkug 
Leks. 1. 'som bullrar (skramlar) / noisy, clatter-
ing' (äv. om  knagglig väg) allm. Syn.: skram-
lig, bet. 1. 2. 'pratsjuk, sladdrig / talkative, 
gossiping' allm. Syn.: se raglig, bet. 4; slam-
rig, bet. 3, m.fl. 

rammel m. Id ra' mmsk Leks. 'person, som bullrar 
el. pratar mycket / person who makes a lot of 
noise or talks a lot'. Syn.: rammel n., bet. 2. 

rammel n. Id rg'mmbäir Våmh. (Bon.) ra' mmiA-
Bju. Ål Dju. Nås Äpp. Mal. ra' mmuk Leks. 
-rammäk Ga. ra`mmbek ÖVd. 1. 'buller, skram-
lande / noise, clatter' (SAOB rammel' 1) Leks. 
Bju. Dju. Nås Mal. ÖVd. Syn.: skrammel, 
bet. 1. 2. 'person, som bullrar el. pratar 
mycket' Leks. Syn.: rammel m. 3. 'hög 
(bråte, hop) av oordnade föremål (t. ex. redskap, 
stenar, skräp etc.) / untidy pile of objects (e.g. 
tools, stones, rubbish)' (jfr SAOB rammel") 
Våmh. (Bon.) Leks. Ål Äpp. Mal. stl"ergmmbäk 
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Våmh. (Bon.) st`nrammäk Ål 'anhopning av 
större stenar, stenröse'. Jfr plotter, bet. 3; 
ramla f., bet. 2. Syn.: skrammel, bet. 2. 
4. (senare ssgsled:) 'skelett / skeleton' Ga.; se 
ben-, bet. 1. 5. (senare ssgsled:) 'mager, 
utmärglad, klen person / thin, emaciated, frail 
person' Ga.; se ben-, bet. 2. 

rammel-härbärge n. III ra`mmälrhärrbrä Äpp. 
'stolpbod, anv. som förvaringsplats för kasse-
rade verktyg och husgeråd m. m. / store-house 
used for storing discarded tools and household 
goods'. Syn.: rappelhus; skrap-bod, 
-härbärge, -lider; skräphärbärge; vålbod. 

rammel-kove m. ra‘mmäkkåvä Mal. 'litet rum / 
small room'. 

rammel-tacka f. IV a rdmmäktakka Äpp. 'skval-
lerkäring / gossiping woman'. Syn.: se ragel-
käring m.fl. 

rammel-väg m. II rg'mmbekwäg Älvd. ra'mmbälr-
wgy vMor. ra‘mmbäkväg Soll. 'väg, som ej var 
bruten el. banad, men som till nöds kunde be-
faras med kärra el. vagn / track which had not 
been properly cleared, but which could be used 
for cart if necessary'. Jfr klövj e-, kärr-, vagn-
-väg. Syn.: duss-, skrappel-väg. 

rams m. la ramms ÖVd. 'ett slags kortspel / a 
kind of card-game' (SAOB); dra tä-p ra'mms Li. 
'taga ett parti rams'. 

ramsa' f. IV a r.p`mmsa Älvd. (jfr ramsa v.) 'kvin-
na, som arbetar brådskande (och slarvigt) / wom-
an who works hurriedly (and carelessly)'. Jfr 
raskreatur. Syn.: ramsgås. 

ramsan  f. IV a rg'mmsa öOrs. ra‘mmsa Leks. 
ra‘mmsa Bju. Dju. Nås Mal. Li. 1. 'avskuret 
stycke kött, köttskiva /piece of cut meat, slice of 
meat' (jfr SAOB 1; 	Dju. Jfr skiva, bet. 2. 
2. 'lång rad av oftast betydelselösa ord; räkne-
ramsa / long string of meaningless words; count-
ing rigmarole' (SAOB 3-4) öOrs. Leks. Bju. Nås 
Mal. Li. Jfr regla, bet. 2. 

ramsa sv.v.l. r•Pnmsa Älvd. ra' mmsa Son. rqms-
öOrs. (jfr SAOB ramsa'; Rietz, Torp ramsan; 
DO ramsem). 1. 'gripa, famla, rafsa / grasp, 
grope, rummage' (jfr SAOB ramsa' 1) Soll. Jfr 
grama v., bet. 1; gramsa, bet. 1, m.fl. 2. 
'arbeta brådskande (och slarvigt) / work hurried-
ly (and carelessly)' Älvd. Jfr slamsa v. —Särsk. 
förb. (från:) rgmse-fro' sig e nosp eä j få' min 

Älvd. 'hon gör snabbt (eg. någonsin, bet. 5) 
undan det hon sysslar med'; (till:) rms-d'k eä 
Älvd. 'hastigt (och slarvigt) uträtta det'; (åt:) 
r.gms-å' si(g) Älvd. öOrs. ra"mms-å si Soll. 'riva 
el. rafsa till sig; hastigt och slarvigt plocka ihop'. 
— Avi.: rgmms n. Älvd. 'hastigt (och slar-
vigt) sätt att arbeta el. bete sig / hurried (and 
careless) way of working or behaving'; rOnm-
sug adj. nÄlvd. 'som arbetar brådskande (och 
slarvigt) / working hurriedly (and carelessly)'. Jfr 
ramsa! f. 

ram-salta sv.v. 1. rå'msollt(a) Älvd. Våmh. rå'm-
sållt Soll. (jfr DO ramsalt; Rietz ram adj., bet. 
3; Torp ram adj.) 'salta (smör, gröt etc.) mycket 
hårt / add a lot of salt (to butter, porridge etc.)'. 
Syn.: betsalta. — P. pret.: rå'msållta Ve. 
rå'msalltad Ors. rå`msalltp Mal. rå`msalltp, Tra. 
'mycket hårt saltad'. Syn.: ärgsaltad. 

rams-gås f. VI ,4'mmsgOs Älvd. (jfr ramsa v.) 
'kvinna, som arbetar brådskande (och slarvigt)'. 
Syn.: ramsa'. 

ramstera sv .v .1. ra` mmstera Flo.—ra'mmstera—
ramstV ra Nås ra`m(m)ster-Li. (jfr? V11 r am s tr a) 
'väsnas, bråka, ställa till oordning och oväsen / 
make a noise, cause a disturbance'. Jfr leva, 
bet. 4; slamra, bet. 4. Syn.: se färdas, bet. 4; 
oroa, pass., bet. 2; rumorera; rusta" m.fl. — 
Särsk. förb. (åt) ra‘m(m)ster-å't Li. 'bråka och 
prata, stoja och stimma'. 

ramstra f. IV a ra'rnmstra Mal. (jfr? We. ramsa') 
'reva (t. ex. i tyg) / tear, rent (e.g. in material)'. 
Syn.: reva, bet. 1. 

ram-såg f. I c ng' msåg Älvd. rå`msåg öMor. (jfr 
SAOB) 'sågblad till vattensåg / saw-blade of 
sawmill'. 

ram-tag n. I c rå`mtag Leks. (jfr Rietz 523b ram 
n.; VII, We. ram(a)tag) 'grov vinst, lyckad affär, 
rikt gifte etc. / large profit, bargain, good match 
etc.'. Jfr grama f., bet. 2; råm. Syn.: gram-
tag, bet. 2. 

rana sv.v. rå'no Li. (jfr Torp (v)ranaiv) 'gå el. 
ränna planlöst omkring / walk or rush about aim-
lessly'; krä'ttira gå bä'ro å rå'no 'kreaturen gå 
bara omkring utan att beta'. Jfr rackla", bet. 3; 
ranta v., bet. 1; reka, bet. 1; ruckla, bet. 3. 

rand f. VI rnd Älvd. Våmh. öOrs. (pl. rennder 
Älvd. r nndär Våmh. re'nnder öOrs.) rannd 
övr.OvSi. Bju. Al Ga. Flo. Jä.—Tra. (pl. rä'nn- 
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där Bju. Äpp. ret' nnde Mal.) ran(n)d Rättv. 
Leks. Nås (pl. rä' nndär Nås). 1. 'smalt streck; 
strimma, som avviker från omgivningen / narrow 
line, stripe' (jfr SAOB 1-2 och 6) allm. rä'nndär i 
vevi'mm öMor. 'ränderna i väven'; ree nndär a 
blrektas-O'r Ore 'ränderna ha blivit urblekta'; 
dji`pptesrannd Älvd. 'rand omkring underarmen 
på flicka' (ansågs visa att hon skulle bli gift); 
drrtrannd öOrs. 'smutsrand'; tjä"grannd Soll. 
'smalt, avlångt område av slåttermark, där gräset 
mejats'; hdrrvrannd Ore 'fåra efter harvpinne'; 
drä'grannda Li. 'den ränna med hål för hästsko-
söm, som gick längs mitten av hästskons under- 
sida'. Jfr bark-, ben-, blå-, dag-, deg-, djup-, 
dropp-, feg-, flög-, kist-, kluven-, krus-, 
kvälls-, kött-, lort-, märl-, släp-, stål-, så-, 
söm-, vattu-, vägg-. Jfr rimpa. 2. 'skåra, me-
delst hyvel urtagen ränna (t. ex. på takbräde, på 
undersidan av långskida) / furrow, groove cut 
with plane (e.g. in roof-timber, under ski)' Älvd. 
öMor. Rättv. Mal. Li. Jfr el f.; bräd-, skid-, 
vattu-. 3.'tillfälligt dike, plöjt el. grävt i en 
åkers lutningsriktning för att avleda vatten / tem-
porary ditch, ploughed or dug in field to drain off 
water' Tra. di`kansrannd 'dets.'. Syn.: vattu-
-får, -spår. 4. 'sinnesstämning / mood' Flo. ä 
ksm-a' nn på 8m o ä på ra' nnda 'det kommer an 
på, om hon befinner sig i sådan sinnesstämning'. 
Syn.: skede, bet. 3. 

randa sv .v .1. ru`nnda Älvd. Våmh. rdnnda Mor. 
Soll. Ore ra'nnda öOrs. ra'n(n)da Rättv. Nås 
rdnnda Bju. Mal. 'göra randig, förse med ränder 
el. rännor / make stripes in, groove' (SAOB 1 
och 5); ra'nnd wa"tubrådi vMor. 'förse takbräde-
na med rännor'; du a ra'n(n)da vii'v8n nnt 
Rättv. 'du har gjort vackra ränder i väven'. Jfr 
randad; rigga v. 

randad adj. (p. pret.) ra`tindaö Älvd. ra'nndadtz 
Soll. 1. 'försedd med ränder, randig / striped, 
grooved' allm. ny"ranndadrt Soll. 'randad i nyare 
mönster'. Jfr en-, kluven-. Syn.: randig, bet. 
1. 2. 'förryckt, galen / crazy, mad' allm. du 
syöks a bä' wa ru`nndab Älvd. 'du förefaller rent-
av vara förryckt'. Jfr ogalen, bet. 2. 

randad-kjortle m. Ill a ra'nndatja81 öÄlvd. 'smal-
randig yllekjol / narrow-striped woollen skirt' 
(ÖDB IV 188). Syn.: randigkjortle; rand-
kjortel. 

rand-barka sv.  .v . 1. ra' nndbarrka Våmh. (Bon.) 
ra'nndbarrk Soll. 'med yxa draga upp ränder i 
trädstams bark / make grooves in bark of tree-
trunk by means of axe' (SAOB; ÖDB I 516); wi 
skum ra'nndbarrk dem fo'sst, å s?' we'ssom wi 
dem Våmh. (Bon.) 'vi skola först draga upp 
barkränder i dem (n: gärdsgårdsstörarna), och 
sedan vässa vi dem'. Jfr fläckbarka. 

randel m. J a ra'nndil Leks. 1. 'randig, hemvävd 
underkjol i treskaftväv / striped, home-woven 
petticoat' (anv. som vardagskjol om sommaren). 
2. 'randig kolt för barn i åldern 4-6 år / striped 
child's frock for children aged 4-6'. 

randela f. IV a ra'n(n)dila Rättv. ra'nndila Mock. 
Flo. rdnndela Äpp. 1. 'kvinna, klädd i randiga 
kläder / woman dressed in striped clothes' Äpp. 
Jfr randkarl. 2. 'kvinna, som ej bar socken-
dräkten / woman who did not wear Local cos-
tume' Rättv. Mock. Flo. Syn.: ranta, bet. 2; 
sleta, bet. 8; slims n., bet. 2a; slimsa, bet. 2; 
to ska. 

rand-hyvel m. Id ru' nndyvy' 1 Älvd. (jfr rand, bet. 
2) 'hyvel, som användes att åstadkomma ränna i 
trä med / plane used to make grooves in wood' 
(SAOB). Syn.: randskave; rigghyvel. 

randig adj.I ra'nndun Våmh. rdnndun öMor. 
rù nndun öOrs. ra'n(n)du Rättv. Nås ra'nndug 
Leks. rdnndu Bju. Dju. Ga. Flo. Jä. Mal. 
ra`tinda ÖVd. 1. 'försedd med ränder / striped' 
(SAOB 1) allm. ra'nndug fö'rrkäl öMor. 'randiga 
förkläden'; en ra'nndugan tjo'rtil Jä. 'en randig 
kjortel'; br`ranndu Mal. 'bredrandig'; svdtt-
ranndu Mal. 'svartrandig'; äj tvi`rannd8 szi`kka 
Li. 'en strumpa stickad: en avig och två räta, en 
avig och tre räta, en avig och två räta'. Syn.: 
randad, bet. 1. 2. 'som ej är klädd i socken-
dräkt / not dressed in local costume' Flo. Jfr 
randela, bet. 2. Syn.: krus-, slims-klädd. — 
Adv.: hä gå ra'nndut Nås 'det löper bra (om 
garn, som ej trasslas, när det nystas) / it is nm-
ning weil (about yarn which does not get tangled 
when it is wound)'. 

randig-hätta f. IV a rdnnduhätta Ål 'röd kvinno-
hätta med smala svarta el. blå ränder / woman's 
red hat or bonnet with black or blue narrow 
stripes' (ÖDB IV 242, 244). 

randig-kjortle 	m. Ill a 	ra'nndutjäi'11--dy°11 
svÄlvd. 'av randigt tyg sydd kjol / skirt made of 



randig-kläde 	 1916 	 ranka 

striped fabric'; rö'r,gnndutgell svÄlvd. 'kjol 
med röda ränder'. Syn.: randadkjortle; rand-
kjortel. 

randig-kläde n. ra'nndugklåd öMor. 'randigt, ku-
lört plagg / striped, coloured garment'; tvätt 
ra'nndugklådi 'tvätta blåtvätt'. Syn.: randklä-
d e . 

rand-karl m. J a; pl. ra'nndkallär Våmh. 'personer 
klädda i randiga kläder / persons dressed in 
striped clothes'. Jfr randela, bet. 1. 

rand-kjortel m. I—III a ra'nndtjaillä Ore ra'nn-
tjortil Jä. 'av randigt tyg förfärdigad kjortel' 
(ÖDB IV 539). Jfr grön-. Syn.: randad-, ran-
dig-kjortle. 

rand-kläde n. III pl. ra'nndkkådä Våmh. (Bon.) 
ra'nndididsr Rättv. ra'nndkkådär Leks. (Silj.) 
ra'nndkkila Bju. ra'nn(d)klråsr—ra`yukkäsr Flo. 
ra'nnkkådär Jä. ra'nn(d)kkå Mal.; ack. ra'nnd-
klräöi Våmh. 'randiga kläder, kulörta kläder / 
striped clothes, coloured clothes'. Syn.: r an-
digkläde. 

rand-rätt adv. ra'nndrett Älvd. ra'nnrätt Ga. 
ra'nn(d)rätt Flo. 'hoppassat så, att färger och 
mönster på två tygstycken regelbundet upprepa 
sig i ränder från mitten och utåt på båda sidor, 
lika på båda styckena! fitting so that colours and 
design of two pieces of cloth are repeated regu-
larly in stripes in the same way on both pieces of 
cloth' (SAOB randrät). 

rand-skave m. IV ra'nndskavi nvMor. 'hyvel, som 
användes att åstadkomma ränna i trä med'. 
Syn.: randhyvel. 

rand-skena f. IV a ra'nndfrna Äpp. 'skridsko med 
skålslipning under skenan / skate with groove 
under blade'. Jfr randskär. 

rand-skär n. ra'nndfår Äpp. 'skålslipad ränna un-
der skridskoskena / groove under skate-blade'. 
Jfr randskena. 

rand-trilla f. ra'nn(d)trilla Mal. 'räfflad trissa, var-
med det utskjutande lädret i randsömmad sko 
krusades / ribbed trundle with which protruding 
leather of welted shoe was wrinkled'. 

rangel m. ra'yyäk Jä. ra' yg(g)84- Tra. 'lång, gäng-
lig person / tall, lanky person'. Syn.: bägel; 
rakald; rangel n., bet. 2; rickel n. 

rangel n. I d ran'ygälr Våmh. rå'ygsk Leks. 
rå'ygä4- Bju.—ra'yuäk Dju. ra'ny(g)elr Li. (jfr 
SAOB; V11; We.; Torp rangl). 1. 'rankig (osta- 

digt stående etc.) varelse el. föremål / rickety, 
unsteady creature or object' Leks. Bju. Dju. 
tskks rå'nukar Leks. 'sådana rangliga individer' 
(om gamla gubbar). Jfr ben-. 2. 'lång och smal 
person / tall, lanky person' Våmh. Li. Syn.: 
rangel m.; rant m., bet. 3; rickel; ståndel, 
bet. 2. 3. (i förb. efter rangel:) å så ät ra' guälr 
Dju. 'och sedan i följd / and then in succession'. 

rangela f. rdynila Mal. (jfr rangel; rangla) 'lång 
och smal kvinna el. flicka / tall, lean woman or 
gill'. Jfr ranka', bet. 1. Syn.: Margareta, bet. 
4; rata, bet. 2. 

rangla sv.v. I . rå'yyka Leks. rå'uyka Dju. rdyn-
1ra Mal. ra'yygek Li. 1. 'vara rankig; gå osta-
digt, ragla / be rickety; walk unsteadily; stagger' 
(SAOB rangla' 1) Leks. Dju. Mal. Jfr ralta, 
bet. 2; ravlau, bet. 1; rickla m.fl. 2. 'skjuta 
hastigt i höjden, växa lång och smal / shoot up, 
grow tall and thin' (V11; We.; jfr SAOB rangla! 
2) Li. —P. Pres. (adverbiellt med utvidgning:) an 
kåmm rå'yyäkndäs Dju. 'han kommer raglande'. 
— Särsk. förb. (ikull:) råyslr-iku'll Leks. 'under 
gående ramla omkull, ragla omkull'; (iväg:) hsss 
an då ra'nugek-ivå'g å va`kks fo'it Li. 'så fort 
den där rakar i höjden och växer!'; (å:) 8 ä då 
ragyäk ä å' mä Mal. 'och det där slingrade det 
iväg med' (om timmerstockar släpade efter var-
andra vid hankkörning). 

ranglig adj.I r,p'"yygNin Våmh. ra'yylun Ors. 
rå'yukug Leks. rå'yyku Bju. Dju. ra`gyht Jä. 
Mal. ra'yy(g)ks ÖVd. 1. 'vacklande, ostadig, 
rankig / unsteady, rickety' (SAOB 1; We. 1) 
Våmh. Leks. Dju. Jfr raltig; rankig, bet. 1; 
rekig m.fl. 2. 'lång och smal, gänglig / tall and 
slender' (SAOB 2) Ors. Leks. Bju. Dju. Jä.—Tra. 
Jfr rankig, bet. 3. Syn.: danglig, bet. 2; ran-
tig, bet. 2; ricklig, bet. 1. 

ranka' f. rå`gyka—ra'yyka Jä. 1. 'lång, mager 
kvinna (som går och slår dank) / tall, lean woman 
(who loiters about)' (jfr SAOB ranka! 1; Rietz 
533a ranka" 2). Jfr Margareta, bet. 4; rang-
ela; rant m., bet. 3. 2. 'utsvulten ko / famished 
cow' (jfr Rietz ranka" 3). Syn.: rinka. 

ranka" ? f. IV a ra' yuka Ore 'av bomullstyg förfär-
digad kvinnotröja, som knäpptes framtill / wom-
an's cotton bodice, buttoned in the front'. 

ranka sv .v .1. ra`gyka Flo. 'gå sysslolös / be idle' 
(SAOB ranka! 3). Jfr slinga, bet. 3, m.fl. 
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rankig adj. I rå'yoku Ga. ra'uyku Jä. 1. 'ostadig, 
vinglig, ranglig / unsteady, rickety' (SAOB ran-
kig' 2; Rietz 533a). Jfr ranglig, bet. 1, m. fl. 2. 
'som lätt kantrar, rank (om båt) / which easily 
capsizes, crank' (SAOB rankig' 3). 3. 'mager / 
lean' Jä. Jfr ranglig, bet. 2. 

rann f. l a—VI rann (pl. ra'nnär) Ve. vSoll. rannd 
(pl. riiinndär; dat. ra'nndum) Son. rann (pl. 

'nner) ÖVd. (Fr., Bl. rann; Jacobsen—Matras 
rann'; Torp rand"). 1. 'inre takås el. takstång i 
stuga, grövre el. smäckrare / inner roof-tree or 
roof-pole in cottage' (ÖDB III 220, 222) allm. 
surrannär Ve. 'takåsar mellan fondgavel och 
förstuguvägg; ki'llrannär öVe. 'takåsar mellan 
fondgavel och spismur'; små"rannär Ve. 'kortare 
takstänger vid spismurens båda inre sidor'; 
lå`ggrannär Ve. 'takstänger, på vilka lagg-
kärlsvirke upplagts till torkning'; tjö"trannär Ve. 
'takstänger, på vilka kött upphängts till tork-
ning'. Syn.: ranna; sund. 2. 'inre takås el. 
takstång i eldhus, härbre, lada, kvarn el. vedbod 
/ inner roof-tree or roof-pole in eld hus, store-
house, barn, mill or woodshed' (ÖDB III 145, 
186, 255, 271) allm. upå ra'nndum Soll. 'uppe på 
takstängerna'. 3. (senare ssgsled:) 'del av stock-
giller / part of log-trap' , se s t e n-. 

rann n. I a—f. I a—VI rynn n. Älvd. Våmh. -rannd 
vMor. rann (pl. ra'nnär) f. Ve. rannd (pl. rä' nn-
där) vSoll. rynn öOrs. rann f.—n. Ore (jfr ULMA 
Ordb. Vrml. b äkkrän f.) 'sankt drag i skogs- el. 
myrmark, knappt märkbar rännil / small rivulet 
in forest or marsh-land' ; nu a ba'd rai nne tarka-
-gir söOre 'nu ha båda rännilarna torkat ut'; 
be'kkrynn Våmh. be`kkrannd vMor. 'knappt syn-
lig rännil'; ke'lldrynn Våmh. 'knappt märkbart 
vattendrag, kommande från en källa'; m&rrynn 
Våmh. må'rrann Ve. n'rrynn öOrs. 'knappt 
märkbart vattendrag i myr'. Jfr dret-, vattu-. 
Jfr myst f.; myrmyst m.fl. 

ranna f. V rä'nu nvMal. 'takstång i stuga'. Syn.: 
rann f., bet. 1; slind. 

rann-hyll f.I a ra'nnhill Ve. (jfr rann f.) 'hylla 
tvärs över takstängerna / shelf across the roof-
poles' (anv. till förvaring av mjölkskålar om vin-
tern). Jfr bände'', bet. 2. 

rann-saka sv . v .1. ry`nnsåldi Älvd. Våmh. ra'nn-
saka Bju. ra'nnsdks Nås—ranns.Vka Äpp. ra'nn-
säks Mal. ra'nnsäkå Li. 1. 'pröva, granska, 

grundligt undersöka / try, investigate, search' 
(SAOB 2) allm. ig a ry`nnsåkå'ö o'lly skåp Älvd. 
'jag har grundligt sökt igenom alla skåp'. 2. 
'hålla kyrklig visitation / make an ecclesiastical 
visitation' Våmh. 3. (med formellt subjekt:) ä 
ranna k mäg yva' Ilt Äpp. 'jag känner mig olus-
tig och har ont överallt i kroppen / I feel rotten 
and ache all over'. 

rann-sakning f. I b ra'nnsakniug Våmh. ra'nnsåk-
niy Bju. ransä`knig Nås. 1. 'laga förhör / judici- 
al inquiry' (SAOB 3) allm. 2. (senare ssgsled:) 
'nyfördelning av bänkrummen i kyrkan, före-
tagen vart tredje år / re-distribution of church 
pews carried out every three years'; se kyrk-. 

rant m. I a rannt Ve. Soll. ÖVd. (jfr SAOB rant"). 
1. 'får / sheep' ÖVd. dit ä'jn rannt kirt, ktrt dem 
s'll Li. 'dit ett får springer, springa de alla'. 
Syn.: se får n. m. fl. 2. 'lamm / lamb' Ve. Soll. 
Jfr frans-, gimmer-, ät-. Syn.: se lamm 
m.—n. m.fl. 3. 'lång och smal person / tall, 
slender person' Ve. Jfr ranka', bet. 1; regn s la, 
bet. 2. Syn.: se rangel n., bet. 2, m.fl. 4. 'man 
från Tandö by / man from Tandö village' (ök-
namn) Li. 

rant n. Ja rannt Ve. (jfr SAOB rant") 'hackslog / 
inferior hayfield'; 11å ra'nnt 'slå hackslog'; ä é 
nå ra'nnt tä ta r'd å 'det är någon (sämre) 
hackslog att taga reda på'. Jfr hackslog(e); ran-
ta v., bet. 2; rantslog m.fl. 

ranta f. IV a ry`nnta Våmh. (Bon.) ra'nnta vMor. 
Soll. 1. 'kvinna, som i onödan springer omkring 
i gårdarna / woman who runs around the farms 
unnecessarily' (SAOB ranta' 1) vMor. Jfr gård-
-bjäll(r)a, -jucka; rappeltytta m.fl. 2. 'kvin-
na, som ej bär sockendräkten / woman who does 
not wear local costume' allm. Syn.: se rande-
la, bet. 2, m.fl. — Ssg: ra'nntldrädd adj. vMor. 
'klädd i annan dräkt än sockendräkten'. 

ranta sv .v .1. ry'nnta Älvd. ra'nnta vMor. Ve. 
Soll. ra'nnta Leks. ra'nnta Mal. 1. 'ränna om- 
kring hit och dit i onödan / run about here and 
there unnecessarily' (SAOB 1) allm. Jfr racka 
v.; rada v.; rana; rapa"; rinka v. 2. 'slå med 
korta hugg på dålig slogmark, slå litet här och var 
/ mow with short strokes of scythe in inferior 
hayfield, mow a bit here and a bit there' Ve. Jfr 
rant n.; rant-slog, -slått(er). 

rant-frälsare m. ra'nntfrällsä° Mal.; best. ra'nnt- 
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frällsati Li. (jfr rant m., bet. 1) 'vadarfågel 
(ljungpipare?), vars första uppträdande om våren 
tillkännager att det är tid att släppa ut fåren på 
bete / wader (golden plover?), whose first appe-
arance in spring signifies the time to tum out the 
sheep to grass' (sades även spå regn). Jfr biti; 
hyckle; klove, bet. 6. 

rantig adj. I ra'nntug Leks. ra'nntu Mal. 1. 'som 
springer omkring (i gårdarna) / running around' 
Leks. Jfr ranta v., bet. 1. 2. 'lång och smal, 
spenslig / tall and slender' Mal. Jfr rant m., bet. 
3. Syn.: ranglig, bet. 2. 

rant-slog m. ra'nntilög Ve. 'dålig slåttermark, 
hackslog / inferior hayfield'. Jfr rant n. Syn.: 
pickslog; rantslått(er) m.fl. 

rant-slått(er) m. l a ra`nntilått Ve. = föreg. 
rapa' sv .v .1. rå"på Älvd. Våmh. nvRättv. rem 
Leks. rä'pa Bju. Dju. Mock. 'Tim Nås (jfr Berg-
fors 205). 1. 'stöta upp väder gm halsen med ett 
skrapande ljud / belch, eructate' (SAOB rapa!) 
allm. Syn.: gurpa, bet. 1; repalv; roppa. 2. 
'skramla med ett skrapande ljud / rattle' (t. ex. 
med harskramla) Älvd. — Särsk. förb. (å:) .pz 
räpäö-j1  .11djk Älvd. 'han skramlade ideligen 
med ett sådant där skrapande ljud'. 

rapa" sv .v .1. rå"på Älvd. (Sdw. rapa; Fr. hra-
pa, bet. 4; jfr Bergfors, s. 205) 'hastigt fara om-
kring, brådskande ila / rush around'; prz rå"-
pär y`mmstas 'han far brådskande omkring än 
här, än där'. Jfr ranta, bet. 1. — Ssg: ra"på-
spjälld n. Älvd. 'person, som springer omkring 
överallt i st. f. att arbeta / person who is running 
around everywhere instead of working'. 

rapald m. I a rirpäld Älvd. (jfr rapa") 'person, 
som brådskande och nervöst far omkring överallt 
/ person who rushes around nervously'. 

rapald n. Ja rå"päld Älvd. Våmh. rä"päld—rä"-
peld vMor. räpå'ld öMor. rä"peld—repel Ve. 
rä"päld Soll. rä"peld Ore (jfr Ross rapell; Torp 
rapa"). 1. 'odugliga ting, skräp, avfall / useless 
things, rubbish, waste' Mor. Ve. Ore; ru"-
gåsräpeld Ore 'gärdsgårdsavfall'. Syn.: rafs, 
bet. 2; rappell', bet. 2; rask', bet. 1; raske, 
bet. 1; rat; räske. 2. 'småsaker, diverse / odds 
and ends' Älvd. Ve. Jfr pyngel. Syn.: rap-
pell', bet. 3. 3. 'hop av meningslöst kring-
springande barn, kalvar, lamm etc. / group of 
gambolling children, calves, lambs etc.' Våmh. 

vMor. Ve. Soll. Ore. Jfr rappeldon. Syn.: fa-
rälde, bet. 1; rappell', bet. 4. 

rapalds-koppe m. Illa rirpäskupp Älvd. (jfr ra-
pald n., bet. 2) 'påse för diverse (tång, hamma-
re, becklapp, becktråd, skotråd, skärnål, häkt-
tång etc.), medförd på myrslåtterfärd / bag for 
odds and ends taken on trip to bog haymaking' 
(ÖDB 1 171). Syn.: donpung. 

rapalds-äske n. l a rirpäsesstj Älvd. (jfr rapald 
n., bet. 2) 'svepask för diverse (tång, hammare, 
beck, syl, skärnål, syring etc.), medförd på 
myrslåtterfärd / turned wooden box for odds and 
ends taken on trip to bog haymaking'. Syn.: 
rappel-, rask-äske; raskask; sakäska. 

rapp n. Ja rapp Soll.; best. ra'pper3 Älvd. ra'ppäö 
Våmh. vMor. ra'ppä Ors. Bju. Dju.—Flo. Jä. 
Äpp. ra' typs Rättv.—raippä Leks. ra'ppe Nås 
ra'ppä Mal. ra'ppe Li. (jfr SAOB rapp"; 

Hg. 

ruppl). 1. (i förb. i el. på rappet; SAOB rapp" 
2:) i raippeö Älvd. i raippäö Våmh. vMor. i 
ra'ppä Ors. Dju. på ra'ppu Rättv. i raippv—ra'p-
på Leks. på ra'ppä Bju. Ga. Mock.Flo. Jä.—e 
ra'ppä Äpp. i ra'ppe—på ra'ppe Nås i ra'ppä 
—på ra'ppin Mal. 'genast, i en handvändning; 
snart / at once; soon'; på 'viga ra'ppä Leks. på 
Pdeli ra'ppä Bju. på rirda ra'ppä Jä. i rå`de 
ra'ppe Li. 'absolut genast, tvärt'. Jfr prompt, 
bet. 1. 2. 'den tid som under färd förflöt utan att 
man vilade / the time on a journey which passed 
without a rest' Soll. 3. 'så lång vägsträcka, som 
under färd tillryggalades utan att man vilade / 
distance covered without a rest' Soll. Jfr bet-
skede, bet. 2. 4. 'sammanhängande arbetspe-
riod / continuous period of work' Soll. Syn.: 
beta" f. m. fl. 5. 'så mycket gräs som slogs på 
en kväll, sedan daggen börjat falla / the amount 
of grass mown in one evening after the dew had 
begun to fall' Soll. Jfr skärm", bet. 1. 

rapp adj. I rapp Älvd. Ve. Ors. Ore Leks. Bju. 
Nås Jä. rapp Mal. ÖVd. 'kvicktänkt, flink, 
snabb / witty, quick' (SAOB 1-2); ra' pp sos r 
gä"rbjäskeltyyg Älvd. 'flink som en kvinna från 
Garberg'; wa ra' pp åv di Ve. 'skynda på! (eg. var 
rapp av dig!)'; ä ska gå' i rappa täkide Leks. 'det 
skall gå i röda rappet (eg. i rappa tagande)'; ra' pp 
i mu' nn Jä. 'snabb i talet, slagfärdig' (jfr o rdh it-
t a d m. fl.); ra'pp å fö't Tra. 'snabbfotad'. Syn.: 
flink, bet. 1; färm; kring; kvick, bet. 1; ra- 
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sig, bet. 3; rask; ring; snar, bet. 1; snäll, 
bet. 1. 

rappa' sv.  .v .1. ra'ppa Älvd. Leks. ra`ppa Rättv. 
Bju. Jä. ra`ppa Mal. ÖVd. 'bestryka med ler- el. 
kalkbruk / cover with mortar' (SAOB rappa"; 
ÖDB III 174). — P. pret.: ra`ppa Jä. ra'ppin Tra. 
'rappad'. 

rappa" SV.V.1. rapp- öOrs. rapp- Mal. (endast 
refl. el. i särsk. förb.; SAOB rappa"). —Pass.: 
ra`pp si öOrs. ra`pp sä Mal. 'skynda sig / hurry 
up'. — Särsk. förb. (k) nå JO du rapp-0' 8 skri'va 
öOrs. 'nu får du skynda dig att skriva'. 

rappel m. I d ra"pil vMor. 'pratmakare / great talk-
er, prattler'. Jfr pallergubbe; slapper m., bet. 
2. Syn.: rappelkarl; ravell  m., bet. 1. 

rappell  n. Id ra'ppäZr Våmh. ra'ppul vOrs. rå' puk 
Rättv. ra'ppäk Dju. (jfr rappla v.). 1. 'skram-
lande el. rattlande ljud / clattering sound' (t. ex. 
då potatis tömmes i en säck) Rättv. Dju. 2. 
'struntprat, pladder / nonsense' Våmh. vOrs. 
Syn.: se pjoll, bet. 1; slapper n., bet. 5; ra-
v el111, bet. 1, m.fl. 

rappell' n. Id ra' ppek Älvd. ra'ppäk Våmh. rgepäl 
öMor. ra' ppal—ra'ppel Ors. rå" psk---rirpuk 
Rättv. ra' ',påk Bju. (jfr Rietz 525a rappäl n.). 
1. 'oordnad hög av värdelöst material / disorder-
ly pile of useless stuff Rättv. sa`nräpulr 'stenrö-
se'. Jfr rammel, bet. 3. 2. 'föremål utan värde, 
skräp / rubbish' allm. kwi'sstrappäk Våmh. 
(Bon.) 'ved av torra grenar'; wrdårapel öOrs. 
'vedavfall'. Jfr boss, bet. 1; skrap, bet. 2-3. 
Syn.: rapald, bet. 1. 3. 'småsaker, diverse / 
odds and ends' Älvd. Syn.: rapald, bet. 2. 4. 
'hop av barn el. småkreatur / group of children or 
small animals' Ors. små"Iårappel öOrs. 'hop av 
småkreatur'. Jfr rappeldon. Syn.: se rapald, 
bet. 3, m.fl. — Ssg: reepsklass n. Rättv. 'oor-
dentligt uppsatt lass'. 

rappel-don n. la ra"päkdön Son. 'stimmande hop 
av barn, hundar etc. / noisy group of children, 
dogs etc.'. Jfr gnedpack; ofred, bet. 3; rap-
pell' n., bet. 4; ras, bet. 2. 

rappel-hus n. l a ra`ppelajs öOrs. 'hus (t. ex. gam-
mal lada el. gammalt loft), i vilket diverse före-
mål av mindre värde förvarades / building (e.g. 
old barn) in which various objects of little value 
were kept'. Syn.: se rammelhärbärge m.fl. 

rappa-karl m. I a ra' ppelkall vOrs. = r ap p el m. 

rappel-kälke m. Ill a ra`ppeltjåk—ra`ppsItjåk Ors. 
(jfr rappla v., bet. 3) 'mycket pratsjuk person; 
skvallerbytta / very talkative person; gossip'. Jfr 
rallkäring; rappel m.; ravelkälke m.fl. 
Syn.: se skvallerracka; slapper n., bet. 6, 
m.fl. 

rappel-käring f. I b ra'ppalkeliyg vOrs. rä"päké- 
Irijg 	(jfr rappla v., bet. 3) 'pladdrande kvin- 
na / prattling woman'. Jfr maltacka; rallkä-
ring; ravelkäring m.fl. 

rappel-skruv m. la ra'ppekskrev Älvd. 'skor-
stenskrön, som ej var murat, utan bestod av en 
häll, vilande på fyra löst lagda stenar / chimney-
top which was not walled up, but which consis-
ted of a stone slab resting on four loose stones' 
(ÖDB III 174, 193). 

rappel-tytta f. IVa ra`ppsktitta vOrs. (jfr rappla 
v., bet. 3) 'kvinna, som springer i gårdarna och 
pratar / woman who goes round the farms gossi-
ping'. Jfr ranta f., bet. 1. Syn.: se gårdbjäll-
(r)a; ripa", bet. 2, m.fl. 

rappel-äske n. rä"pekesstj Älvd. (jfr rappell  n., 
bet. 3) 'svepask för diverse, vanl. sysaker / tur-
ned box for odds and ends, usually sewing 
things'. Jfr riva, bet. 3. Syn.: se rapaldsäske 
m.fl. 

rapp-höna f. IV a ra`ppåna Våmh. (Bon.) raMna 
Ors. ra`pphiina Ål ra`pphäna Jä. ra' pphåna Mal. 
'fågel av arten Perdix perdix / partridge'. 

rapp-höns n. la ra`ppönns Våmh. (Bon.) ra`pp-
änns vOrs. ra`pphönns Jä. ra`pphönns Mal. 
'fåglar av arten Perdix perdix / partridges'. 
Syn.: åkerhöns. — Ssg: ra`ppenskull Leks. 
(Silj.) 'kull av rapphönor / bevy of partridges'. 

rappla sv.  .v .1. repek Älvd. 	Våmh. ra"päk 
vMor. Ve. Soll. rap,4'1 (pres. rapOr) öMor. 
ra`ppla Ors. rirpka Rättv. rå`pka Leks. ra`pp- 

Dju. (jfr SAOB; V11 rappla"; We. rappla'; 
Torp rapla). 1. 'skramla, rattla (t. ex. om  rul-
lande stenar el. potatis) / clatter (e.g. of rolling 
stones or potatoes)' Älvd. öMor. Soll. Rättv. ur 
ä a repka åv stju`ssum i pub Soll. 'så det har 
skramlat av åkdon i natt!'. 2. 'falla med ett 
skramlande ljud, ramla / fall down with a clatter-
ing sound' öMor. Ve. Ors. Rättv. Leks. Dju. 
kå`s(s)tenun a repira Rättv. 'skorstenen har ram-
lat ned'. 3. 'prata strunt, pladdra / talk nonsense, 
babble' (SAOB 2) vMor. Soll. Ors. ptz ra'ppled 
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tä"läd sa fö'rt sa öOrs. 'han pladdrade och talade 
så fort så'. Syn.: se pjolla, bet. 1; ragla, bet. 
4; ravla", bet. 2, m.fl. — Särsk. förb. (ihop:) 
rapptik-g5 Våmh. rapäk-iö'p Ve. rappel-iö'p 
öOrs. 'hastigt samla ihop, rafsa ihop'; (kull:) an 
raph-ku'll fkir gefugar Rättv. 'han ramlade om-
kull flera gånger'; (ned:) 1. ra"p/a-nPd öMor. 
rapa-nå'd Leks. 'ramla ned'. 2. an rappka-ni'd 
jö'kpäruna Dju. 'han lät potatisen med ett ratt-
lande falla ned (i rännan)'; (upp:) an rapp- 
lräd-u'pp 	Våmh. (Bon.) 'han rabblade 
upp alltihop'; rapå'l-up öMor. 'rabbla upp'; 
(uppeå:) an rapirär-u"på, så i innär int Ji`r vänd 
an si' Soll. 'han pratar så fort, så jag hinner inte 
höra vad han säger'; (ur:)Y ta stöd dar å råplra-
-g' r sä sa-r-ä ku'llra ät gu'kvä Leks. 'geten stod 
där (3: inne i stugan) och lät det (3: exkrementen) 
ramla ur sig, så att det trillade efter golvet'. 

rappligi  adj. I raplu' nn öMor. rdpplun Ors. replru 
Rättv. (jfr rappla v.; SAOB). 1. 'som går osta-
digt / staggering' Rättv. repku i bi`nom 'dets.'. 
2. 'knagglig (om väg) / rough (of road)' öMor. 
Syn.: se drulsig; ricklig, bet. 3; rucklig, bet. 
4, m.fl. 3. 'pratsam / talkative' (V11 rapplogn) 
öMor. Ors. Rättv. 

pligu rap 	adj. I ra'ppkyn Våmh. ra"pkun vMor. 
rdpplun vOrs. (jfr rappell', bet. 2; ? SAOB) 
'skräpig / messy, untidy'. Jfr bossig, bet. 1. 
Syn.: raskig; skrapig, bet. 1; skräpnig. 

rar adj.I rår (n. råt; pl. rå're) ÖVd. 'märkvärdig, 
underlig, egen / strange, peculiar' (SAOB 3 a; 
Torp); ve ä' sakt når rå're 	Tra. 'vi ha allt 
ena underliga talesätt'; hå' va rått Tra. 'det var 
underligt'. 

raring m. I b rå`rigg ÖVd. 'excentrisk man, under-
lig kurre / eccentric man' (Aasen under rar). 

ras m. l a rås Leks. 1. (jfr rasa v., bet. 1) 'fallan-
de kvantitet av ngt / large amount of something 
falling'; ä fall en hilr rä's dan 'det föll en hel 
mängd där' (t. ex. av äpplen). 2. (jfr rasa v., 
bet. 3) '(springande el. stojande) hop av männi-
skor / bustling crowd of people'; jä lett-a' tt-tz 
bart i fdarästy 'jag letade rätt på honom (borta) i 
folkhopen'. Jfr hop, bet. 2; ofred, bet. 3; r ap-
peldon; småle m.fl. 

ras n. J a rås Bju. rås Nås Mal. ÖVd. (jfr rasa v.). 
1. 'nedrasande, nedglidande, fall / falling-down, 
fall' (SAOB ras" 11) allm. 2. 'yster lek, stoj / 

wild game, hubbub' (SAOB ras" II 4-5) Bju. 
ras adj. I rås Ga. rås Mock. Nås Jä. Äpp. (n. råst 
Jä. rasst Äpp.) 'som lätt rasar sönder, porös / 
which easily falls to pieces, porous' (t. ex. om  
bröd, deg, grus etc.; jfr Ross ras adj.). Jfr ra sig, 
bet. 1. 

ras- prefix (förstärkande framför ord med bet. 
'galen'; jfr Rietz 525b rasgalen; We. rasvill:) 
rå'sgälrin Mal. rå` stöku Mal. 'ursinnig, vanvettig 
/ furious, raging'; (n.:) rå`sgtiki Mal. rå`stökut 
Mal. 'alldeles galet, alldeles oriktigt'. Jfr oga-
len, bet. 2. 

rasa f. V ra"så Älvd. 'brant med ständigt rasande 
småsten / slope with stones rolling down all the 
time'. Jfr rasmjälg. 

rasa sv.v.I.-3. rä"så (bet. 1-2)—rå`sa (bet. 3) 
Älvd. rå"så Våmh. Rättv. råså' öMor. rå`sa Ve. 
Soll. rå"så (bet. 1 och 3)—rå`sa (bet. 3) Ors. rå`sa 
Leks. Ål rä`sa Bju. Dju. rå`sa Mock. Flo. rå`su 
Nås Jä. Mal. rdsso Tra. 1. 'falla el. glida, ram-
la, störta omkull / fall or slide down, tumble 
down' (SAOB I 1) allm. rn kri'pp a rå"så nia i 
å've Älvd. 'ett barn har ramlat (ned) i älven'; 
snO'n rä"sär nid åv tra'jmQ öOrs. 'snön faller 
(ned) från träden'; di'mma rå`sä Ål 'dimman 
faller'. 2. 'falla isär, falla sönder i småpartiklar / 
fall apart' Älvd. e rksä llajsog a'ssft, 'det faller 
sönder som has se'. 3. 'springa vilt, fara fram, 
bråka, väsnas / run wild, make a noise' (SAOB II 
3c) allm. tjg'nä rå`st etc so`ppym Älvd. 'korna 
sprungo vilt efter svamp'; ä e bå'när som rå"så 
Rättv. 'det är barnen som stoja'; an fikk hå'r 
'minn rå'sa 8 hg'vyl da-å vi' nndam Mal. 'han 
fick höra att ngn hyvlade kraftigt och ivrigt (eg. 
höra ngn rasa och hyvla) på vinden'. Jfr regera, 
bet. 2-3. 4. 'falla lätt och litet (om regn el. snö) / 
fall lightly (of ram n or snow)' Leks. ä hall å rä`sa 
litä 'det faller några torra snökorn'. Jfr raska, 
bet. 2. Syn.: se dragna, bet. 5, m.fl. — Särsk. 
förb. (bortur:) hä rås-bag' Äpp. 'det faller ur' 
(om sädeskorn ur axen); (efter:) 1. råså-e'tter 
Älvd. 'tappas och bli kvar'. 2. råså-e'tter Älvd. 
'få missfall'. 3. e räsä ful e`tte we'sstO bjä'rreå 
Älvd. 'det (3: regnet) faller väl väster om berget 
(så att vi få ingen nytta av det)'; (framur:) råså-
-fny'mmyr Älvd. 'falla framöver' (t. ex. ur kär-
ran); (k u 11:) rås-ku' ll Nås 'ramla omkull'; (n e d;) 
råså-nPå Älvd. råså-nå'd Rättv. 'ramla ned'; 



rasande 	 1921 	 raskig 

(sönder:) räs-ss' nnd Leks. 'falla sönder i små-
partiklar'; (ur:) e räsär-9' skå'em Älvd. 'det töar 
och faller snö från träden'; ras-å' r Ål 'falla ur 
axet för tidigt' (om sädeskorn); (uti:) du ak råså-
-a'uti rit åv pi"pär Älvd. 'du skall strö i litet 
peppar'; (åter:) bry'nn a råsåö-d tt Älvd. 'brun-
nen har rasat igen'; (återav:) råså-a'ttråv Älvd. 
'falla baköver' (t. ex. ur kärran). 

rasande adj.I rå`send Våmh. rå`stid Soll. rå`send 
öOrs. rå`sandä Bju. rå' spdä Ål rå`sande Nås 
rå`son Mal. ra'sson—rå`sande Li. 1. 'ursinnig, 
ilsken / furious, angry' (SAOB 5) Soll. Mal. Li. 
bldnnt rå`snd Soll. 'alldeles ursinnig'. 2. 'be-
given på / fond of, addicted to' (SAOB 8) Li.; 
däm vå si rdsson ä'tt am 'de voro så begivna på 
det (o: kaffet)'. — Ssg: ralsonskalla m. sMal. 
'tokstolle / madcap'. —Adv. (allm. förstärkande; 
jfr SAOB 3:) 'oerhört; tusan! / terribly; hang it!' 
allm. wi'sst i rå`send Våmh. 'visst tusan!'; 
rå`spd kå'llt Soll. 'oerhört kallt'; hä re'tt an ss 
rå'sont Mal. 'det retade honom så förskräckligt'. 

ras-havre m. III b. rå`sågär Mor. 'havre, som vux-
it upp efter skörden (skulle ges åt hästen på 
julnatten, för att han skulle bli morsk att springa) 
/ oats which had grown up after harvest (given to 
horse on Christmas night so that he would ride 
well)'. 

rasig adj. I resug nÄlvd. ra"sun Soll. /Tsk/ Li. 1. 
(jfr rasa v., bet. 2) 'som lätt faller isär i småpar-
tiklar / which easily falls to pieces' Älvd. Jfr ras 
adj. 2. (jfr rasa v., bet. 3) 'yr, bråkig / wild, 
unruly' (SAOB rasign  3) Soll. 3. 'rask / quick' 
Li. Syn.: se rapp m.fl. 

rask' n. Ib rassk Älvd. Våmh. Soll. Ors. Rättv. 
Leks. Bju. Dju. Ga. Flo.—Äpp. rassk Mal. ÖVd. 
1. 'avfall, skräp; oanvändbara ting; ngt hopplock-
at el. sammanrafsat (t. ex. avfall från skogen att 
använda till strö); ngt mer el. mindre fallfärdigt / 
waste, rubbish' (SAOB rask' 1) allm. eb i no 
ra'ssk jä tä lrå"gå skrm min Älvd. 'det är litet 
hopplockat material här att laga skorna med'; 
få'rassk Leks. 'skräp från sjön som flutit iland'. 
Jfr gård-, lin-, rod-, rodgårds-. Jfr pork, bet. 
1-2; rakt; samk, bet. 1; vrak. Syn.: se rapald, 
bet. 1, m.fl. 2. 'hö från dålig slåttermark / hay 
from inferior hayfield' Äpp. Syn.: skabb'', bet. 
1; skrabb n. 

rask" oböjl. n. rassk Soll. Leks. Ål Dju. Ga. rassk 

Mal. 'ett glatt och tunt, kyprat, enfärgat ylletyg 
med stark appretyr / smooth, thin, twilled wool-
len cloth of one colour with a lot of dressing' 
(SAOB rask"; ÖDB IV 539). Syn.: schalong; 
skintyg. 

rask adj. I rassk Ors. Bju. 'rapp, kvick / quick' 
(SAOB 1). Jfr bös, bet. 1; fortfärdig; snodig, 
bet. 1. Syn.: se rapp m.fl. 

raska sv .v .1. ras(s)k- Älvd. Våmh. ra'sska Äpp. 
rdsska Mal. ÖVd.; pass. ra'sskas Våmh. (Bon.). 
1. 'hastigt samla små mängder av ngt; hastigt 
plocka i sig / hastily collect small amounts of 
sthg; eat quickly' (jfr SAOB raska" II; Rietz 
525b raska 2-3) allm. je ra' sskär 8 jå't mi'lla 
må`Zram Äpp. 'jag plockar i mig litet mellan må-
len'. 2. 'snöa smått / snow lightly' Äpp. Mal. då 
tög ä på' n ra'ssk s snå`ga Mal. 'då började det 
snöa så smått'. Jfr rasa, bet. 4. — Pass.: nog 
rasskäs ä y-  'p nod urn an i wi"Zradn, tä o1d-0' 
Våmh. (Bon.) 'nog samlas det litet, om man är 
flitig (eg. v ilj ad) att hålla på'. — Särsk. förb. 
(bortur:) je Or rassk-b849' &gam Äpp. 'jag 
måste som hastigast tvätta mig i ansiktet (eg. 
raska bortur ögonen)'; (L) rask-i' si no jä"tå 
Älvd. 'hastigt äta litet slarvigt lagad mat'; 
(ihop:) rask-hrp Älvd. rassk-'°p Våmh. 'has-
tigt samla el. plocka ihop (ngt)'; (åt:) die  rask-å' 
di ga`mmsäkä, fån'tjeå Älvd. 'folk kommer med 
gammalt skräp åt dig'; (åter:) ras(s)k-a'tt Älvd. 
'rafsa ihop'. 

rask-ask m. I ra'sskassk Våmh. (jfr rask', bet. 1) 
'oval svepask / oval turned wooden box'. Syn.: 
se rapaldsäske m.fl. 

raske n. III rdffi Leks. raffi Ål Ga. ra'ffe Dju. 1. 
'avfall, skräp / waste, rubbish' allm. Syn.: se 
rapald n., bet. 1, m. fl. 2. 'patrask / rabble, riff-
raff' Ga. Syn.: patrask. 

rask-foder n. Id ra'sskföå  Mal. 'dåligt, hopskrapat 
nödfoder åt kretaur / famine fodder (temporarily) 
raked together for the cattle'. Syn.: skrap-
foder. 

rask-förkläde n. ra'sskfarrkälr Ål rdsskfurkkä Dju. 
rdsskfarkkä Mal. (jfr rask") 'högtidsförkläde av 
rask / festal apron made of rask' (SAOB; ÖDB 
IV 224). Syn.: se glansmagd m.fl. 

raskig adj.I ra'sskun Ors. ralfug Leks. 'skräpig; 
ostädad / messy, untidy' (SAOB). Jfr odonad, 
bet. 1. Syn.: se rappligll  m.fl. 
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rask-kjortel m. la ra'ssktjorrtil Ga. (jfr rask") 
'kjortel, tillverkad av rask / skirt made of rask' 
(SAOB; ÖDB IV 18). Jfr glem-, skin-kjortel. 

rask-magd f. Ja ra'sskmaggd Soll. ra'sskmajd 
Leks. (jfr rask") 'förkläde, tillverkat av rask' 
(SAOB; ÖDB IV 216, 223; Alm, Leks., s. 59ff.). 
Syn.: se raskförkläde m.fl. 

ras-kreatur n. rå'sskröttää  Mal. 'hänsynslöst iv-
rigt arbetade kvinna / woman who worked franti-
cally'. Jfr ramsa! f.; revjärn, bet. 2. 

rask-äske n. la ra`sskesstj Älvd. Ors. ra'sskässtjä 
(jfr rask', bet. 1) 'svepask för diverse (nål, tråd, 
syl, sömring, svinborst, beckbit m. m.) / turned 
wooden box for odds and ends' (se ill.). Jfr stor-. 
Syn.: se rapaldsäske m.fl. 

ras-mjälg m. I c rå"såmjlig Älvd. (jfr mjälg m.) 
'vid älv belägen brant med ständigt rasande sand 
och stenar / steep slope on edge of river, down 
which sand and stones are always toning'. Jfr 
rasa f. 

rasna sv.  .v . rå`sna Li.; pass. rä`stis Mal. rå‘snas—
rå‘snes ÖVd. (jfr ? V11 rasmal; Torp rasma) 
'repa upp; trasas sönder / unravel, undo; be 
frayed, be unravelled' Li. då rå`sne je fro di å'r 
hs`lla 'då repade jag upp (garnet i strumpan) från 
andra hållet'; ä kan rå'sna 'det kan gå sönder'. 
Jfr rispna v. — Pass.: 'rispas upp / be frayed'; 
tg'ä rii`stis i ka' nntam Mal. 'tyget repas upp i 
kanten'; sii'min rå'snes Tra. 'tyget repas upp vid 
sömmen'; (i särsk. förb. med upp:) ä riesps-s'pp 
Mal. ä råsnes-u'pp Li. 'det fransas upp'. Jfr 
fransa upp. Syn.: rifsna, pass.; rispna, 
pass.; trasnas. 

rasp f. J a rassp OvSi. Leks. Bju. Flo.—Äpp. rassp 
Mal. ÖVd. 'grov fil, träfil / rasp, coarse file' (se 
ill.; SAOB rasp"; jfr ÖDB II 275). Jfr pinn-, 
sko-. 

rasp n. J a rassp Ve. Ors. Äpp. rassp Mal. Tra. (jfr 
Gott. Ordb. rasp m.) 'smal torrtall, stundom äv. 
torrgran / slender dry pine, sometimes dry fir'; 
grå"rassp Ve. 'smal torrgran'; tå"rråkårassp Ve. 
'smal torrtall'. Jfr halad, bet. 1; torrake; torr-. 
Syn.: raspe. 

raspa sv .v .1. ra'sspa Älvd. Våmh. Leks. ra'sspa 
Bju. Nås Jä. ra'sspa Mal. ÖVd. 1. 'fila med 
träfil / file with rasp' (SAOB 1) allm. 2. 'repa / 
scratch' (med klor etc.; SAOB 2) Tra. Jfr k löna, 
bet. 1; rispa, bet. 1. Syn.: repa"; ripa, bet. 1. 

3. 'höras ett repande ljud / be heard a scratching 
sound' (SAOB 3) Leks. Tra. ra'sspa å skri'va 
Leks. 'skriva så att det hörs ett repande ljud'; ä 
skra'ppo å ra'ssp 'fra. 'det skrapade och repa-
de'. 

raspe m. III a ra'sspe Älvd. ra`sspä vMor. Äpp. 
ra'sspa Jä. 'smal torrfura'. Syn.: rasp m. 

ras-sand m. l a rå"såsannd—rå"såsqnnd Ors. 'sand 
som rasar / sand which is giving way'. 

rasse m. Illa ra'sse Älvd. (jfr Fr., Torp rass) 
'ändtarm(söppning), anus'; atr i ra'ssgm Älvd. 
'(bak) i ändtarmen'. Syn.: ars hål, bet. 1. 

rassel n. ra121 Älvd. ra'ssj Leks. (jfr rassla v.). 
1. 'rosslande, harklande / rattle, clearing one's 
throat' (jfr SAOB 1 d) allm. ra'illeö Älvd. 'döds-
rosslingen'. Jfr ras stor. 2. 'person som rosslar 
el. harklar / person who clears his throat' Leks. 

rass-klink m. Ib ra'sskirikk Älvd. 'halva av männi-
skans bakdel, skinka / buttock'. Syn.: se ars-
(håls)klink m.fl. 

rass-klint m. J a ra'sskIritt Älvd. = föreg. 
rass-kåk m. Ib ra`sskik Älvd. 'ringmuskel i änd-
tarmsöppningen / sphincter of anus'. 

rassla sv .v .1. ra'.111a Älvd. Våmh. ra'ssla Leks. 
Li. (jfr Torp rasla). 1. 'rasa ned, sila 

ned / fall down' (jfr SAOB I) Li. ä ra'ille sannd 
å allt sam vå neä tä`tji 'det silade sand och allt 
möjligt ned gm taket'. 2. 'rossla, harkla / clear 
one's throat' (Burträsk; jfr SAOB II 1d) Älvd. 
Våmh. Leks. Jfr gane, bet. 3. — Särsk. förb. 
(upp:) rassi-o'pp snå'rtz Leks. 'harkla upp slem-
met'. 

rasslig adj. I ra'illyn Våmh. ra'sslug Leks. 'ross- 
lig i halsen / wheezy'; 	niöi lesim Våmh. 
'rosslig i halsen'. 

rasslor f. IV a pl. ra`illur Våmh. Ors. '(döds)ross-
lingar / death-rattle'; ra'121or a birt-Q gå' nä 
öOrs. 'dödsrosslingarna ha börjat (gå) nu'. Jfr 
rassel, bet. 1. Syn.: racklor. 

rass-skåra f. V ra`ssktrrå Älvd. (jfr ra ss e) 'skåra 
mellan de båda halvorna av människans bakdel / 
score between buttocks'. — Ssg: ra'sskterubekk 
Älvd. 'bäck i en trång dal med branta sidor'. 

rass-tarm m. I a ra'sstarrm Älvd. (jfr ras s e) 'änd-
tarm / rectum'. Syn.: se arshålstarm m.fl. 

rast f. Ja rasst Leks. Bju. Äpp. rasst Mal. Li. 
'vila, kort vilostund / rest, pause' (SAOB rast' II 
1); varrkän ra'sst äll rö Bju. 'varken rast el. ro'; 
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vi hög ra' sst då Äpp. 'vi rastade där'. Syn.: 
vila, bet. 1. 

rasta sv.v.l. rö`ssta öOrs. 'vila, vila sig; göra ett 
uppehåll (för vila) / rest' (SAOB 1). Syn.: vila 
sv.v.3., bet. 1. — Refl.: rii`sst dä litä nu öOrs. 
'vila dig litet nu'. 

ras-varg m. rä'svarrg Soll. 'vildbasare, bråkstake / 
noisy person, trouble-maker'. Jfr flåv arg. 
Syn.: se bråkmakare, bet. 1; markvant; 
ristval, bet. 2; rutfågel m.fl. 

rat n. Ia råt Älvd. Ors. Mal. ÖVd. 1. 'avfall, 
skräp (t. ex. ruttnande boss, barr etc.) / waste, 
rubbish (e.g. rotting litter, needles etc.)' (SAOB 
rat'; Rietz 526a; Torp) allm. Jfr mork, bet. 1-3, 
m.fl. Syn.: se rapald n., bet. 1, m.fl. 2. 'elän-
dig, sjuklig kropp / wretched, sick body' Älvd. 
kru`pprät 'dets.' . 3. 'odugligt arbetsfolk / in-
competent workers' (jfr Multrå 2) Älvd. 4. (se-
nare ssgsled:) 'underlig, svårbegriplig person / 
strange, difficult person' Mal., se ben-. 

rata f. V rä"tu Rättv. rå' tu Mock.—Mal. 1. 'vid 
linberedning anv. verktyg, stångklyfta / tool used 
for preparing flax, to get rid of chaff' allm. Syn.: 
se gärma, bet. 1, m.fl. 2. 'lång, mager kvinna / 
tall, lean woman' Mock. Jä. Mal. Syn.: range-
la. 3.a. 'skvallerkäring / gossiping woman' 
Rättv. (Bi.). Syn.: se ragel-, skvaller-käring 
m.fl. b. 'elak, lat el. på annat vis förarglig 
kvinna / malicious or lazy woman' Äpp. Mal. 

rata' sv.v.l. rå`ta Älvd. rå"tå Ve. Ors. rä'ta Jä. 
Li. ?Tur Mal. 1. 'icke vilja veta av, förkasta; 
avstå från / reject; desist from' (SAOB rata' 1) 
Ve. Ors. Jä. Mal. ka'tta ?Tar u'ygan Mal. 'kat-
tan vill inte veta av ungarna'. 2. 'missunna / 
begrudge' (jfr SAOB rata' 2d) Mal. i'nnt må du 
trä' i' rä'ts däg ur mål tam int 'inte må du tro, att 
jag missunnar dig maten, inte'. — Särsk. förb. 
(n e d:) u au räte-ni 'a trmmbefietjea Älvd. 'så du 
underkänner (talar illa om) folket i Timmergår-
den!'. — Av!.: ?Tur m. Jä. 'person, som för-
kastar, som ej vill veta av / person who rejects'. 

rata" sv.v.l. rä"ta Rättv. rä`ta Ga. Mock. ?Tu? 
Nås Jä. (jfr rata f.) 'behandla (lin) med stång-
klyfta / prepare flax with rata'. Jfr ratdån. 
Syn.: gärma, bet. 1; klyfta; ratskäkta. 

rat-dån n. la rä't(d)än Ga. (jfr rata!" v.) 'linavfall, 
som uppstod vid linets behandling med stång-
klyfta / flax waste occurring when flax was pul- 

led through rata'. Jfr av skakor. Syn.: neder-
gärmor; ratlin. 

rat-lin n. la rä'tlajn sOrs. =föreg. Jfr rat n. 
rat-skäkta sv.v.l. rä'tfäkkta Ga. 'behandla lin 
med stångklyfta'. Syn.: se rata!' m.fl. 

ravalja f. IV a, se revalja. 
ravel' m.Ia—d ra"vil—ra'välr vMor. 	välr Soll. 
räivel C•Ors. rä'väkDju. (jfr ravlam  v., bet. 2-3). 

'man som pratar strunt / man who talks non-
sense' vMor. Soll. Dju. Jfr glap(p)ald. Syn.: se 
glap(p)e; rappel m.; ravelkarl, bet. 1, m.fl. 

'man, som talar obscent / man who talks in an 
obscene way' öOrs. Jfr ravelkälke. Syn.: 
ravelkarl, bet. 2. 

ravel" m. Id ra' vväk Mal. 'brödnagg i form av en 
med handtag försedd trärulle med taggar / bread-
pricker'. Jfr pick m., bet. 3; ståndpick m.fl. 

ravel' n. Id rä'vek Tra. (jfr SAOB ravel"; Torp 
ravl n., under ravlaI) 'löst sittande, tunn ytter-
bark på träd / loosely attached thin outer bark of 
tree'. Jfr ravlal  v. — Ssg: rä'vekbarrk m. Li. 
'dets.'. 

ravelll  n. Id räiväk Dju. 'ngt hoprört, röra / sthg 
mixed up, mess'. 

ravel" n.Id rä'välr Soll. Mal. rä' val vOrs. (jfr 
ravlaIll, bet. 2-3). 1. 'struntprat / nonsense' 
Soll. Mal. Syn.: se dravel; rappel', bet. 2, 
m.fl. 2. 'obscent tal / obscene language' vOrs. 
Jfr okynne, bet. 2. 

ravel-gåta f. IV a rä'velgåta—ra"valgåta Ors. (jfr 
ravlam, bet. 3) 'gåta med obscent innehåll / 
riddle with obscene contents'. 

ravel-karl m. Ja ra"väkkall vMor. rä'valkall vOrs. 
(jfr ravlam  v., bet. 2-3). 1. 'man, som pratar 
strunt' vMor. Syn.: se ravel' m., bet. 1, m.fl. 
2. 'man, som talar obscent' vOrs. Jfr ravelkäl-
ke. Syn.: ravel' m., bet. 2. 

ravel-kälke m. Ill a rå` velig& öOrs. (jfr ravlam, 
bet. 3) 'person, som gärna talar om oanständiga 
saker / person who likes to talk indecently'. Jfr 
rappelkälke; ravel m., bet. 2; ravelkarl, 
bet. 2. 

ravel-käring f. I b ra"väkkelriyg vMor. 'kvinna, 
som pratar strunt, sladderkäring / woman who 
talks nonsense, gossip'. Jfr rappelkäring. 
Syn.: se ragelkäring; ravla; slammerhätta 
m.fl. 
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ravel-urd f. la r rvekärd Älvd. 'stenbunden mark / 
stony ground'. 

ravla f. IV ra"väk vMor. Soll. rä'vka Mal. 'kvinna, 
som pratar strunt, skvallerkäring'. Syn.: se 
ravelkäring m.fl. 

ravlai  sv.v.l. rä'vka Mal. Li. (jfr Torp ravlal) 
'skala el. skrapa av ytterbarken på tallbark / take 
outer bark off pine-bark' (SAOB ravlan; Rietz 
527b r av äl); rä'velr bakin Li. 'dets.'. 

ravlan  sv.v.l. rit'vka Dju. ra`vvka Ga. (jfr Torp 
ravlal; Ross). 1. 'gå ostadigt, ragla / walk un-
steadily, stagger' allm. Jfr ragla, bet. 1; rangla, 
bet. 1. 2. 'ramla med ett skramlande ljud; stöta 
till ngt, så att ett skramlande ljud uppstår / fall 
with a clattering sound, knock sthg so that a 
rattling sound occurs' allm. ä vå sa sa`na rä'vka 
Dju. 'det var, så stenarna skramlande trillade om 
varandra'. Jfr rappla, bet. 2. — Särsk. förb. 
(iväg:) an rauka-iviii g Dju. 'han stapplade iväg'. 

ravlaw  sv.v.l. rä"ve4- Älvd. rä'välr Våmh. Ve. 
ra"väk Son. rä'vla—ra"ula Ors. rä'tika Bju. 
Flo. (jfr SAOB ravlaw; Torp rav lan). 1. 'rabb-
la / rattle off' (SAOB) Ve. Flo. Syn.: rabbla. 
2. 'prata (strunt), pladdra, sladdra / talk nonsen-
se, prattle' (jfr SAOB) allm. i irym jär o rä'vlrym 
nVåmh. 'vi äro här och småprata'; u diV rä`ukär 
Våmh. 'så du pratar smöljar . Syn.: se ragla, 
bet. 4; rappla, •bet. 3, m.fl. 3. 'tala obscent / 
talk in an obscene way' Ors. Jfr odygdas, bet. 
2. — Särsk. förb. (upp:) ravek-u'pp Älvd. rävälr-
-aipp Flo. 'rabbla upp'; (uppå:) å ravkär-upå' 
Ve. 'hon rabblar på'; (ur:) råvä/r-g'r si Våmh. 
(Bon.) räväk-a'r sä Bju. 'haspla ur sig (en massa 
strunt)'. 

adj.I ra`vviru Ga. 'oredig i tankegången 
(om gammal person) / confused, muddled (about 
old person)'. 

ravlign  adj. I ra"vkun vMor. ra"vkån Soll. rä`viru 
Bju. (jfr ravlaw, bet. 2) 'som pratar strunt / 
talking nonsense'. Jfr pjoltig. 

rea f. IV a rea Tra. (Torp reia, under reia v.) 
'gunga / swing'. Syn.: se gunga m.fl. 

real adj. I rejå'l Flo. Nås 'redbar, präktig / hon-
ourable, upright' (jfr SAOB real' 2). Jfr redslig. 
Syn.: regal; renfärdig, bet. 2; rensint; ren-
slagen; renslig, bet. 2; renspiken. 

rebellska f. IV a rr'belska öOrs. (jfr VII, We. re-
bellisk) 'uppstudsig anda; rackartyg / rebelli- 

ousness, mischief ; full i ri"belsku 'full av rackar-
tyg'. Jfr don, bet. 9; onard m.fl. 

recept n. Ia rese'ppt Våmh. resä'fft Leks. Bju. 
Mal. ÖVd. 'föreskrift för beredning och använd-
ning av läkemedel / prescription' (utfärdades dels 
av läkare, dels av kloka gubbar och gummor; 
SAOB 1). 

-red n. l a -ge() Älvd. nVåmh. -ried Våmh. (Bon.) 
-rå öMor. -r(d) Ors. Ore Mal. (jfr Fr. reiö f.; 
Torp reid f.) 'ställning; redskap / device; tool'; 
se lad-, sel-, slip-. Jfr rede', bet. 3. 

red" n. I a, se räd(er). 
reda' f. IV a d'eaa Älvd. Våmh. ri.'da Mor. Ve. 
Soll. Ors. Leks. rJ.`da Rättv. Dju. Jä. ÖVd. r'a 
Bju. Ga. Mock. Äpp.—r&Va Mal. 1. 'räken-
skap, avräkning / accounts, settlement' (jfr 
SAOB reda! 4c) Älvd. Ors. Leks. djå"rå nogy 
rl'eöa Älvd. 'göra preliminär avräkning'; na dam 
jök4 1."`cla dit'r Leks. 'när de gjorde bouppteck-
ning där'. 2. 'ordnat tillstånd, ordning / order, 
clarity, method' (SAOB reda! 6b) allm. ä i-pt 
iygQ r.`da i de .gn s'r öOrs. 'det är inget sam-
manhang i det han säger'; ä &ta nå a`da ti 
gå'käm Rättv. 'det är ingen ordning i gården' ;jr 
t''cla på Leks. 'göra i ordning'. Jfr säng-. 3. 
'besked, kännedom / information, knowledge' 
(SAOB reda! 7) allm. (endast i vissa förb.:) tag 
ri`eö 4 e'sstym Älvd. 'leta rätt på hästarna'; faj 
ri'eöti y`mmsu Våmh. 'fått veta ett och annat'; 
o a-nnt r&'d å ruggä vMor. 'hon har inte reda på 
någonting'; ta tVdu o allt ss fi' nns Ors. 'taga 
reda på allt som finns'; ha Ke'a på Mock. 'ha 
reda på'; jör rJ.'s fö'r se Nås 'redogöra för sig'; 
få rj.'a på Äpp. 'få veta'; an ego te a a' da på se 
Mal. 'han är duktig att ha reda på sig'. 4. (ifråga 
om sätt, beteende, karaktär / concerning ways, 
behaviour, character) a. an ä ss stör i r"'a Ga. 
'han är så stor i munnen' (jfr SAOB reda!, 6c; 
Rietz 722b talrea). b. dr5' g i re"'sn Mal. 'stolt 
och stram av sig' (jfr dryg, bet. 6; rede', bet. 5). 
5. 'tarv, behov' (SAOB reda! 8) Leks. Dju. jr 
sina ,'da Leks. 'göra sitt tarv / ease nature'. 

redan  f. IV a (endast i obest. sg. dat.:) t."`clu Mal. 
1. 'sträckning, följd / sequence, row'; dam 
bä'rrja ligg i sa`mmu rg'`du 'de bergen höra till 
samma bergssträcka'. Jfr redd", bet. 3; räckan  
f., bet. 1. 2. 'tillfälle, tidpunkt / occasion, time'; 
i sa`mmu r"'du sam i hel-på' mä dl' i samma 
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veva som jag höll på med det'. 
reda sv.v.3.-1. ri'eåa Älvd. Våmh. (pret. rl'edde 
Älvd.) r1ed  Våmh. (Bon.) rå'd(a) Mor. Soll. 
rå` d- Ve. —ri.c/- Dju. rå` da Ors. Ore rJ.'da Rättv. 
'Va—rå Bju. Äpp. rå- Nås Mal.; pres. rår Jä.; 
pret. re'dd Al 	Li. 1. 'tillreda (mat) / 
prepare (food)' (SAOB reda' 20 Älvd. Våmh. 
Soll. Jfr mat-. Syn.: dona, bet. 4; laga, bet. 4; 
matgöra. 2. 'bereda (hudar och skinn) / pre-
pare (skins)' (SAOB reda' 2h) Älvd. öMor. Soll. 
Ors. Äpp. Li. ?Vd å'udär Soll. 'befria hudarna 
från håret med hjälp av bark och kalk'. Jfr rå-. — 
P. pret.: ri'eddy ta`kkstjinn Älvd. 'bearbetade 
fårskinn'; an e re'dd—reåaårj nvMor. 'den (3: 
åkern) är harvad och beredd för sådden'. — 
Refl.: 1. (jfr SAOB reda' 1) diem ad rl'ett sig um 
mo'rrgyn svÄlvd. 'de hade gjort sig i ordning om 
morgonen / they had got ready in the morning'; 
dr riedd i wå'g sig nÄlvd. 'de gjorde sig i ordning 
att fara'. 2. 'klara sig / manage' (SAOB reda' 
II) allm. il' sig Älvd. rå'd si Soll. rå'd se Ore rå' 
se Nås rå' sä Mal. 'klara sig'; an Keds,- sä gå'tt 
Rättv. (Bo.) 'han reder sig gott'; nå'tan re'dd sä 
ss brål då' Al 'näten klarade sig så bra då'; han 
rår sä nö'g Jä. 'han klarar sig nog'. 3. ri'edä si 
nå' Våmh. (Bon.) å rå'd-si nu Ve. 'hon (3: kon) 
visar tecken till kalvning nu / she (the cow) is 
showing signs of calving'. Jfr göra till; juver. 
4. 'falla isär, vara el. bli lucker (om jord) / loosen 
up, be or get mellow (of soil)' (SAOB reda' 9; 
ÖDB I 396) Våmh. nvMor. Ve. ä rt'eåä si Våmh. 
jö'dä rå'där se Ve. 'jorden reder sig'; jö'rdi a 
rå'åaå si nå' nvMor. 'jorden har luckrat upp sig 
nu'. — Särsk. förb. (av:) 1. rteä-å'v ka"tjeå åv 
jä'lldfm Älvd. 'lyfta den kokande grytan av el-
den' (eg. reda av koket av elden). 2. år so däm a 
råda-a'v å'dum Soll. 'hår, som de ha medelst 
kalk etc. avlägsnat från hudarna'. 3. 'avreda' 
allm. red-'v ö`sspa Dju. 'hälla avredningen i 
ölsupan' ; (från:) red-frå' vås öMor. 'göra undan 
vårt arbete'; (i:) råd-P ja'lldri, Ors. 'röra om i 
elden'; (itu:) rå'd-tå Dju. 'reda ut, rätta till, rätta 
ut' (om lin, ull, gräs, garn m. m.; jfr ÖDB III 
506); (till:) 1. ei olld-å rP-th sig Älvd. 'hon (3: 
kvinnan el. kon) visar tecken till att snart föda'. 
2. var i nå ani då reda-ta' så ni nu ha (eg. I nu 
haven) ställt till oreda!'. 3. rie-tPlr stji' nneå 
Älvd. 'bereda skinnet färdigt'; (ut:) rieö-dut ur  

eå alr wå" min fennpfni'vggym Älvd. 'utreda, 
hur det skall vara med fräkenpengarna'; (åter:) 
1. rieå-a'tt Älvd. råd-a' tt Rättv. 'göra en avred-

ning'. 2. rieå-a' tt Älvd. 'göra i ordning, städa'. 
Jfr pynta, bet. 2. — Avi.: dam skä å et llikket 
rå`dandä fä' mmt Jä. 'de äro tvungna att ha en 
sådan tillredning av mat ständigt / they are for-
ced to prepare such an amount of food all the 
time'. 

redare m. III c rå`dar Rättv. (jfr Fr. reiä a; Torp 
reida) 'övre, roterande sten i kvarn / upper, 
rotating stone in mil'. Syn.: se löpare', bet. 3; 
ovanisten m.fl. 

red-börg adj. I ri"öbörrg Våmh. (jfr rida, bet. 3; 
Torp ridhaa) 'könsmogen (om tjur) / sexually 
mature (of bull)'. Syn.: duglig, bet. 2a; häv, 
bet. 4. 

redd' fia (endast i förb. å redden; jfr SAOB 
redd" 1; Rietz 528a redden; Multrå redd:) 
rl'edu Älvd. 'färdig, beredd / prepared, ready' 
(SAOB redd" 1); irum 4-rT'edtz, stab 	et-me's- 
ser 'vi äro färdiga att köra till kyrkan'. 

redd" f. Ja 'ledd Älvd. riedd Våmh. (Bon.) redd 
vMor. Ve. Dju. Jä. Mal. rådd Soll. (jfr SAOB 
redd" 3-4; Torp reit& f.). 1. 'stort, öppet om-
råde; vidd / large, open area; stretch' (t. ex. av 
åker, äng el. myr) Älvd. Ve. Dju. Jä. i ska ['var 
dö‘dan re'ddä Ve. 'jag skall över den där vid-
den'; vi ska nä`uslå i re'dd Dju. 'vi skola slå en 
stor ängsmark för hand'; an tög hå`lä re'dda Jä. 
'han avverkade hela området'; kö"täriedd Älvd. 
'vidsträckt, av åker bestående yta'; glindjesriedd 
Älvd. 'vidsträckt ängsmark'. 2. 'stor, öppen 
vattenyta / large, open expanse of water' svMor. 
Soll. öftå stö'sst re'ddp, öjtå sja'm svMor. 'ute 
på största vattenvidden av sjön'; då i add kåm ut 
å rå'ddi Soll. 'då jag hade kommit ut på öppna 
sjön' (utanför holmarna). 3. 'sträckning, sträcka; 
länga / stretch, expanse; range' Ve. Jä. Mal. 
må'rär låg i få' re'dd Ve. 'myrarna lågo i en 
oavbruten lång följd'; hä e sty'ggt yv hå'la re'd-
da Jä. 'det är oländigt (över) hela sträckan'; si o 
få re'dda tög te vå`k bebo'dd Mal. 'sedan den här 
sträckningen (av gårdar utefter vägen gm byn) 
började bli bebodd'; a`t(h)usredda Jä. 'uthus-
längan'. Jfr redan, bet. 1. 4. (bildl.:) balid bara 
mes i kum at Q rredde Våmh. (Bon.) 'vänta bara, 
tills jag kommer ett stycke ned på strumpan (där 
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den enklare stickningen börjar) / Just wait until I 
have got farther down the stocking (where the 
knitting is simpler)'; nä amm i kemi öjt å lå'yy-
reddi vMor. 'nu ha vi kommit över helgdagarna, 
så det blir ordentliga arbetsveckor'. 

redet  n. III Ke'd(ä) vMor. Soll. vLeks. Ål Dju. Jä. 
1.`da Rättv. öLeks. 	Bju. Ga.—Nås 	Mal. 
(jfr SAOB redet). 1. 'överrede till fordon / body 
of cart etc.' (SAOB redet  ib) allm. sät-på' å'r 

Rättv. 'sätt på det andra överredet!'. Jfr 
dyng-, kist-, kärr-, malm-, pinn-, sten-, un-
der-, vagns-, ved-, vick-, vitt-. 2. 'tvåhjuligt 
arbetsfordon med flat botten, utan sidostycken 
(och därför ofta med skydd för hjulen) / two-
wheeled cart with flat base without sides' vMor. 
Ga. Mock. Jfr båt-, klabb-, lång-, rot-. Syn.: 
pinnvagn. 3. (senare ssgsled:) 'saker, grejor / 
things'; se små-. Jfr -red'. 4. (senare ssgsled:) 
'inredning / fittings' ; se in-, inner-. 	5. 
(bild!. i uttr. bred i redet:) brj.'d i rj''di Rättv. 
'högdragen, dryg, mallig / overbearing, proud'. 
Jfr bred, bet. 4; redat, bet. 4b. 

rede" n. III r'Ii Äpp. 	Mal. (jfr Rietz 528b 
rede 2). 1. '(tillfällig) lynnesbeskaffenhet, hu-
mör / mood, temper' Äpp. ä kå'mm e llikkt e 
ri'ä å't an 'det kom ett sådant ryck åt honom'. 
Jfr rid, bet. 1. Syn.: se dygn, bet. 3; skede, 
bet. 3, m.fl. 2. 'upprepad, envist vidlådande 
olycka / repeated, persistent misfortune' Mal. i 
trö'ir i a fä'nnji fa4v re'ä ti 53'sä 'jag tror att jag 
har fått själva redet i fähuset'. 

red-garn n. la tVgann vOrs. rj.'gar Leks. r"e' går 
Ål re''gårn—r&igå(r)tz Flo. Ke`gann Mal. 'ett slags 
kamgarn / a kind of worsted' (SAOB). — Ssgr: 
r&`gas(s)hasskkä n. Mal. 'halskläde av redgarns-
tyg'; rgasstjolta f. Mal. 'skjorta av redgarns-
tyg'; ri`ggarnstyg Älvd. tVga(r),styg—re''ganns-
tyg Mal. n. 'tyg av redgarn'. 

red-göva f. V, se ridgöva. 
red-häst m. I a rg.'hässt Mal. (jfr SAOB under 
recit; Fr. reiöhestr) 'ridhäst / saddle-horse, 
mount' (SAOB). 

redig adj. I d'eaug nÄlvd. ri'eakin Våmh. r&Vin 
öMor. 	 Ors. rj''dig Leks. Flo. Jä. 
Tra.—rea Li. r''cli Mal. 1. 'som avslutat sitt 
arbete, redo / who has finished a task, ready' (jfr 
SAOB 1) Våmh. Mal. Li. Jfr färdig, bet. 6; 
redo adj. 2. 'klar i tankegången; vid full sans / 

lucid' (SAOB 5) allm. rl'ecbg i o'vvde Älvd. 
1-'clun i ta'yykuma vOrs. 'dets.'. 3. 'som har 
reda på saker och ting / understanding, with a 
good grasp of things' Ors. någ i flii'Isman 
vOrs. 'nog har fjärdingsman reda på sig'. 4. 
'som det är reda med, duktig (om person) / able 
(of person)' (SAOB 6) Våmh. Ors. Bju. 5. 'duk-
tigt tilltagen, stor, kraftig, rejäl (om sak) / good, 
firm, ample' (SAOB 7) Leks. Jä. Tra. r',digä 
tå'g Jä. 'krafttag'; ä då' vå' äj 	drä'tt Tra. 
'det där var en riktigt stor mängd fisk (fångad i 
ett notdrag)' (jfr dr ät t, bet. 2). Jfr ren, bet. 5. — 
Adv.: r`dit Jä. Mal. rg'`digt Tra. 1. 'duktigt, 
bra, ordentligt; ordnat / ably, weil, properly; in 
order' Jä. Mal. 2. (allm. förstärkande:) 'synner-
ligen, mycket / extremely, very' Tra. an va"' då 
ré'digtfn'llnfe te 0' r ädå drrbäjte 'han var då 
utpräglat begåvad för att göra det där arbetet'. 
Jfr varliga, bet. 2. 

red-kam m. I a rg''dkammb Ve. Sol!. M'kam(m)b 
Rättv. (Bo.) kam(m)b Rättv.—kamm Leks. 
ri'dkamm Leks. (Silj.) r&.'kamm Dju. Ga. 'grov 
vävsked, anv. för att jämnt fördela och sprida 
varpgarnet, då detta lindades upp el. sveptes på 
garnbommen i vävstol / coarse reed used to dis-
tribute warp-thread evenly when this was wound 
or put onto warp-beam of boom' (SAOB). Syn.: 
se gredkam m.fl. 

redlig adj. I Ke'dlä Mal. 'hederlig, rejäl / honest, 
reliable' (SAOB 6). Jfr regal; ren, bet. 5. — 
Adv.: ri''dlä Mal. 'ärligt, hederligt / honestly'. 

red-lugg m. I b ri'lugg Äpp. 'liten tofs av hästens 
man, som vid klippning lämnades kvar längst 
bak, och som man höll sig i då man red / small 
piece of horse's mane which was left on when 
mane was cut and which one held on to when 
riding'. Syn.: red-man, -toppe; ridman. 

red-lös adj. I ri`ekös Älvd. Ke'dles ÖVd. 'som 
p. g. a. berusning inte kan reda sig själv / help-
lessly drunk'. Jfrdrucken, bet. 1; oredig, bet. 3. 

red-man n. I a ri"dmån Soll.= redlugg. 
red-märr f. Ja rJ.`mär Li. 'stång av rå gran, avs. 
att hålla den övre nyingsstocken i läge / pole of 
unseasoned fir to keep upper log of bonfire in 
position'. Syn.: se fäst, bet. 4; håll-mara, 
-märr; rabba, bet. 2, m.fl. 

redning f. Ib rg.' dniyg Ors. (jfr reda v., bet. 2) 
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'beredning av skinn / preparation of skin' (jfr 
SAOB 2d). 

redo oböjl. adj. rl'eåå—ri'eåu—ri'eåa Älvd. (Lev. 
Älvdalsm., s. 51) rl'eåu nVåmh. rl'edu Våmh. 
(Bon.) rå`da vMor. Ve. rå`du öMor. Ors. Mal. 
rå'do Ore rå`u Äpp.; obef. Rättv. Leks. Jä. 'fär-
dig, beredd / ready, prepared' (SAOB 1c); i åu 
int rin i wå'g enn Älvd. 'är du inte färdig att 
fara ännu?'; irym ri'eäå Älvd. 'vi äro färdiga'; nij 
i Wittz rl'edu tä så' Våmh. (Bon.) 'nu är åkern 
färdig att så'; russt di rå`du Ors. 'gör dig i ord-
ning!'; we am igga rå'do nä' Ore 'vi ha ingen 
(mjölk) färdig nu'; ho vå nå'ra grå`tråu Äpp. 
'hon var nästan gråtfärdig'. Jfr boförs-, gråt-, 
säng-, tag-. Jfr färdig, bet. 5-6; lämplig, bet. 
1; redig, bet. 1. Syn.: eft(er)reds, bet. 1; till-
reds. 

redo adv. ri'eåå nÄlvd. rieöu  sÄlvd. rt'edu Våmh. 
(Bon.) rå'd(a) nvMor. Soll. Rättv. (Bi.) Leks. 
rå'do öMor. vSoll. Ore rå`du Ors. rå'då vRättv. 
rå'a Bju. Soll. rå`s Nås rå`da Jä. ri'a Mal. 'redan 
/ already' (SAOB 1c); a åu ri`e ky"miä Älvd. a do 
r'do kirmi Ore 'har du redan kommit?'; ar gn 
kg‘mi ri'edu ä Våmh. (Bon.) 'har han kommit 
redan?'; e du rå'd itrå'ss Soll. 'är du redan färdig 
(eg. e ft(e r)-r e d s)?' ; du ss gdmmair rå'a Mal. 
'är du så gammal redan?'. 

redo-senna adv. rå''asån—råasii'n—rasän Ga. 
(jfr redo adv.) 'redan för längesedan / already 
long ago'. 

red-oxe m. Illa ri"bukks Älvd. nVåmh. rrdukks 
nvMor. 'tjur / buil' (SAOB under red'; ÖDB I 
277). Jfr åkoxe. Syn.: se balloxe m.fl. 

red-sadel m. Ja ri"sål—ri"sål Älvd. KVM] nvMor. 
rie'dsaj öMor. rrsål—rrdsål Ors. rå'sål Jä. Mal. 
rå`sål Äpp. ÖVd. 'ridsadel / saddle' (se ill.; 
SAOB under red'). Syn.: ridsadel. 

red-skalm m. Ja rå`skakm Flo. 'fast dragstång till 
kärra / fixed shaft on cart'. Syn.: kärr-skalm, 
-åka. 

red-skap m. Ja d'eskäp Älvd. ri`edskåp Våmh. 
(Bon.) reskå' p öMor. re'sskap Ve. Ore vRättv. 
Leks. Bju. Dju. Ga. Nås Mal. re"skåp Soll. re's-
skap Rättv. (Bi.) rå` skap Äpp. (jfr SAOB). 1. 
(koll.:) 'utrustning, verktyg, hjälpmedel / equip- 
ment, tools' (SAOB 1) allm. du a 	å re'sskap 
Rättv. 'du har gott om redskap'; bå"kurieskåp 
Älvd. '(samtliga) verktyg att baka med'; 

reskåp Ve. smrdireskap Soll. 'verktyg, avs. 
att användas i smedjan'; brä'mminsres(s)kap 
Rättv. 'vid brännvinsbränning anv. utrustning'; 
vrnntarresskap Leks. 'körredskap, anv. på vin-
tern'. Jfr bod-, fäbod-, landbo-, skomakar-. 
Syn.: se don, bet. 2, m.fl. 2. 'mannens köns-
organ / male sexual organ' (SAOB 3 a) Soll. Mal. 
Syn.: se don, bet. 4, m.fl. 

red-skap n. I a re'sskap Leks. Jä. (jfr SAOB) 
'verktyg, hjälpmedel / tool, aid' (SAOB 2); ta et 
nu re'sskap a mä Leks. 'tag hit ngt hjälpmedel åt 
mig!'. Syn.: se don, bet. 2, m.fl. 

red-skapa sv. v .1. ri' eskåpå.  Älvd. (jfr Sdw. r e d h-
skapa; styr ack.:) 'noggrant genomsöka, snoka i 
/ investigate thoroughly'; ri'eskåpå.  frkkur 'leta 
igenom fickorna'. 

redskaps-lider n. la re"skapslidär Soll. re'sskaps- 
War Rättv. re'sskapslir Bju. 	SAOB) 'lider, i 
vilket kördon m. m. förvarades / shed in which 
driving-gear, tools etc. were kept'. 

redslig adj. I rå`slig Ve. rå` slin Leks. (jfr redig) 
'rejäl, ordentlig / good, proper'. Jfr real m.fl. — 
Adv.: rå` sle(t) Ve. rå`sli Rättv. 'lyckligt (och väl) 
/ happily, without any accident'; ä djikk rå`sle(t) 
Ve. ä gek rå`sli Rättv. 'det gick lyckligt (utan 
skador etc.)'. 

red-sten m. la rå' stått Mock. Äpp. rå'stån Mal. 
'gammal, utnött kvarnsten, som placerades 
ovanpå översten, som var för lätt / old, worn 
millstone placed over upper millstone which was 
too light' (äv. om  järnring för samma ändamål). 

red-sår n. Ja ri"ösår Våmh. ri'dsår Ore Leks. 
(Silj.) ri'sår Flo. a'sår Mal. 'ridsår / saddle-
sore'. 

red-toppe m. III; best. rå'tuppin Mal. 'liten tofs av 
hästens man att hålla i när man red barbacka / 
small tuft of horse's mane which one held on to 
when riding bareback'. Syn.: se redlugg m.fl. 

red-tråd m. Ja re'tråd Leks. (Silj.) 'flerdubbel 
tråd, som knöts omkring en full garnhärva / 
thread of several strands tied round full skein of 
wool' (SAOB 1). Syn.: se fittjetråd m.fl. 

red-väg m. II—I c ri"åwåg Älvd. ridvå'g öMor. 
ri'dwåg—rrdwåg Ors. 'ridväg / bridle-path' 
(SAOB). Syn.: rid-, riddar-väg. 

rega sv.v. I. rt"gå Älvd. (Fr., Torp riga) 'vicka, 
gunga / rock, sway, swing'. Jfr fu s san; gunga 
v.; reka, bet. 2, m.fl. 
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regal adj.I rigå'k Älvd. regå'l Ve. Rättv. Leks. 
Bju. Dju.—Li. Ke'gål Ors. Tra. 'redbar, präktig, 
rejäl / upright, honourable, reliable' (SAOB I 
20; däm e regå'Is U` ,(e. {ursålla Rättv. (Bo.) 'de 
äro redbara hela hushållet, alla i familjen'. Jfr 
redlig. Syn.: se real m.fl. — Adv.: då'n ha 
dam fårrfstta-o'pp regå'It Dju. 'där ha de finat 
upp duktigt' (jfr förföta upp, bet. 2); hä va 
regå'It jö'rt Nås 'det var rejält gjort'. 

regel m. Id rj.`gil Bju.—r` gäl Mal. r' gel Äpp. (jfr 
Rietz 531a revel; We.; DO rigel). 1. 'spjäla i 
grind / slat in gate' (jfr SAOB regeln  1) Äpp. je 
ska sätt-på' et pär a'glär i kass, ss gri'nnda står 
stä'llniu 'jag skall sätta ett par grindspjälor i 
kors, så att grinden behåller sin form'. Syn.: 
pinne, bet. 3. 2. '(skjutbar) stängningsanord-
ning på (stug)dörr el. i lås / bolt' (SAOB regeln  
2) Bju. Mal. Jfr fådra, bet. 1; låskolv; 
stängel. 

regemente n. III ridjimennte Älvd. rejemii`nntä 
Leks. 'visst militärt förband / regiment' (SAOB 
10). 

regera sv.v. ri"djärå.  (pres. ri"djiir; sup. ri"gart) 
Älvd. nVåmh. ri"djera (pres. ri"djierär) Våmh. 
(Bon.) rrdjär Ve. rrdjerå Soll. Ors. (pret. 
ri"djårdä Ors.) riTera Ore ri'ddjera (pres. 
ri'ddjer) Leks. ri'ddjera Bju. Ga. rellera Dju. 
re'ddjera (pres. re'ddjerä) Mock. ri'ddjera Flo. 
ri'ddjärs—redYra Mal. re'ddjäro ÖVd. (jfr göra 
v.). 1. 'behärska, styra / rule, control' (jfr 
SAOB regera' 4 g och 5) Mal. ÖVd. fs'll va hö 
gåte re'ddjer bena Li. 'nog kunde hon (o: den 
dansande flickan) styra benen som hon ville'; 
Xvona a re'ddjot 4em mi`ttji Li. 'avunden har 
ofta regerat el. styrt dem'. 2. 'bråka, husera, 
stoja / carry on, make a fuss, make a noise' 
(SAOB regera' 7) allm. .yn rt"gård o fre" så 
lry' ött mgn e'sstim nVåmh. 'han huserade och 
betedde sig så illa mot hästen'; s'llstass ska-n 
iva-måt a riTera Ore 'överallt skall han vara med 
och bråka, föra oväsen'. Jfr g a s al; rasa, bet. 3; 
ris sa, bet. 3. Syn.: se färdas, bet. 4; spekule-
ra, bet. 2, m. fl. 3. 'arbeta (el. utföra ngt) ivrigt, 
intensivt / work zealously, strenuously' Leks. 
Ga. kre ra ri'ddjer å 	ss Leks. 'kon äter så 
ivrigt så'. Jfr färdas, bet. 5; rasa, bet. 3. — 
Pass.: rt"djärås Älvd. 'bråka, väsnas'. — P. 
pres.: redft`ran—redffl`ron(s) Mal. re'ddjarond 

Li. 'duktig i arbete, energisk'; ett redje'ran 
kurnnfekk Mal. 'en duktig kvinna'; äj re'ddja-
rond mä`nnistja Li. 'dets.'. 

regerig adj. I ri"djäru'g nÄlvd. ri'ddjäru Mal. 'lar-
mande, bråkig / making a din'. Syn.: re g e rl ig, 
bet. 1. 

regerlig adj. I ri'ddjärlä—redffi'lä Mal. re'ddjelen 
Li. (jfr SAOB). 1. =föreg. Mal. 2. 'företag-
sam, driftig / enterprising, industrious' (jfr We.) 
Li. 

regga f. IV a, se rigga. 
regla f. IV a—b regek (pl. rt"glrur) Älvd. 
nVåmh. rJ.`gka Våmh. (Bon.) re"glik vMor. Soll. 
regä'll öMor. re"gla Ors. rii`gira Ore rä'gg4-a 
Rättv. rä'ggira Leks. ,Vgkra—re`gglra Bju. rJ.`glra 
Flo. Nås Äpp. Mal. (pl. ri`ggidir Äpp.); best. 
re"glra Ve. (jfr SAOB regel' och räggla; Sdw. 
reghla; Gotl.Ordb.; W11; We.; Jacobsen Matras; 
Torp; Rietz 528 b reggla). 1. 'ngt att rätta sig 
efter, föreskrift / prescript, regulation' (SAOB 
regel' II 1) Nås. 2. 'ramsa, besvärjelseformel; 
härm / rigmarole, spell' (jfr SAOB regel' 11 3) 
allm. tru'1lr4ka Våmh. (Bon.) 'besvärjelse'. Jfr 
ramsan, bet. 2; friar-. 3. 'utförlig berättelse, 
(otrolig) historia / detailed account, incredible 
story' (SAOB räggla 3) Älvd. Mor. Ore Rättv. 
Leks. Äpp. Syn.: se ragla, bet. 2, m. fl. 4. 
'visa / ballad' Flo. Jfr rimstycke. — Avi.: an 
få'bired s rågked-u'pp Ore 'han berättade mindre 
sannfärdiga historier / he told stories that were 
less than truthful'. Jfr rimma". 

regla sv .v .1. regek Älvd. rg'`glra Rättv. (Bi.) Bju. 
Flo. Nås Äpp. r&'gila Mal. 'låsa med regel / lock 
with bolt' (SAOB regla" 1; styr dat. el. ack.:) 
regelr d6"rym Älvd. regslr dirrä sRättv. 
&gira Bju. 'regla dörren'. — Särsk. förb. (åt) 
r4ä1r-å't då'ra Äpp. 'regla dörren'. 

regn n. I a—d rg'jugn Älvd. Våmh. (Bon.) rgijuin 
nVåmh. re'uuen—reluuän vMor. räuun öMor. 
Soll. Nås—Tra. reuun Ve. rajn—rgjn Ors. rä'uusn 
Leks. rä'uuän Bju. Dju. Flo. rä'uuen Ga. 'neder-
börd i form av vattendroppar; regnskur / ram' 
(SAOB rägn 1); ku'llräuun öMor. 'regn i sol-
sken'; pekräuun öMor. 'regn utan solsken'; 
la' nnsräuusn Leks. la'nnsräuun Ål 'regn, som 
anses beröra hela landet'; skvä'tträuuän Dju. 
'regn, som kommer i en liten skur då och då'; 
meräuuän Flo. 'regnskur, följd av solsken'; 
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a'skräyyn Äpp. 'åskregn'; hä'llräuyn Tra. 'spö-
regn'; stökräyyn Tra. 'dets.'. Jfr all-, alldags-, 
dags-, pingst(dag)-, pisk-, piss-, slag-, spö-, 
stad-. 

regna sv.v.3-1. rgliufn (pret. rg'jyde) Älvd. 
ng'jyin Våmh. re'yyna vMor. Ve. rdyyn(a) 
öMor. Soll. Ore Leks. (pret. rdyyda Leks.; sup. 
rdyyna öMor.) ralina—mplinQ (pret. ralindä—
rg'jndä) Ors. rdyyna Rättv. Dju. Ga. Flo.—
Tra. (pret. rä'yydä Nås Jä. rdyyn Mal.) 'falla 
regn; falla likt regn / ram; fall like raid (SAOB 
rägna I 1; jfr SAOB rägna II 1 by; styr dat.:) 
fast e re'yynär ga`mmbäZr kellygum min tdjökk-
sum vMor. 'fastän (el. om  än) det regnar gamla 
käringar med täljyxor'; e re'yynär a'sskun vMor. 
'det regnar aska'; sa ä skå-nt rå' yyn nid e grå`to 
Ore 'så att det inte skall regna (ned) i grytan'; nö' 
rdyyn ä 	a grå's Mal. 'nu regnar det (så att 
det växer) löv och gräs'; e'llr«iyen Älvd. el& 
rgjuin Våmh. dliräy(y)na öMor. hdllräyän Ga. 
hä'llräyna Mal. 'ösa ned regn, spöregna'; ä e'll-
reunär vMor. ä e'llrajnör vOrs. 'det hällregna?. 
Jfr flämt-, pisk-, slag-, sol-, spö-, strid-. Jfr 
piska v., bet. 2; pissa, bet. 3. — Särsk. förb. 
(från:) räyn-frå' se Ore 'regna slut'; (uti:) so e 
rgjynär-ati.' a örm Våmh. 'så det regnar i (det till 
torkning bredda höet) för dem'; (utur:) ä tå'r ful 
häll rdyyn-ta a Li. 'det torde väl kunna regna, 
så att molnen tömmas (eg. regna utur) också'. 

regn-bas n. la rdyynbås Mal. 'kort regnskur / 
brief shower of raid (SAOB; V11; Multrå). 

regn-båge m., se r e g n(s)b åg e . 
regn-danun n. la rdyy(n)dammb Tra. 'lätt regn-
skur / light shower of raid. 

regn-dragna f. rdyyndrayyna Äpp. 'regnby / 
(rain-)squall'. Syn.: regnhås. 

regn-dusk n. Ib rdyyrjdussk Mal. 'sakta och fint 
nedsilande regn / fine drizzle' (SAOB). Syn.: 
regndust. 

regn-dust f. la rdyyndasst Li. (jfr dust f.)= 
föreg. 

regn-fast adj.I re'yynfasst vMor. 'instängd av 
regn / kept in by raid. 

regn-fioa f. rdyyänfirö (jfr floa f.) Flo. 'skogs-
snigel / snail'. 

regn-hatt m. J a r`fuenatt Älvd. 'paraply / umbrel-
la' (Aasen). Syn.: skurhatt. 

regn-holk m. 1 b raljnök—rq'jnök Ors. 'regnbåge / 

rainbow'. Syn.: regn(s)-, skur-båge. 
regn-hås m.Ia rg'keneis Älvd.; obef. Mor.= 
regndragna. 

regnig adj. I rgliynQn Våmh. (Bon.) rdyynu Nås 
Mal.; n. rOunut Älvd. nVåmh. ralinut vOrs. 
rdyynut Leks. 'fylld av ofta återkommande regn 
/ rainy' (SAOB rägnig 3); ä två rn,v`juni2n o'sst 
i a'r Våmh. (Bon.) 'det var en regnig höst i år'. 
Jfr regnvordet. Syn.: regnlig; regnsklig. 

regn-jämnt adj. In. ng jygniemmt Älvd. jämnmu-
let / overcast'. 

regn-kråka f. IV a rdyyänkråka Ga. 'spillkråka / 
great black woodpecker'. Syn.: se drypp-, pill-
-kråka m.fl. 

regnlig adj. I r.g`jylrin Våmh. rg'jnlin öOrs. = reg-
nig (Aasen regnleg); e wå so rq`jykin skmår 
Våmh. 'det var (en) så regnig sommar'. 

regn-lik adj.; n. rduunläjkt öMor. rdyynlik(k)t 
Leks.; komp. rdyynläfkär öMor. 'som antyder 
att regn är på väg (om väderlek) / looking like 
ram n (about weather)' (jfr SAOB); ä e så rdyyn-
läjkt öMor. ä sir S8 rdyynlik(k)t åt ss Leks. 'det 
ser ut att bli regn'. 

regn-lysa f. IV a rdyynlisa öMor. 'strimma av blå 
himmel mellan regnmoln / strip of blue sky be-
tween ram n clouds'. Syn.: moln-, sol-, vattu-
-lysa. 

regn(s)-baska f. IV a rä'uybaska öMor. rä'yy(än)-
basska Leks. (Silj.) rä'yysbasska Leks. rdyyän-
basska Bju. 'häftig regnskur / heavy shower of 
raid. Syn.: regn(s)daska; regnsjuda. 

regn(s)-båge m. IV r.p`juenbugi Älvd. rdyynbuji 
öMor. ralinbuji—rg'jnbåji Ors. rä`u(y)nbögi 
Rättv. rä'yybåga—rä'yysbäga Leks. rä'yyänbö-
ga Bju. rdyysbåga Dju. Mock. rdyy(n)bågs 
Nås rdyy(n)båga Mal. rä'yynbiii ÖVd. 'flerfär-
gad ljusbåge, synlig i av solen belyst regn / rain-
bow' (SAOB 1). Syn.: regnholk; skurbåge. 

regn(s)-daska f. IV a rå' yusdasska Ål rdyydassku 
Dju. (jfr We. regndask)= regn(s)baska. 

regns-driva st.v. rdyysdriva Leks. 'regna smått 
under blåst / ram n in the wind'. 

regn-sjuda f. rdyufåda Mal. 'häftig regnskur'. 
Syn.: regn(s)-baska, -daska. 

regnsklig adj. I rg`juskirig nÄlvd.; n. re'yysidre Ve. 
'regnig / rainy'. Syn.: regnig; regnlig. 

regn-skur f. Ja rg`juenskaur—rOu(g)skaur Älvd. 
rg'jyinsker nVåmh. r.2'kensker Våmh. (Bon.) 
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rä'mjskåjr vMor. rdyynsköjr~räytaskiiijr—rajn-
skå'jr öMor. rä'yynseår Ve. rdyy(n)sker 
ralinskajr Ors. rdyyskar Rättv. Leks. Dju. Nås 
Jä. Äpp. rdyyänsktir Bju. rä'yy(n)skår Mal. 
rdyynslair ÖVd. 'stritt, men snart övergående 
regn / shower of raid (SAOB). Syn.: regn-
skura. 

regn-skura f. IV a rä'yyskåra Ga. (V11; We.) = fö-
reg. (SAOB). 

regnsla f. IV a raVylla Älvd. rä;nnsila Leks.— 
nnsil(I)a Ål rä'yylla Ga. Äpp.—rä'yysla Nås 

Jä. Mal. rdyylla—rdnnila Li. rella Tra. 
1. '(olika slag av) snigel / (different kinds of) 
snail' allm. Jfr vatturegnsel. 2. 'mager, tunn 
människa! lean, thin person' Jä. Jfr rant, bet. 3. 

regn-sommar m. Id re'yynsåmår Ve. rdyy-
~mar Leks. 'sommar med ymnigt regn, reg-
nigt sommarhalvår / rainy summer' (SAOB). 

regn-spira f. IV a rdyynspira ÖVd. 1. 'tornsvala 
/ common swift' ÖVd. 2. 'spillkråka / great 
black woodpecker' Li. Syn.: se regnväders-
fågel, -spir; spillkråka m.fl. 

regn-stink m. —n. Ib rå' yyänstiyyk n. Bju. m. Flo. 
rdyynstäkk Tra. 'regnstänk / drop of raid 
(SAOB). 

regn-stinka st.v räjnsti' kk öMor rdyystikk vSoll. 
rdyysstiyuka Leks. rä'yyänstiyyka Bju. 
rdyyänstiyyka Ål rdyy(n)stäkka Mal. Li. 'regn-
stänka, dugga / drizzle' (SAOB). Syn.: se dag-
ga, bet. 2; hyrja; skrugga m.fl. 

regn-svala f. V rdyyensvälru Flo. (jfr SAOB) 'sva-
la som flyger lågt / low-flying swallow'. 

regn-tapp m. Ja rdyytapp Leks. 'litet regnmoln / 
small rain-cloud'. 

regn-vordet adj. n. rä'uyänvö(ri Bju. 'regnigt / 
rainy'. Jfr regnig m.fl. 

regn-vrån f. Vila best. raVyinrOni Våmh. 
rdyynvrima Mal. 'det väderstreck, varifrån 
regnvinden el. regnvädret brukar komma / the 
direction from which the rain-carrying wind or 
the ram n usually comes' (SAOB rägnvrå; jfr We. 
regnvädersvrå). Syn.: se ljut-, oväders-
-vrån m.fl. 

regn-väder n. I d—a ra'jyenwebe'r Älvd. re'yyve-
där Ve. rä'yy(n)vårlär Soll. rdyyviidar Rättv. 
rdyyviidar Leks. rdyyänvår Bju. Ga. Nås 
rdyyviir Jä. rdyytufeä  Mal. rä'yyntiir Li. 'reg-
nigt väder; regn / rainy weather; raid (SAOB); 

t i rdyyviidrä int Leks. 'gå inte ut i 
regnet (inte)!'; nå`kavädasrä'yyvädar Leks. 
'norrifrån kommande regn'. Jfr slät-. 

regnväders-bock m. Ib rdyywädäsbukk Ore 'en-
kelbeckasin, Gallinago gallinago / jacksnipe'. 
Syn.: se bläkbock, bet. 2; råget il  m.fl. 

regnväders-fågel m. rdyynvääsfrigäk Mal. 'spill-
kråka'. Syn.: se regnspira, bet. 2, m.fl. 

regnväders-harkrank m. Ib rdyyvedäså'rkråyk 
Soll. 'spindel, som kryper uppefter väggarna, när 
det blir regn / spider crawling up along the walls, 
when ram n is due'. Syn.: lok e, bet. 5. 

regnväders-spir m. rä'yyveasspir Mal. 'spillkrå-
ka'. Syn.: se regnspira, bet. 2, m.fl. 

regn-väg m. II rdyynvåg Mal. 'gråvattrig strimma 
på vattenyta vid regnväder / greyish streak on 
surface of water in rainy weather'. 

regn-åma f. IV a rdyyåtna Rättv. 'snigel / snail'. 
Syn.: regnsla; åma, bet. 2. 

rejäl adj., se real. 
rek sbst., se räk. 
reka sv.  .v .1. ri"kå Älvd. Våmh. rrkå vMor. rè kkå 
ÖVd. (jfr SAOB reka" och ricka; Rietz 553a 
under rikka; Multrå; Burträsk). 1. 'ej kunna 
hålla sig stilla, omotiverat flytta på sig el. fara hit 
och dit / fidget, move about restlessly' (jfr SAOB 
ricka 2) OvSi. n stannd o ri"kär Älvd. 'den (3: 
hästen) flyttar på sig fram och tillbaka, rycker'. 
Jfr gneda, bet. 4; rana. 2. 'vicka; vackla; 
gunga / jerk; totter; swing' (SAOB reka" I 1) 
Älvd. ÖVd. je tekkt skdddje re'kkå ci` de Li. 'jag 
tyckte, att skägget vickade på dig'. Jfr gickla; 
jucka, bet. 1; rega; vegla; vickla. 3. 'hacka 
då man talar, stamma / stammer, falter' Våmh. 
(Bon.) vMor. Syn.: se hammarn  m. fl. — Särsk. 
förb. (på:) rekkå-pli Li. 'stöta till (om rörelser 
vid samlag)'; (å:) ur an rikär-IP vMor. 'så han 
stammar!'. — Ssgr: ri"kåbk m. Våmh. (Bon.) 
'man som hackar då han talar / stammer-
ing man'; ri"kåtitt—ri"kutitt m. Älvd. 'man som 
ej kan hålla sig stilla / fidgety man'. —Avl.: r'1"kå 
f. Älvd. 'kvinna som ej kan hålla sig stilla / 
fidgety woman'. 

rekel m., se rickel. 
rekig adj. I ri"kug nÄlvd. 'som står osäkert, vack-
lande / unsteady, tottering' (jfr SAOB rickig). 
Jfr ranglig, bet. 1, m.fl. 

rem f. la dem Älvd. Våmh. Kem—Kim Ors. t-trz 
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övr.OvSi. NeSi. Flo.—Mal.—remm Äpp. räjm 
ÖVd. 1. 'remsa el. (smalt) band, vanl. av läder, 
anv. för fastbindning, hopfästning m. m. / belt' 
(SAOB rem' 1; ÖDB IV 73) allm. stjä`ppriem 
Våmh. stjä`ppräm vMor. så'räm Leks. (Silj.) 
'rem till såskäppa'; lredärdem Våmh. (Bon.) 

Tra. 'läderrem'; bjä`lam Mal. 'skällrem'; 
tsnjii`sakräjmer Tra. 'remmar, som knötos ovan-
på foten och höllo snösockorna nere'. Jfr ludda! 
f., ssg; barmskinns-, brack-, bröst-, byx-, 
båd-, bält-, hals-, hatt-, knivskeds-, knä-, 
lask-, liv-, lätt-, nack-, norges-, nål-, ok-, 
pilt-, pimmel-, pingel-, pingelskäll-, pink-, 
pjalt-, rump-, skid-, skinnhopp-, sko-, 
skäll-, spann-, stryk-, svält-, sämsk-, topp-, 
uppehålls-. 2. 'till storslagan hörande band 
(ofta av ålskinn), med vilket bindslet var fäst vid 
handvalen / belt (often of eelskin) by which 
binding of flail was fastened to hand' (ÖDB I 
446f.) Mor. Rättv. Jfr slag-. 3. 'täckande 
skinnband (list) på skinnplagg el. skinnfäll / 
covering strip of leather on skin garment' (ÖDB 
II 249; IV 178f., 320, 416; jfr Malung 3, s. 189f., 
203) allm. slätt rä'm Jä. 'skinnlist utan bräm'. Jfr 
bjäfs-, bröst-, bält-, bältnings-, framstyc-
ke-, frans-, hand-, midje-, rakskinns-, 
skinn-, välnings-. 4. (senare ssgsled:) 'lång 
räcka av skum på vattnet / long stretch of froth 
on water' Mal., se fröd-. 

rem-hål n. II—Ja d'em" Älvd. Våmh. rä'mök 
Soll. rä'målr Leks. (Silj.) 'snörhål på sko / hole 
for shoe-lace' (SAOB 1; ÖDB II 279). Syn.: 
snörhål. 

reuma sv.v.1.-3. rPm- (sup. rrmaå--rrmt-) 
Älvd. räm- vMor. Ve. Soll. Ore rä` ma öMor. 

Ors. rä`ma Mal. (jfr SAOB rem-
rna!). 1. 'förse med rem(mar) / provide with 
belt(s) or leather strip(s)' Mal. ål år pli'llsär va 
ri'min 'alla andra pälsar voro försedda med 
remmar'. Jfr bälta. 2. 'träda i el. draga ur 
remmar (t. ex. skoremmar) / put in or pull out 
leather strips (e.g. shoe-laces)' (SAOB remm 
1) öMor. Mal. i rä'mär skö'na öMor. 'jag snörar 
skorna'; rä.'m pa' [Lm Mal. 'förse lokputan med 
remsöm'. — Särsk. förb. (ihop:) rjm-ijö'p öOrs. 
'sy ihop med skinnrem (i st. f. tråd el. dyl.)'; 
(upp:) rPm-u'pp skrn.g Älvd. räm-uipp skö'na 
öMor. ränz-s'pp sko'nn Mal. 'snöra upp skorna'; 

räm-u'pp Ve. 'spänna upp (en rem)'; r4`m-upp 
öOrs. 'snöra upp (skorna)'; (åt:) rjem-å' rå"gån 
Älvd. 'korsa remmarna över rågen (i strup-
bälgen)'; rä` m-å si skö'na vMor. räm-å' si 
vOrs. 'snöra skorna'; (åt e r:) räm-a' tt beijan 
vOrs. 'snöra ihop skinnsäcken'; r&m-a'tt skö'na 
Ore 'snöra skorna'. Jfr snöra! åt och åter. 

reuma sv. v . , se rämna. 
rem-nål f. Ja rä'mnöl—rei'mn01 Ors. 'nål att sy 
remmar i läder el. skinn med / needle with which 
leather strips were sewn onto leather or skin'. Jfr 
remma ihop. 

remsa f. IV a ri'mmsa Älvd. ri'mmsa vMor. Ors. 
Leks. ry'mmsaSoll. m(m)sa Rättv. Leks. Bju. 
Nås Äpp. Mal. re' mmsa ÖVd. 'smalt, avlångt 
parti av ngt / narrow, rectangular strip of sthg' 
(t. ex. av en slåttermark, en väv; SAOB 1) allm. 
jä å e ri'm(m)sa ö"släjin Rättv. 'jag har ett smalt 
stycke (av slogen) oslaget'; tfi'grymms Soll. 
'tygremsa'; ba'rrkremmsar Li. 'avlånga bark-
bitar'. Jfr hals-. Syn.: rimpa. 

rem-sele m. IV ri'msåks Mal. 'till häst använt 
skyddsnät av remmar mot flugor / web of leather 
strips used to protect horse from flies'. Syn.: 
flug-, rem-täcke. 

rems-hätta f. IV a ri'm(m)shätta Rättv. (Bo.) 
'mansmössa av vadmal, försedd med skärm och 
med besättning av skinnremsor (av hund el. säl) 
och framtill underlagd röd remsa / man's cap of 
homespun with peak and trimmings (of dogskin 
or sealskin) and with a strip of red material under 
peak' (ÖDB IV 443, 448, 451). Jfr medhätta. 
Syn.: se busshätta m.fl. 

rem-skinn n. J a rä`mstjinn Ors. Mal. 'stycke läder 
el. skinn att skära remmar ur (till skor, seldon 
m.m.) / piece of leather or skin, out of which 
straps were cut (for shoes, harness etc.)' (jfr 
ÖDB II 283f.). Jfr rista', bet. 3. 

rem-sko m. V remskö ÖVd. 'sko, som snörs fast 
med remmar / shoe which is laced up with 
thongs'. 

rem-sticka f. IV a rä'mstikka vMor. 'trästicka med 
hak, anv. att markera bredden vid tillskärning av 
remmar till näverskor / wooden needle with 
notch used for marking breadth when cutting 
leather strips for birch-bark shoes' (se ill.; 
SAOB; ÖDB II 283f.). Jfr rista!, bet. 3. 

rem-tråd m. I a rä'mtrå Ga. Mal. (jfr rem, bet. 3) 
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'fint spunnen och bra tvinnad tråd, medelst vil-
ken remmarna (listerna) på skinnplagg syddes 
fast / finely spun and well-twisted thread with 
which leather strips were sewn on to skin gar-
ments' (ÖDB II 249). 

rem-täcke n. III rtättji--tättje Mal. remtättje 
Li. 'till häst använt skyddsnät av remmar mot 
flugor'. Syn.: flugtäcke; remsele. 

ren m. -f.Ia rrn m. Älvd. rn Sol!. Ore Rättv. 
Mal. f. Nås räjn m. ÖVd. 'hjortdjur av släktet 
Rangifer / reindeer' (SAOB ren' 1). Jfr lapp-. 

ren f. Ja den Älvd. Våmh. ri.tz  Ve.-Ga. Flo. Nås 
Mal. rn-rön Ors. räjn ÖVd. '(oftast oplöjd) 
markremsa, som gränsade till åker (ofta mellan 
åkrarna), stenröse el. dike (vanl. anv. som slåt-
termark) / (generally unploughed) strip of land 
bordering on arable land (often inbetween 
fields), mound of stones or ditch (generally used 
for hay)' (SAOB ren" 1; ÖDB I 245); kö"vrrn 
Älvd. 'ren, bevuxen med träd som bära foder-
löv'; Otjisrbt-dhansr&n Ga. kansKen Äpp. 
'ren som gränsar till dike'. Jfr åker-. Syn.: 
rena; renband, bet. 1. —Ssg: d"nsbakke Leks. 
(Silj.) 'stenig slåttermark, gränsande mot åker / 
stony hayfield bordering on arable land'. 

ren adj. I den Älvd. Våmh. rbi-rön Ors. rbt 
övr.OvSi. Rättv.-Mal. (n. ant OvSi. Al Flo. Jä. 
ren(n)t Rättv. Nås Mal.) räjn ÖVd. 1. 'oblandad 
/ pure, unmixed' (SAOB 1) allm. r'ne u'lla Dju. 
'oblandad ull'; rrenwattneö Älvd. 'rent, oblandat 
vatten'; riinkör Leks. 'oblandat korn'; ,Vnkörn 
Flo. 'oblandad säd'. 2. 'fri från smuts el. ohyra, 
snygg / clean, tidy, free from dirt' (SAOB 3) 
allm. i ska twå rena Ona Våmh. 'jag skall tvätta 
den (x skålen) ren'; an dg int få dem ,Vnan 
vMor. 'han lyckas inte få dem rena'; må då'nan 
bell wa a' n Ve. 'kan den där (karlen) vara fri 
från löss?'. Jfr renfärdig, bet. 1; sop-. 
3. 'fri från ngt, utan ngt / free from sthg, without 
sthg' (SAOB 5) allm. je n rren å' ker Våmh. 'en 
ogräsfri åker'; ä e rbit 	Ve. 'det är inga 
skymmande föremål i vägen'; fbin e IV n i miitto 
Rättv. 'sjön är isfri mitt på'; an ä r"&' n op i hu'vvu 
Leks. 'han är flintskallig'; å'kra ä 	Dju. 
'åkrarna äro fria från gröda'; (äv. bildl.:) så 
for(r)t som vi"kur vort 	ä'ttar jä Rättv. 'så 
snart (som) veckorna blevo fria från helgdagar 
efter julen'. Jfr kvist-, skinn-, skog-. 4. 'utan 

pengar, barskrapad / without money, broke' 
(SAOB 60 allm. an  a gå'rt si rO'n Soll. 'han har 
ruinerat sig'. Jfr blad-, pung-. 5. 'oförfalskad, 
rejäl, ärlig / genuine, honest' (jfr SAOB 9) Ors. 
Äpp. dum hög 	drå'g Äpp. 'de slogo rejäla, 
hårda slag (i slagsmålet)'; (n. som adv.:) ä $a 
tki'nt mb' nt éd öOrs. 'det är så uppriktigt menat, 
det'. Jfr redig, bet. 5; redlig. 6. (best.:) 'full-
komlig, sann, äkta / complete, real, sheer' 
(SAOB 11a) allm. rna i rren dy`nndjskrynnda 
J.' d Våmh. (Bon.) 'det här är just precis dyng-
skrindan, det'; rg.'n fr try Dju. 'rena rama smut-
sen'; te ,Vne (-rdjökä) ga'yys Mal. 'i högsta 
grad' (jfr gagn, bet. 3 b); ren Iå'sa vå o då fal 
Li. 'alldeles nedlusad var hon då minsann ock-
så'. Jfr rent adv., bet. 1. —Avi.: r`naå n. best. 
vMor. 'stridsäden / the very best grain'. —Adv.: 
kö'na mjuk ri`na Flo. 'kons mjölk är ej längre 
råmjölk / the cow's milk is no longer beestings'. 
Jfr rent adv. 

rena f. IV a rg.'na Jä. 'ren vid åker el. dike' (Torp 
reina); nndrbia 'dikeskant kring linda'. Syn.: 
se ren f. m. fl. 

rena sv.  .v .1. rrena Älvd. 'rengöra / clean' (SAOB 
rena' 3). Syn.: rensa, bet. 2. 

renande interj. ri.'nandä Mal. (endast i förb. her-
r e-renande:) ha'rre-ri"nandä 'lindrig svordom / 
mild oath'. — Utvidgning: rgnandd ssan Mal. 
'dets.'. 

ren-band n. J a rg.'nbannd Ore rJ.'nban(n)d Rättv. 
(Bo.; jfr ren f.). 1. 'åkerren / headland' allm. tå' 
jena för th ätär rbannde Ore 'tag (plöj) en 
fåra till utefter renen!'. Syn.: ren f.; rena. 2. 
'del av åker, vilken på grund av åkerns form är 
svår att komma åt vid plöjning / part of arable 
land which was inaccessible to plough' Rättv. 
(Bo.). 

ren-bröd n. V Ke`nbrii Ve. Sol!. (jfr ren adj., bet. 
1) 'bröd, som bakats av oblandat mjöl el. utan 
tillsats av bark el. mäsk / bread baked from 
unadulterated flour or without bark or mash'. 

ren-drag n. II rrendråg Älvd. (jfr ren m.) 'själv-
skott för vildren / a kind of trap for wild reindeer' 
(ÖDB I 31f.). 

ren-fan(a) f. IV a-V--n. J a rii'llynå'-rlifyönd f. 
Älvd. a'nfåna vMor. r&'nfånu Ve. rä"yyfån n. 
vSoll. 	f. Rättv. rö'nnfänu Leks. Dju. 
g.'nfana Bju. tirnfånu Ga. Mock. Flo. rg.'nfå- 
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na—r."'nfänu—rö'nnfäna Jä. rö'nnfän Äpp. r`n-
fänu Mal. renfiinu ÖVd. 'Tanacetum vulgare' 
(SAOB 1). Syn.: fene; halling, bet. 3; renfen; 
ro v fe n e. 

ren-fen f. råfjän vOrs. = föreg. 
ren-färdig adj. I rl'enfOrbug nÄlvd. iVnfälru Rättv. 
(Bo.) r'nfälrug Leks. rä'nfciku Ål Ga. Äpp. a'n- 
fiilru Flo. Nås Jä. Mal. 1. 'renlig / clean' (SAOB 
1) Leks.—Mal. Jfr ren, bet. 2. Syn.: renlig; 
rensam; renslig. 2. 'präktig, rejäl, renhårig / 
decent, reliable, honest' Älvd. Rättv. (Bo.) Ål 
Nås. Syn.: se real m.fl. 3. 'duktig, arbetsam, 
kraftig / able, industrious, strong' Älvd. Rättv. 
(Bo.) Flo. Mal. — Adv.: re"nfårdåt Soll. Ke'nfä- 
kut Rättv. (Bo.) tVnfäkut Leks. 1. 'hederligt, 
präktigt / honestly, decently' Rättv. (Bo.) Leks. 
2. 'ordentligt, rejält / properly' Soll. Leks. an 
mått a fä'nndji re"nfårdåt min strg'k Soll. 'han 
lär ha fått rejält (duktigt, ordentligt) med stryk'; 
dar fras  ä då andelars ri.'nfäkut Leks. 'där frös 
det då riktigt ordentligt'. 

ren-hugga st. v. rå'nugga öOrs.; p. pret. ren-
ä'ddjin öMor. (jfr ren adj., bet. 3) 'kalhugga / 
clear' (SAOB 3). Syn.: se kala m.fl. 

ren-hårig adj. I g.'nhiiran Ve. (jfr ren adj., bet. 3) 
'flintskallig / bald'; an håll å bi ri`nhäran 'han 
börjar bli flintskallig'. Syn.: se flintskallad 
m. fl. 

ren-häcldig adj. I ri.'nhäkklai Mal. (jfr SAOB ren-
häckla). 1. 'som häcklats (om lin) / which has 
been dressed (of flax)'. 2. (n.:) i ska dje-ddä 
g.'nhäkklrut 'jag skall giva dig ordentligt (med 
stryk) / 	give it to you! (of thrashing)'. 

renhö-loft n. J a r"hylefft Mal. 'vindsutrymme i 
loftsbyggnad, anv. till förvaring av ren(s)hö / 
part of loft used for storring ren(s)hö' (ÖDB III 
88). 

rening f. Ib rrenjyyg Älvd. Ke'niyg Ve. r - iy 
Leks. Flo. 'menstruation'. Syn.: se dendär-
där(na), bet. 2, m.fl. 

ren-kalv m. la ri'enkav Älvd. 'kalv av släktet 
Rangifer / calf of reindeer' (SAOB 1). 

ren-ko f. VII b rl'entjgr—ri'enkti Älvd. renkä Li. 
'hona av släktet Rangifer / female reindeer' 
(SAOB). 

ren-konung m. Ib ri.'nkunuyg—rå'nkundyg Ors. 
'rölleka, Achillea millefolium'. Syn.: se back-
humle; galentor(a) m.fl. 

renkonungs-brännvin n. II rå'nkunuysbre'nnwin 
öOrs. 'brännvin, tillsatt med rölleka / distilled 
liquor with milfoil added to it'. Syn.: brygg-
topp-, galentor-brännvin. 

renlig adj. I 	Bju. Ga. Flo. Nås ,Vnli Mock. 
'som håller sig ren, snygg / clean, tidy' (SAOB 
4). Syn.: se renfärdig, bet. 1, m.fl. 

ren-malning f. I b d'enmäkniyg Våmh. (Bon.) 'för-
sta mjölet som erhålles, sedan man hackat 
kvarnstenarna / first flour from newly-cut mill-
stones'. 

ren-mossa m. IV; best. rremävsfn Älvd. 'renlav 
(anv. som foder åt kor, får och getter) / reindeer 
moss, lichen (used as fodder for cows, sheep and 
goats)'. Jfr mossa, bet. 1. 

rensa sv.v.3.-1. d'esa (sup. r(est)  Älvd. d'esa— 
Våmh. ,Vsa—rennsa vMor. Ke'sa—rdnn-

sa öMor. Soll. (sup. r&'sa öMor. Soll.) Ke'sa—
rennsa Ve. r''sa vOrs. Ore (sup. ri,st vOrs.) 
Ki'sa (sup. råst) öOrs. r"&`sa—re'n(n)sa Rättv. 
rä'nnsa Leks. Ål (sup. rännst—rä'nnsa Leks.) 
rä'nnsa Bju. Dju. Ga. Flo. Nås (sup. rännst Nås) 

Äpp. rä'nns- Mock. r&'sa Jä. Mal. (sup. 
resst Mal.) rä'jsa ÖVd. 1. 'befria från orenlig-
het, skräp, ogräs, inälvor etc. / cleanse, clean, 
clear' (SAOB 2 och 5; styr ack.) allm. ries ba'rr-
tjin Älvd. r.'s bairrtjan vOrs. 'befria bark, som 
skulle användas till barkbröd, från det yttersta 
lagret' (ÖDB III 402); ri'es fi'sstjin Våmh. rg.'s 
fi'sstjen vMor. Ore Äpp. 'sprätta upp fisk och 
taga ur innanmätet' (ÖDB I 133); d'es da'jtjä 
Våmh. 'rensa upp diket'; rä'nns pä"roni öMor. 
renns pä"rur Ve. rä'nns jö'kpärona Äpp. 'befria 
potatislandet från ogräs'; 	keldo Soll. 'rensa 
källan från slam och orenlighet'; rä'nns få'llä 
Soll. 'befria svedjefallet från sotved'; r0'sa Ors. 
rés så'di Soll. rä'nnsa Leks. 'kasta el. sålla säd' 
(jfr drosta, bet. 1); vi am r..'sa å slå`jäm Rättv. 
'vi ha röjt på slåttermarken' (ÖDB I 212). 2. 
'göra rent / clean up' (SAOB 3) allm. dn etä 
ka`ttym Våmh. 'taga bort exkrement, som kat-
terna lämnat på stuggolvet'; å du-nt 1-`sa ät 

ä'nn Rättv. 'har du inte tagit bort exkre-
menterna efter flickan ännu?'; res jjå`se Tra. 
'göra rent i fähuset' (ÖDB 1 171). Syn.: rena. 
3. 'skala (potatis) / peel (potatoes)' Älvd. vMor. 
vOrs. Rättv. Jä. Mal. Tra. rl'es brkupårur Älvd. 
'skala kokt potatis till bakningen'. Jfr skrapa', 
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bet.!. Syn.: flas al, bet. 1. — Refl.: 1. Ke's se 
Ve. 'rengöra sig efter stolgång / clean oneself 
after passing a stool'. 2. ri'es sig Älvd. re'nns si 
Våmh. (Bon.) ri's sig—rä'nns si Son. rä'nns sä 
Ål Mock. 'purgera; tömma tarmen / ease nature' 
(SAOB 5i—j). — Särsk. förb. (av:) 1. rä's-åv 
rsötn pä'ronötn vSoll. 'rensa av de här potatisar-
na'. 2. ris-å'v lä'dtoz vOrs. res-å' lä"dun Rättv. 
'kasta och sålla säden; göra ladan färdig för ny 
tröskning'; (till:) ä rg'sär-tP se Ve. 'det klarnar' 
(om vädret); (upp:) 1. res-8pp hann Li. 'göra 
honom (3: barnungen) ren'. 2. räs-u'pp da'jtjä 
vOrs. 'rensa upp och jämna dikesbottnen'. 3. 
res-u'pp så'de vOrs. 'kasta och sålla säden'. 4. 
ä d'sär-u'pp se Ve. ä räns-8'pp sä Ål 'himmeln 
börjar bli molnfri'; (ur:) rPs-gi röivi Våmh. 
'rengöra sig efter stolgång'; (utur:) res-tu 
ö'gräse Li. 'rensa ogräs'; (åter:) ries-a'tt (eter 
e'ssyn) Älvd. 'samla ihop hö, som blivit kvar, 
sedan en hässja bärgats'. 

rensam adj. I ri'ensymm Älvd. rä'nsamm Ore re.'n-
sam(m) Äpp. Mal. rensamin Li. 'renlig / clean-
ly' (SAOB; Aasen). Syn.: se renfärdig, bet. 1. 

rens-bark m. I b d'esbarrk Älvd. (jfr rensa, bet. 1) 
'för bakning av tunnbröd avs. bark, befriad från 
ytlagret / bark free from outer layer, used in 
baking clapbread'. 

rens-bräde n. III re`nnsbråds Rättv. t- - 'sbrå Mal. 
(jfr rensa, bet. 1) 'hyvlat bräde, anv. vid rens-
ning av fisk / planed board used when cleaning 
fish' (ÖDB 1133; jfr SAOB). Syn.: emskiva; 
fisk-, slakt-, tarm-bräde. 

rensen f. I d, se resen. 
rens-hud f. I a rennshä Mal. reshä Li. (jfr ren 
m.) 'renhud / reindeer hide'. 

ren(s)-hö n.V rä`nå vMor. 	öMor. rå`nä 
öOrs. -räng Jä. rä'nhg Mal. (jfr ren f., bet. 1) 
'hö, som växte på renarna vid åkrar, diken och 
vägar, och som reserverades för hästens räkning 
/ hay growing on verges of arable fields, in ditch-
es, and along roads, kept for horses' (SAOB; 
We.); li`nndr&thå Jä. 'hö, som blev på kanterna 
av slåttervall'. Jfr renhöloft. 

ren-sint adj.I d'ensinnt Älvd. rä'nsinnt öMor. 
'rejäl, ärlig / reliable, honest' (jfr SAOB). Syn.: 
se real m.fl. 

renska sv.v.l. ressk- Mal.; pass. re'sskes Mal. 
(endast pass. och i särsk. förb. med adv.). — 

Pass.: 'rensas, göras ren, befrias från skräp och 
orenlighet / be cleared, be cleaned up'. — Särsk. 
förb. (till:) ressk-te'-ssä 'återupplivas, åter börja 
se frisk och frodig ut (om växt, blomma, som 
börjat vissna el. se  ut att tvina)'. Jfr repa; 
(upp:) ressk-8'pp 'rensa, göra ren'. 

ren-skära st.v. rrenstjärå Älvd. (jfr ren adj., bet. 
3) 'skära av alla ojämnheter i kanten på skinn 
och hudar / cut off irregularities along edge of 
skins and hides' (SAOB). — P. pret.: tVnskarin 
Mal.; n. renskiiri 'Da. 'som befriats från 
ljumskar, benstycken och hals (om skinn)' Mal.; 
(n.; bild.:) 'rent, precist, otvivelaktigt' Tra. hä e 
renskäri ä"det (3: vokalen) är rent a'. 

ren-slagen adj. I ren.11äjn Li. 'rättfram, renhårig / 
honest, decent'. Syn.: se real m.fl. 

renslig adj. I rreslrig—rtesekig nÄlvd. 
Våmh. Ke'slin—rä`seen vMor. rä'slin 

öMor.—Ke'slen Ve. rä'slrin Soll. rä'slin—rå`slin 
Ors. rä'slijin—rä'slin Rättv. rä'slin Leks. Dju. 
re'sslin Jä. r.'slen Äpp. tVslä Mal. 1. 'renlig, 
snygg / cleanly, neat' (Aasen reinsleg) allm. ä 
ward d'eskigära n47' Våmh. 'det blev renare nu 
(3: efter skurning)'; å e-nt 1-'slin Ve. 'hon (3: 
kattan) är ej rumsren'; ä ss rä'sli på glara jan nä 
Leks. 'det är så snyggt på gården här nu (3: 
sedan träden huggits ned)'; (äv. i moralisk be-
märkelse:) du e-nnt rä'slen Ve. 'du talar ovår-
dat'. Syn.: se renfärdig, bet. 1, m.fl. 2. 'or-
dentlig, redig / proper, reliable' Mor. Soll. Leks. 
jet resli kra's vMor. 'ett redigt mönster (i väv)'; 
barä rä'sli bo'nndf8kk Leks. 'bara ordentligt 
bondfolk'. —Adv.: bri`tta pä då skri'v si stä' rt å 
tVsli Leks. 'Brita brukar då skriva så stort och 
redigt'. 

ren-smakig adj. I rl'ensmaku'g Älvd. rrensmäkun 
Våmh. (Bon.) IV nstnäku Mal. 'som smakar fritt 
från tillsatser / which tastes pure' (SAOB; V11; jfr 
We. rensmakot; Aasen reinsmakad). 

rensna f. IV a, se re s n a. 
rensna sv.v.l. (endast i förb. med upp; jfr ren-
sa:) d'esti-u'pp Våmh. (Bon.) 'bliva fritt från 
moln, klarna / clear up (of sky)'. Syn.: klarna 
upp. 

ren-spiken adj. ri`nspikin Mal. 'redig, renhårig / 
honest, upright'. Syn.: se real m.fl. — Adv.: 
rirjnspika tjuggutv rdi Mi'll Tra. 'fullt ut 22 mil / 
easily 22 miles'. 
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ren-spänta sv.v. 1. tVnspännta Ga. 'slättälja (tim-
mer) med bila / cut timber even with broad-axe'. 
Syn.: se fläksal; flämai, bet. 3, m.fl. 

rens-skäppa f. IV a rä'nnsfäppa Leks. 'vanna / 
wooden trough used in winnowing grain'. Syn.: 
dryfttråg; vanna. 

rens-såll n. J a rä`nnssåll Leks. 'litet såll, anv. vid 
rensning (dryftning) av säd / small sieve used 
when sifting grain'. 

rent adv. rjent Älvd. rönt öOrs. rt Ve. Soll. 
Leks. Bju. rennt Nås Äpp. Mal. räjnt ÖVd. 1. 
'alldeles, rentav / quite' (SAOB ren adj. 12) 
allm. i warrt di rent  rå"lrös Älvd. 'jag blev då 
alldeles häpen'; du såkks då r6.'nt sku djä"rå mi 
ro"lrös Soll. 'du tycks vilja göra mig alldeles bet 
(eg. du söks då rent skola göra mig rådlös)'; 

sla't Leks. 'alldeles omöjligt'; du ska Ke'nt 
få en bi 't tå' Leks. 'du skall rentav (bestämt) få 
en bit till'; hä é ss varrmt jänna, ss rennt je kan 
chorm-å' Äpp. 'det är så varmt här, att jag rentav 
skulle kunna slumra till'; Print vå-p st`nlen fe 
rä'jnt &il itu Li. 'inte var han synlig för alla utan 
undantag, inte'. Jfr ren adj., bet. 6. 2. (i förb. 
med läsa:) le"så rö'nt öOrs. läs a'nt Bju. 'läsa 
utan grövre fel / read properly' (SAOB ren adj. 
14 c). 

ren-toppa f. IV a rtoppa Rättv. (jfr ren f.) 'röl-
lika, Achillea millefolium'. Syn.: se backhum-
le m.fl. 

ren-vatten n. I d d'enwatty Våmh. rj'`nwåtti Ve. 
r&'nvåttt Son. te'nvattrot Ål Mal. renvann Tra. 
(jfr ren adj., bet. 2) 'vatten för hushållsändamål, 
dricksvatten, vatten från brunn el. källa / water 
for the household, drinking-water, water from 
weil or spring'. 

ren-vecka f.; pl. r&'nwikur vMor. (jfr ren adj., bet. 
3) 'veckor utan helgdagar / weeks without holi-
days'. 

rep n. la rPp Älvd. Våmh. rép övr.OvSi. Rättv. 
Leks. Bju. Ga. Nås Äpp. repp Mal. räjp ÖVd. 
1. 'tåg (tillverkat av djurhud, grovt linmaterial, 
tagel, hår el. tallrötter) / rope, tow' (se ill.; 
SAOB rep' 1; ÖDB II 302ff.) allm. spi`nn ri'ep 
Älvd. 'tillverka rep'; spark t-'13 Rättv. 'idrottslek 
med två deltagare, vilkas ben sammanbundits 
med varandra, och där det gäller att så snabbt 
som möjligt rycka omkull motståndaren'; a`ttjni- 

rPp Älvd. a`ttar0 Ors. 'bakre bindstångsrep till 
lass'; sa'jdr43 Ors. 'långt rep, bundet om hela 
lasset'; ga'nnrepp Mal. ga`nnräjp ÖVd. 'rep av 
hampgarn'. Jfr rev' f., bet. 1; bind-, drag-, hår-, 
krok-, läder-, mellan-, not-, tagel-, älg-
huds-. 2. (senare ssgsled:) 'dvärgbjörk, Betula 
nana / dwarf-birch' ÖVd., se fjälls-. 

repa f. V ripå' öMor. rPpa Ve. Soll. rrpa Ors. 
r .'pa Leks. tVpa Nås rPpu Jä. Mal. (jfr LD I 
137). 1. 'rispa, rits / scratch' (SAOB repa' 1; 
ÖDB III 501) allm. Syn.: se reva, bet. 1; ripa' 
m.fl. 2. 'strimma / streak' Soll. tjå'r så ä bi 
ri`por i ve"dri 'köra så (fort) att det blir strimmor 
i luften!'. —Avi.: r`pu adj. Nås 'full med repor / 
full of scratches'. 

repa' sv.v.l. riep- Älvd. tVpa Mor. r`pa Rättv. 
Nås (jfr rep n., bet. 1) 'binda med rep / tie with 
rope' (SAOB repa" 1); vi skum tVpa brå' Rättv. 
'vi skola binda åt ordentligt'. Syn.: binda, bet. 
3a. — Särsk. förb. (ned:) 	kretyre 
Älvd. 'draga omkull kreaturet med repsnaror 
omkring benen' (jfr ÖDB I 268); (åt:) rep-å' la's-
sä Rättv. 'binda ihop lasset med repet'. Syn.: 
binda åt. 

repan  sv.v.3. rg.'pa (pret. relft) Mal. (jfr repa f.) 
'göra repor, rispa / make scratches' (SAOB re-
pa" 1). Syn.: raspa, bet. 1; ripa, bet. 1. 

repan' sv.v.l. (endast refl.:) rl'ep sig Älvd. 
si Ors. tVp se Nås 'Vi, så Mal. 'bliva bättre efter 
en sjukdom / recover after an illness' (SAOB 
repa" IV a). Jfr renska till. 

repalv  sv.v.1.-3. ri"på Älvd. Våmh. rrpå vMor. 
Ve. Soll. Ors. (pret. rrpät Soll. rrpäd Ors.) ripå' 
öMor. rrpo Ore tkpa Flo. rh»: Nås—Mal. (pret. 
rå'ptä Jä. rå`p8 Mal.) 'rapa / belch' (Rietz re-
pa"; V11 repa"; Burträsk; styr dat.:) i ri"pä 
Irö'tjem Älvd. 'jag rapar lök'; i rrpär serwattni 
vMor. 'jag har sura uppstötningar'. Jfr gorr-. 
Syn.: se gurpa, bet. 1, m.fl. —Avi.: ri"påniug f. 
Soll. 'rapning / belching'. 

rep-krammel n. Id Ke`pkrammbäk Soll. 'i repslage-
ri anv. tvinnställning, monterad på ett bräde och 
försedd med tre vevar / device used when ma-
king (twisting) rope' (se ill.; jfr ÖDB II 308ff.). 
Syn.: tvinnkrammel. 

rep-krok m. Ib, se r e p(s)k r o k. 
rep-kuta sv. v.3. rg.'pkåta Flo. 'galoppera / gallop'. 
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Syn.: se hoppkyta; långkuta; skutta, bet. 
ib, m.fl. 

replig adj. I rå`pkin Dju. (jfr ? V11 repligt) 'bra, 
skaplig / good, not bad'; di hår va då i rå‘pkina 
fä'Zr 'det här var då en färd som gick bra'. — 
Adv.: rå`plri Dju. 'ganska bra, skapligt / fairly 
weil'; vå'vän gå rå'plri 'väven (vävningen) går 
tämligen bra'. 

reps-knut m. J a rå`psknöjt vMor. 'knut, som gjor-
des över r ep(s)krok en baktill på ett lass, sedan 
man fört repet runt bindstången / knot tied 
over rep(s)krok at the rear of a bad'. 

rep-skog m. I b rå`pskög ÖVd. 'dvärgbjörk, Betula 
nana / dwarf-birch'. Syn.: se fjällbergsris; 
fjällsrep m.fl. 

rep(s)-krok m. I b ri'epskriek Älvd. Våmh. r43s-
krök Mor. —rå`pkrök Ors. Ore r'pkrök Ve. Sol!. 
Rättv. Leks. Nås Jä. Mal. repkrök ÖVd. 'grov 
träkrok, medelst vilken bindstångsrepet fästes 
baktill på ett lass / thick wooden hook through 
which rope was fastened at the rear of a bad' (se 
ill.; We.; ÖDB I 259). Jfr rep sknut. Syn.: lad-
nings-, vidje-krok. 

rep-slagare m. III c d'epllägä'r Älvd. a`pilågär 
Sol!. rå`pslågar Bju. 'person, som yrkesmässigt 
tillverkade rep / rope-maker' (SAOB). 

reps-tåga f. V ri'epstugå Älvd. 'av trä och järn-
krokar bestående fäste för bindstångsrep framtill 
på lass / holder consisting of wooden or iron 
hooks, used for rope tied at front of bad' (se 

res' n. la ries Älvd. rs Mor. Ga. Nås—Mal. Tra. 
'ved el. virke, till torkning upplagt i spetsig vin-
kel och med rotändarna korsande över varandra 
/ wood or timber put up to dry at an acute angle 
with root ends crossing one above the other' (se 
ill.; SAOB res' 3); larlråwiåårl'es Älvd. 'upp-
läggning av kolved'. Syn.: klyp n. 

res" n. rås Leks. Ga. Nås Jä. Mal. (jfr Torp ris n.). 
1. 'utrymme / space' Leks. Ga. ha ri''s på sä 
Leks. 'ha svängrum'; hå' nn ha ni brå rå' s Ga. 
'här ha ni (eg. haven I) gott utrymme'. 2. 'an-
sats, sats / run, start' Nås Jä. Mal. ta rå' s Nås 
Mal. 'taga sats'; vi skå ha lå' gut rå' s Jä. 'vi skola 
ha lång ansats'. 

resa f. IV a d'esa Älvd. nVåmh. rl'esa Våmh. 
(Bon.) rå‘s(a) vMor. Ve. Leks. rå`sa Bju. Nås 
Mal. resa ÖVd. 1. 'gång, omgång; vallnings- 

period / time, tum; period of herding' (SAOB II; 
ÖDB 1169) Våmh. vMor. Ve. fg`ra dågå rå`su 
vMor. 'fyra dagar för varje omgång (av vall-
ningsskyldigheten)' . Jfr lång-, stäckig-. Syn.: 
se färd, bet. 8, m.fl. 2. 'färd / journey' (SAOB 
I 2; jfr SAOB I 21) allm. o öå' ir 4 rtesyn stå'dd 
Älvd. 'och du är stadd på resa'; na'rrjasrsa 
Leks. 'handelsfärd till Norge'; (äv. bildl.:) o a 
djon äj tissk resa Li. 'hon har fått ett barn 
(utom äktenskapet; eg. gjort en tysk resa)'. Jfr 
boförs-, färd-, kattskjuts-, lång-, mellan-, 
messmörs-, mitti-, Pik-Olov-, stäckig-. 
Syn.: färd, bet. 1. 3. (senare ssgsled:) 'missfall/ 
miscarriage' Mal., se sned-. 

resa' sv.v.3. d'esa (sup. rest) Älvd. rå`sa Ve. Sol!. 
Ors. Leks. rå`sa Bju. Nås Äpp. Mal. (sup. råst 
Nås resst Äpp. Mal.) resa ÖVd. 1. 'anträda 
resa, avresa! set off' (SAOB resa' la) allm. gn 
sakt f'nn ri'est Älvd. 'visst har han avrest'. 
Syn.: fara v., bet. 3a. 2. 'hoppa / jump' Ve. 
Mal. rå`s g'vy 'lan Mal. 'hoppa över eldarna 
(med koskällorna om valborgsmässan)'. 3. 'fara 
med fart; försvinna, gå förlorad / fly (off), dash 
(off); disappear, get lost' (SAOB resa' 2a, 2b 
och 2b a) Ve. Soll. Äpp. Mal. sä rå'sär å Ve. 
'sedan försvinner den (o: solen)'; nä tröt- je ful 
få'rä e tägykt r'.sa ändå' Äpp. 'nu tror jag väl, 
att föret ämnar försvinna i alla fall'; re'sst djön-
nom fö' ssträ Mal. 'flög genom fönstret'. Jfr fara 
v., bet. 2. — Särsk. förb. (avg hå listäygan sta'k-
pams va å'resst Mal. 'Stolpes hässjstänger hade 
flutit iväg'. 

resan  sv.v.3. rå`sa Ve. Leks. rå`sa (pret. rå‘ stä) 
Bju. 'bringa i upprätt ställning / set upright, 
erect' (SAOB resa" 1); je skä stå' å r'så'fa 
Leks. (Silj.) 'jag skall iväg och resa hässjan'; rJ.'s 
på dä Leks. 'res på dig!'. Syn.: rital. — Särsk. 
förb. (ing rås-il nn en tjå'rdåk Dju. 'lägga in ved i 
en tjärmila' (jfr ÖDB I 510); (upp:) res-a'pp rå'-
gåkan Ål 'resa upp och laga gärdsgårdarna'; 
rås-sipp Nås 'uppresa'. 

rese m. IV ri"si (pl. ri"sir) Älvd.; obef. Våmh. Ve. 
1. 'övernaturligt väsen med övermänsklig storlek 
och styrka / supematural giant' (SAOB 1). 
Syn.: jätte, bet. 1. 2. 'ovanligt storvuxen man, 
bjässe / huge fellow' (SAOB 2). Jfr bjässe. 
Syn.: homman; jätte, bet. 2. 3. 'duktig, driftig 
man / able, energetic man'. 
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resen—rensen f. Id r esp  nVåmh. ri'sp öMor. Ve. 
Soll. Mal. —r4'sp Ors. re'nnsp Rättv. re'ssp, Jä. 
resp (pl. resner) Li. (jfr resna; Rietz 530b 
ressn; Wennberg rensen; Elmevik kåk- och 
kä(k)s- 1967, s. 71ff., 83f., 87f., 92ff., 161, 168). 
1. 'ranka, reva / creeper, vine' allm. e'rrtriesp 
nVåmh. ä'rrtresp öMor. Ve. 'ärtranka'; ä`r(r)t-
rennsnär Rättv. 'ärtrankorna'; dö`dråsp Ve. 
'humleranka som ej producerar humle'. Jfr ris, 
bet. 1; humle-. Syn.: resna, bet. 1. 2. 'fiber i 
lin / flax fibre' Ve. Soll. Ors. Jfr lin-. Syn.: 
resna, bet. 2. 3. 'fiber i kött / meat fibre' Li. 
Syn.: resna, bet. 3. 

reserv m.Ia resä'rry Våmh. (Bon.) 'reservhäst 
vid skjutshåll / reserve horse at relay point' 
(SAOB 2d). 

reserv-låda f. IV a resä'rrvlaa Äpp. 'låda, inbyggd 
i färdskrindans främre vänstra hörn och innehål-
lande reparationsverktyg / box containing repair 
tools built into front left-hand corner of cart' 
(ÖDB II 346). 

res-färdig adj. I rå`stä(ru Mal. (jfr SAOB) 'som är 
tvungen att begiva sig ut på resa / forced to set 
out on a journey'; rå'sfålru te stä 8 få ss saillt 
'tvungen att resa och skaffa oss salt'. 

res-korg m. Ib rteskorrg Våmh. 'stor spånkorg 
med handtag, lock och lås, anv. på längre färder! 
large chip-basket with handle, lid and lock used 
for long trips' (se ill.; ÖDB II 163). 

res-kost m.Ia ri'skåst Ve. rå‘skasst Mal. 'mat, 
medförd under resa / traveller's or carter's provi-
sions' (SAOB). Syn.: färdkost. 

reslig adj. I rå`sekig nÄlvd. rå`slin Ors. Leks. au-
fin Flo. Ke'slä Mal. 'lång och ståtlig, storvuxen! 
tall and stately' (SAOB). 

resna f. IV a—b—III ri'esp IV Älvd. rå`sp (best. 
rå`snu) vMor. reinnila III Rättv. rä'nnsla IV 
Leks. (Silj.) rå‘sna Ål rå`sna Dju. Flo. Äpp. Mal. 
re'ssna Ga. ri'ssna Mock. resna ÖVd. (jfr 
SAOB; Rietz 530b ressna; Elmevik kåk- och 
kå(k)s- 1967, s. 71ff., 88f., 93f.). 1. 'reva, ran-
ka / creeper, vine' (SAOB) allm. Jfr ris, bet. 1; 
fjuss-, humle-. Syn.: resen, bet. 1. 2. 
'(växt)stånd / plant' (jfr SAOB) Mal. li'rsna 
'stånd av lin'. Syn.: resen, bet. 2. 3. (senare 
ssgsled:) tjå'träjsna ÖVd. 'köttfiber! meat fib-
re'. Syn.: resen, bet. 3. 

resning f. Ib rå‘snig Mal. 'sluttning, resning på 

hustak / rise, elevation of roof (SAOB resning" 
3 a). 

rest m.—f. la rast m. Älvd. Soll. resst f. Ors. rässt 
m. Leks. Äpp.—Tra. 1. 'icke utförd arbetspres- 
tation; skatterestantier / task not performed; tax 
arrears' (SAOB rest' 2a) allm. int fikk n igga 
re'sst öOrs. 'inte fick han några restantier'; (äv i 
adjektivisk funktion:) dä'mm så vurt rå'st Soll. 
'de, som ej utfört sina prestationer'; bi rä' sst 
Leks. (Silj.) 'bli efter (med arbete el. med skatt)'. 
2. (i förb. för resten; SAOB rese 4 a:)fei 
Älvd. Soll. 'för övrigt, dessutom / furthermore'. 

res-underlag n. I c rå`su'nniag Leks. (jfr r e s v.) 
'havre, som under tröskningen var rest i upprätt 
ställning / oats set upright during threshing' 
(ÖDB I 454). 

reta' sv.v.3.-1. d'eta (sup. Hett) Älvd. rå`ta Ve. 
Leks. (pret. ri''tät Ve.; sup. rett Leks.) rå`ta 
Rättv. Bju. Dju. Ga. Nås Jä. Mal. (sup. rå`ta 
Rättv. rett Nås Jä. Mal.) reta (sup. räjtt) ÖVd. 
'förarga / anger, irritate' (SAOB reta! 6); däm a 
rå`ta mä Rättv. 'de ha förargat mig'. — P. pret.; 
se lättretad. — Pass.: ri'etas (pret. rfettes) 
Älvd. rå`tas öMor. rå`tas Leks. Bju. re'tts Mal. 
retes Li.; pret. re'ttas Dju. re'ttäs Ga. 1. 'stäl- 
la till förargelse, göra ofog; driva med / annoy, 
cause mischief; tease' allm. an  re'ttas mä-p Dju. 
'han drev med honom'. Jfr menas, bet. 1. 2. 
(opers.:) ä rå`tas ti heftrsp å mä Leks. 'jag har en 
irriterande känsla i halsen / my throat is irrita- 
ted'. Jfr reta". — Särsk. förb. (på:) am an a 
rett-på se äj si'nnt gammol keligg Tra. 'om 
man har retat på sig en arg gammal käring'; 
(till:) 1. råt int t'-p Dju. 'reta ej upp honom'. 
2. du a rett-t' nä Leks. 'du har irriterat det (o: 
såret)'; (ut:) retät-å'jt pre'sstp Ve. 'retade präs-
ten så att han kom ut'; råt-rt't gu'bban Leks. 
'reta gubben (husfadern) så att han kommer ut'; 
an då' vå dam 8 rett-12'4 pa'jkan Mal. 'den där 
(mannen) voro pojkarna och retade, tills han 
kom ut'. — Ssgr: rå'täskuppä m. öMor.; rå`tas-
pkigg m. Leks.; rg.'tbån n. Rättv. (Bi.); rå'täs-
plragg Ga. rå`taspiragg Dju. n.; rå'tsmakk m. 
Mal.; rå'tspet n. Jä.; rå'tspåta Nås rå'tspet(t)a 
Jä. f.; rå'tspit m. Leks.; rå'tstikka Rättv. Nås 
Äpp. Mal. retstekka Li. f. 'retsam el. förarglig 
person'. 
reta" sv.v.l. rii`ta Nås 'göra ont, irritera, plåga! 



retasldig 	 1938 	 revtdja 

ache, hurt'; ä rå`ta il sP a 'det gör ont i sidan'. Jfr 
reta', pass., bet. 2. 

retasklig adj.I ri"taskkin Leks. 'retsam, förarglig, 
försmädlig / annoying, teasing'. Syn.: se för-
smädlig; retig; retsam; retslig m.111. 

retig adj. I r.`tug Leks. reta ÖVd. = föreg. 
retsam adj. I tVtsam Bju. Nås = retasklig 
(SAOB 5-6). 

retslig adj.I re' ttslä Mal. = retasklig. 
rev' f. Ja riev  Älvd. Våmh. rv Mor.—Ors. Bju. 
Nås Äpp. Mal. räjv ÖVd. 1. 'rep av tagel el. 
svinhår / rope made of horsehair or pig's bristle' 
öMor. Ve. svenårsräv öMor. 'rep av svinhår'. 
Jfr rep, bet. 1; hö-. 2. 'vid fiske anv. snöre el. 
rep / rope or string used when fishing' (SAOB 
rev' 1; ÖDB I 67, 76, 128) allm. tä"gäkriev Våmh. 
'fiskerev av tagel'; he'sstagälrriv Äpp. 'metrev 
av hästtagel'. Jfr botten-, drag-, dragkrok-, 
fisk-, fiske-, flöt-, gädd-, id-, kast-, krok-, 
lång-, met-, not-, sänk-. 3. 'knippa med fisk, 
upphängd på en kvistklyka / batch of fish 
hanging from forked twig' (SAOB rev"; ÖDB I 
133) ÖVd. fe` sskräjv 'dets.'. 4. 'släktgren / 
branch of family' Li. ho utå ändä' ä'nndjes-
räjvin 'hon är utav den gren av (Bois-)släkten, 
som bor (nord) i Änget'. Syn.: grena, bet. 3. 

rev" f.Ia riev Älvd. rk Rättv. Leks. Bju. Flo. 
räjv Li. 1. 'mått, anv. vid uppmätning av jord / 
measure used when measuring land' (SAOB 
rev" 2) Leks. Bju. Flo, an add 	 tä 
stä'nnja Leks. (Silj.) 'han hade att stänga gärds-
gården på en sträcka av tre rev'; dam a mätt 
jö'lra i rg.`var Flo. 'de ha mätt jorden i rev'. 2. 
'uppmätning av jord el. gärdsgård, i och för för-
delning på byns gårdar / measuring up of land or 
fencing for allocation to farms of village' (SAOB 
rev" 3) Älvd. Rättv. Leks. Li. djirrå ri'evg 
Älvd. 'mäta upp byns jordlotter'. Jfr gård-, r od-
gårds-. 3. 'vid rev (bet. 2) uppgjord jordför-
teckning / list of village lands made at rev (bet. 
2)' Li. Jfr revbok. — Ssg: r.`vmått n. Flo. 
= revII f., bet.!. 

rev' n. riv Älvd. räv Nås Mal. 1. 'rivande, rafsan-
de / rummaging, scraping' (SAOB rev" 1) Mal. 

ä ss my'ttjy r - v ss 'här är det ett sådant 
rivande (i lådor etc.) så'. 2. (senare ssgsled:) 
'riven potatis / grated potatoes' (jfr SAOB rev" 
7) Älvd. Nås, se jordäpples-, pär(on)-. 

rev" n. la--II riv Älvd.—Ors. (best. dat. ri've 
Älvd. ri've—rPvi vMor.) räv Rättv. räv Leks. 
Bju. Flo.—Tra. 1. 'magsjukdom med svåra smär-
tor, bukrev / abdominal ailment causing severe 
pain' (SAOB rev" 3) allm. (utom Bju.); qn a 
dii`eå i ri'vf Älvd. an a dä'ji i ri'vi nvMor. 'han 
har dött i bukrev'; däm säd at an add rglv Rättv. 
(Bo.) 'de sade, att han hade något slags tarm-
vred'; r''v å stä`mma Leks. 'en dödlig magsjuk-
dom'. Jfr buk-, mag-, navel-. Syn.: bälgonta; 
bärd a. 2. 'en magsjukdom hos hästar / abdomi-
nal ailment in horse' (SAOB rev" 3) Bju. Jä. 

reva f. V ri"vå Älvd. ri"va Våmh. (Bon.) ri"vu 
vMor. Ve. Soll. rrva Ors. ri'vu 
Äpp. (LD 1137). 1.a. 'genom rivning el. brist-
ning uppkommen rämna (t. ex. i tyg) / tear, rent 
(e.g. in material)' (SAOB reva" 1) Ve. Jä. Mal. 
ÖVd. Syn.: ram s tra. b. 'rispa, repa, skråma / 
scratch' (SAOB reva" 2) Älvd.—Soll. Flo.—Tra. 
ka`tto a flat i rrour i ö`gum Soll. 'kattan har 
fullt med skråmor i ansiktet'. Syn.: se repa, 
bet. 1; rispa, bet. 1, m.fl. 2. 'spricka, rämna / 
crack' (SAOB reva" 3) Ors. Mal. Jfr ko r s-, s o 1-, 
väder-. Syn.: se braka, bet. 1, m.fl. 3. (pl.:) 
'hudsjukdom i hästens karled, mugg / skin-dis-
ease in horse's pastern-joine vMor. ann a fäjd 
ri"vur å ba"kfotum 'han (n: hästen) har fått mugg 
på bakbenen'. Syn.: mugg. 

reva sv.v A. rPeva Älvd. r`va Ors. Leks. ra 
Rättv. Bju. Flo. 1. 'mäta upp jord i och för 
fördelning på byns gårdar / measure up land for 
allocation to farms in village' (SAOB reva" 1) 
allm. 2. 'mäta upp och indela gärdsgård i och 
för bestämmande av varje delägares underhålls-
skyldighet / measure and divide fencing when 
allocating maintenance responsibility to different 
farms' Ors. Jfr revrodgår d. — Särsk. förb. 
(om:) riev-y'mm rergärdp Älvd. 'göra ny fördel-
ning av stängningsskyldigheten'; (upp:) 1. rev-
-8' pp jö'lra Bju. 'mäta upp åkerarealen'. 2. rev-
-o'pp rå'ggålran Leks. 'utföra syn av byns gärds-
gårdar' (gjordes varje midsommarafton); (k) e 
wart eerhaö s Älvd. 'det blev uppskrivet på 
revsticka sedan'. 

revalja f.IV a reva'llja Ore Leks. rava'llja Al 
reva'llja Dju. Ga. Äpp. Mal. 'lång ramsa av ord, 
långt anförande (t. ex. bannor), långrandig histo-
ria / long rigmarole, long speech (e.g. rebuke), 



rev-ben 	 1939 	 rev-låda 

long-winded tale' (SAOB; V11 regilj a); dam fek i 
lå'yya reva'llja Dju. 'de fingo ett långt förma-
ningstal'. 

rev-ben n. Ja ,Vvb -bz Ors. rg.'bi.n Leks. '(ett av de 
böjda och platta) ben, från ryggraden ömsesidigt 
omslutande kroppshålan och utgörande bröst-
korgen / rib(s)' (SAOB). Syn.: bröst-ben, bet. 
1; sidoben. 

revbens-spjäll n. Ja r'benspjell Leks. 1-`-
banspjö11—re'b(b)anspjö1l Jä. re'bensM1 Mal. 
'(stek av) revbensstycke av svin / spare rib(s)' 
(SAOB). 

rev-björn m.Ia ri"vbjönn Ve. (jfr Aasen, Ross 
riv-). 1. 'björn, som river kreatur / bear which 
attacks cattle' (SAOB). Jfr revdjur. 2. 'per-
son, som orättmätigt tar åt sig allt han kan kom-
ma över / person who unjustly takes all he can 
get'. Jfr revhök, bet. 2. 

rev-bok f. VI r1`evbii8k Älvd. rbök Rättv. Ga. 
Flo. Mal. Li. 'anteckningsbok med uppgifter om 
ägomarkens fördelning / book in which allocation 
of land was noted' (SAOB). Jfr rev" f., bet. 3. 

rev-djur n. Ja ri"vdför Soll. (jfr Aasen, Ross riv-) 
'rovdjur / beast of prey' . Jfr revdjur. Syn.: 
klo-, klor-djur. 

reve m. Illa iVva Mal. reve ÖVd. (jfr Fr. reifr; 
Rietz 529a rejv; Torp reiv1; Multrå rev) 'man-
tel, yttersta del av spädbarns lindkläder, under 
linden / outer part of infant's swaddling, under-
neath linde'. Syn.: slätt; storslarva. 

revel m. I r'`vil Mal. (jfr SAOB II) 'avlång, upp-
höjd svullnad (t. ex. efter ett piskrapp) / rec-
tangular raised swelling (e.g. after whiplash)'. Jfr 
rul, bet. 1. 

reveni (?) n. revärzi' Jä. reven? Äpp. 'bråk, oväsen 
/ row, noise' (We.). Jfr rumor. 

revers m. la rim' ss Älvd. reva' ss Rättv. (Bi.) Bju. 
Dju. 1. 'skuldsedel / promissory note' (SAOB 
revers"' 2) allm. 2. (bildl. i förb. skriva 
revers:) sk," rim' ss Älvd. 'göra sitt tarv / ease 
nature'. Jfr hare, bet. 4a; skita bet. 1, m.fl. 

rev-gräs n. Ja ,Vvgra's Mal. (jfr Aasen, Ross riv-) 
'gräs, som samlades på så sätt, att man ryckte 
upp det med händerna / grass which could be 
pulled up in handfuls'. Syn.: snugg. 

rev-hök m. I b ri"vök Älvd. 1. 'person, som var 
duktig att arbeta; rivande karl / able worker; 
energetic man'. Syn.: se revkuse, bet. 2, m.fl. 

2. 'person, som river och far, som rycker till sig 
saker / person who rummages and rushes along, 
who snatches things'. Jfr rev-björn, bet. 2, 
-varg, bet. 2. 

rev-järn n. Ia ré'vjår Leks. ri.'vjli(r)n Äpp. (jfr 
SAOB rivjärn; Gotl. Ordb.). 1. 'rivjärn / gra-
ter' Leks. 2. 'driftig, rivande kvinna / energetic 
woman' Äpp. Jfr raskreatur; revkuse, bet. 2, 
m.fl. Syn.: riva, bet. 2. 

rev-karl' m. Ja r''vkall Mor. (jfr rev' f., bet. 2) 
'vridbar träram, på vilken man vid roende med 
drag lindade upp reven / winder for trolling-line' 
(se ill.). Jfr revstickai, bet. 1. Syn.: se drag-
grind m.fl. 

rev-karl" m. la ri`evkall Älvd. ,Vvkall Ve. ?Vak& 
Rättv. Leks. Ål Mjuk& Tra. (jfr rev" f.) 'gode-
man vid skiftesförrättning / trustee, administra-
tor' (SAOB). 

rev-klyka f. IV a rkkgka Mal. 'träklyka, som 
man lindar upp ståndkroksreven på vid gäddfiske 
/ y-shaped branch of tree or bush upon which 
line of ledger-tackle was wound when fishing 
pike'. 

rev-knoster n. Id ri'vknöster Ors. (jfr Aasen, Ross 
riv-) 'slägga, anv. vid slipstenstillverkning / 
sledgehammer used when manufacturing grind-
stones'. Jfr revslägga. 

rev-knut m. J a ,Vvknclut Son. 'på särsk. sätt knu-
ten knut, medelst vilken rev stenen fästes vid 
notreven / knot tied in certain way, by which 
rev sten was fastened to draught fishing-line' (se 
ill.; V11; We.). 

rev-kranunel n. Id revkrammbäk nvMor. Soll. 1. 
'redskap, använt till spinning av notrevar, nät-
telnar m. m. / device used when making line of 
seine, rope-edging of net etc.' (se ill.) Soll. 2. 
'på handtag roterande vinda att linda upp reven 
på / winder for trolling-line' (ÖDB I 72, 76) 
nvMor. Syn.: se draggrind m.fl. 

rev-kuse m. Illa ri.`vkösä Äpp. ri'`vhisa Mal. 
rå.'vkäse Li. (jfr Aasen, Ross riv-). 1. 'person, 
som sliter mycket kläder / person who wears out 
a lot of clothes' Äpp. Jfr kläd-arg, -elak. Syn.: 
kluthök; klå-, rev-varg, bet. 1. 2. 'driftig, 
rivande person / energetic person' allm. Jfr 
revjärn, bet. 2. Syn.: moding; revhök, 
bet. 1; revvarg, bet. 3. 

rev-låda f. IV a ri'vaia Mal. (jfr SAOB) 'liten ask 
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med skjutlock, i vilken sänke, flöte och reserv-
metkrokar förvarades, och utanpå vilken met-
reven kunde lindas upp / small box with sliding-
lid, in which sinker, float and spare fish-hooks 
were kept, and around which line could be 
wound'. 

rev-orm m. la 1.`varrm Nås Tra. 'herpes / ring-
worm' (SAOB revorm"). 

rev-rodgård m. la te'vrogård Ors. (jfr reva v., 
bet. 2) 'gärdesgård, underhållen av flera gårdar 
och därför rev ad / fencing maintained by sever-
al farms and therefore divided up'. 

rev-slägga f. IV a ri'vileddja Ors. (jfr Aasen, Ross 
riv-) 'slägga, anv. vid klyvning av slipstensbloc-
ken / sledgehammer used for splitting grindstone 
blocks'. Jfr revknoster. 

revsna sv. v., se rifsna. 
rev-snälla f. IV a; pl. r'vsnällsr Mal. (jfr rev' f., 
bet. 2) 'spinnredskap för tillverkning av tagel-
metrevar / device for manufacturing horsehair 
fishing-line'. 

rev-sten' m. I a ri'`ustg.tz Soll. (jfr rev' f., bet. 2) 
'avlång sten, medelst vilken man sänkte en not i 
första varpet, då den var torr / rectangular stone 
with which one lowered a dragseine in the first 
haul when it was dry'. 

rev-sten m. la rå.'vstäjn ÖVd. (jfr Aasen, Ross 
riv-) 'grov, starkt rivande slipsten / coarse 
grindstone' (SAOB revsten" 1; ÖDB I 413; II 
24). Syn.: yxsten. 

rev-sticka' f.—n. IV rl'evstikk n. Älvd. rg.'astikk f. 
vMor. Soll. (jfr rev' f., bet. 2). 1. 'litet trä, på 
vilket metrev lindades upp / small piece of wood 
on which fishing-line was wound' (ÖDB I 67) 
Älvd. Soll. Jfr rev-karl', -låda. 2. 'stort träflö-
te på notrev / large wooden float on draught 
fishing-line' vMor. Syn.: kape, bet. 4; käpp, 
bet. 2, m.fl. 

rev-sticka" f.—n. IV rl'emstikk n. Älvd. ri'evstikka 
f. Våmh. (Bon.) rstikk(a) Soll. 1.é'vstikka 
Rättv. Mal. revstikka Li.; pl. t.'ustikkur öMor. 
Ve. Ors. (jfr rev" f., bet. 2). 1. 'liten träspjäla, 
på vilken namnet på en viss äga var skrivet med 
runor el. bokstäver / small wooden slat on which 
was written the name of a certain property in 
runes or letters' (SAOB r e v s ti c k a') allm. (utom 
Li.). 2. 'träspjäla, nedstucken i marken vid bör-
jan av ett gärdsgårdsstycke samt försedd dels 

med bomärke för den underhållsskyldige, dels 
med uppgift om hur många famnar gärdsgård han 
hade att underhålla / wooden rod stuck in ground 
at beginning of piece of fencing, denoting farm 
responsible for maintenance, also how much fen-
cing this applied to' Li. 

rev-stång f. Ib—VI ri`eusteug Älvd. Våmh. ri'v-
stemy Ve. Leks. Bju. Ål rj'`vstagg Ors.; pl. re'v-
stemyar Flo. (jfr rev" f., bet. 2) 'vid mätning av 
jord anv. trästång / wooden pole used when 
measuring land' (se ill.; SAOB). Syn.: mäl-
stång. 

rev-trä n. V r&'vtrii Ål Ga. 'tygbom i vävstol / 
fabric-beam of boom' (V11 revträ"; We. 2). 
Syn.: se bult', bet. la. 

rev-ull f. la 	Ore (jfr Aasen, Ross riv-) 'ull, 
som ej klippts, utan rivits av fåren / wool which 
had been torn and not cut off sheep'. 

rev-varg m. Ib ri"vwarrg Våmh. (Bon.) rruvarrg 
vMor. Soll. Hma' rrg öMor. rirvarg Rättv. 
tVvvarg Leks. Mal. (jfr Aasen, Ross riv-). 1. 
'person, som nöter mycket kläder / person who 
wears out a lot of clothes' Soll. Rättv. Leks. 
Syn.: se revkuse, bet. 1, m.fl. 2. 'barn, som 
river och snokar överallt; klängigt barn / child 
who rummages everywhere; clinging child' (jfr 
Multrå) vMor. Mal. Jfr revhök, bet. 2. 3. 
'rivande, driftig man / energetic man' Våmh. 
öMor. Rättv. Syn.: se revkuse, bet. 2, m.fl. 

rev-väder n. Id Iftwedär Soll. (jfr Aasen, Ross 
riv-) 'blåst, som liksom river fukten ur hässjorna 
/ wind which brings the damp out of the hurdles'. 

rheinländer m. III c re`gglända Mal. relänndar 
ÖVd. 'pardans i 2/4-takt, påminnande om schot-
tis / dance in couples in two-four time' (SAOB 
rhenländare 2). 

ria f. IV a ralla Ors. ra`ja—ri` a Ore ri` a Rättv. (Bi.) 
Bju. Nås rg`a Flo. Jä. Mal. 1. 'timmerbyggnad 
med tröskgolv och ugn, avs. för torkning av 
otröskad säd och sädens tröskning / timber buil-
ding with threshing floor and oven used for 
drying unthreshed grain and for threshing grain' 
(SAOB ria"; ÖDB I 459ff.; III 15, 95; jfr Malung 
bd 3, s. 247) allm. Jfr finn-, tork-. Jfr bad-, 
tork-stuga. 2. 'provisorisk, illa bonad bostad, 
koja / provisional, badly built house, hut' Ors. 
Mal. wi rajtum-iö'p jeff ra'ju öOrs. 'vi gjorde 
(eg. ritade el. reste ihop) en provisorisk koja'. 
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rickel m. la ry"tjyl—ry"tjil Soll. (jfr rickla v.) 
'lång och gänglig karl el. gosse, räkel / tall, lanky 
fellow'. Syn.: se dråse, bet. 3; rake; rakel; 
räkel, m.fl. 

rickel n. Id rg'käk Soll. 'mager och gänglig individ 
(människa el. djur) / thin lanky individual (hu-
man or animal)' (V11; jfr Rietz 533a rikkel). 
Syn.: se rangel m. m.fl. 

rickla f. IV a ri"kii4- Ve. (pl. ri"kkur) ry"kälr Soll. 
(jfr Torp rikk). 1. 'mager och gänglig människa 
el. magert djur / thin lanky person or animal' 
Soll. 2. 'kluven trädstam med oregelbunden och 
knotig ved i årsringarna / split tree trunk with 
irregular knotty wood in annual rings' Ve. Jfr 
k å d-. 

rickla sv.v.l. ry"käk Soll. (jfr Rietz 533a rikkäl; 
V11, We. rickla"; Torp riklai) 'vara ranglig, 
vackla / be rickety, totter'. Jfr rangla, bet. 1. — 
Särsk. förb. (ihop:) ä ry"kkär då ful e"ta snärt 
iö'p 'det där rasar nog snart samman'. 

ricklig adj. I ri"kirun Ve. ry"klrån Soll. (jfr Rietz 
533a under rikkig; SAOB ricklig; V11 rick-
log, -ot). 1. 'mager och gänglig (om människa) / 
thin and lanky (of person)' Soll. Syn.: se rang-
lig, bet. 2, m.fl. 2. 'oregelbunden och knotig 
(om trädstam) / irregular and knotty (about tree-
trunk)' allm. 3. 'ojämn, gropig, knagglig (om 
väg) / bumpy, rough (about road)' Ve. Syn.: se 
rappligi, bet. 2, m.fl. 

rid f.—n. I a ri f. Mal. n. Li. (jfr Sdw. ridh; Fr. 
hrfö; Rietz 531a; Torp rid f.). 1. 'plötsligt an-
fall av överspändhet av något slag, idé el. lust, 
galet infall / sudden flt of eccentricity, crazy 
impulse' (SAOB 1) allm. ä kå'mm-på me nu , 
ss je chrg int te la'-uve' Li. 'det kommer på mig 
något tokigt infall (en häftig lust), så jag kan inte 
låta bli (att göra det)'. Jfr dygn, bet. 3; gäd; 
gäde; rede", bet. 1; skede, bet. 3; tämpa; 
karl-, stoll-, tok-. Syn.: kåre, bet. 3. 2. 
'födslovärkar / labour pains (of childbirth)' Li. 
Jfr föds-. Syn.: se drev, bet. 6. 

rida st.v.—sv.v.3. ra`jaa Älvd. Våmh. ralicla—
reda—re'jda Mor. re'jd(a) Ve. red(a)Soll. Ore 

Ors. ri'da Rättv. Dju. ri'cla Leks. rl'a 
Bju.—'fra. (utom Ål rl'a, Jä. ri'da); pret. rier3 
Älvd. Våmh. rää—räd Mor. räd Soll. Ors. Ore 
Rättv. Leks. Dju. rä Bju. Ål Ga. Mal. ri'ddä Nås 
räj ÖVd.; sup. ri"aiö Älvd. Våmh. rröiö—ri"di 

vMor. ridis öMor. rrdi Soll. Ors. rt"di Rättv. 
ri'di Leks. Dju. Mal. ri`i Bju. Ål 4'i—ritt Ga. ritt 
Nås 	ÖVd. 1. 'färdas sittande på riddjur / 
ride' (SAOB 3; styr dat.) allm. tan's du ra'jö 
4ny'm Älvd. 'törs du rida på den (n: hästen)'; 
ra`jä 4 rå'v Älvd. 'rida på bakre delen av häst-
ryggen' (Liv. Älvd. 64); s"dror ri"dä vOrs. 'de 
andra redo'; andä' kan an fsl ri' te sts'kkhslrm på 
Tra. (skämts.) 'den där (slöa kniven) kan man väl 
rida till Stockholm på'. 2. 'sitta el. stå grensle 
(över ngt) / sit or stand astride (sthg)' (SAOB 5 
och 8) Soll. Rättv. Mal. må"rån a ri"di fö'tji Soll. 
'maran har suttit på el. ridit (sovande) människor 
(eg. folket)'; ka'när 	värä`rs Rättv. 'korna stå 
grensle över varandra'; mä`ro tar te rP däg Mal. 
'maran börjar rida dig'. 3. 'utöva könsakten 
(om den manliga parten, vare sig människa el. 
djur) / perform sexual act (of male, either human 
or animal)' (SAOB 5 g; styr dat.) allm. sjä"nä, 
ö'irdjen å"lld-å rä'jd tjg'rtz Soll. 'titta älgtjuren 
håller på att betäcka kon'; o'kksrj rPr Mal. 
o'kkso rP kö'ne Li. 'tjuren betäcker kon'. 4. 
'göra narr av / make fun of (SAOB 8c) Mal. Li. 
an ska s'llti rP på sta`kkaram 'han skall alltid 
göra narr av ngn stackare'. 5. (om trådar i förb. 
rida på varandra:) trifan rPr knirr Mal. 'trå-
darna tvinnas ojämnt / the threads are being 
twisted unevenly' (vid spånad). — P. pres.: dem 
a kiimi ralkland där vOrs. 'de ha kommit ridande 
där'. —P. pret.: rh:y Flo. ri'din Mal. 'förgjord gm 
trolldom / destroyed through magic'. — Särsk. 
förb. (ned:) si' tt ent å rejd-ni 'd ro"gädtz, Ve. 'sitt 
inte på gärdesgården, så att du får den att rasa!'; 
(åter-av:) an a ridi-atå'y (he'sstem) Ve. 'han har 
fallit av hästen(s rygg)'. — Avi.: rPnig f. Mal. 
'ridande / riding'. 

riddare m. III c ri'ddar Li. 'ryttare / rider' (SAOB 
12). Jfr ryttare. 

riddar-väg m. I c ri'ddarok g Li. 'ridväg, ridstig / 
bridle-path'; re'tt sustPvi få' add mö'rkaran ri'd-
darvå'in 'rakt österut här hade morakarlarna sin 
ridväg'. Syn.: red-, rid-väg. 

rid-gåva f. V ri"gövå Älvd.; best. ri"govg Våmh. 
(jfr gåva v. och LD I 289 ang. ä före a; jfr 
Noreen Ordl. ridgöfva; Torp göva, gauv m.) 
'häftig vind, vindby, tromb / strong wind, torna-
do'; ä sir et sos rt"goug äd aft ga'jö jär Våmh. 
'det ser ut som om stormen skulle ha (eg. hade 
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haft) gått fram här'. Syn.: väder-hås, -karl, 
-kula, -vind, -virvel. 

rid-man n. J a redmån Soll. 'översta parti av häs-
tens man, vilket vid klippning lämnades orört, 
och som man höll i, då man red / top part of 
horse's mane left untrimmed and held onto when 
riding'. Syn.: se redlugg m.fl. 

rid-oxe mAlla ra`jdukks Våmh. (Bon.) rä'jdukks 
Mor. ri`okksä Ål 'könsmogen tjur / sexually ma-
ture bull'. Syn.: se ball-, red-oxe m.fl. 

rid-sadel m.Id—a rälidsål öMor. 	Rättv. 
ri'dsål Leks. ri'sål Bju. Ål Flo. ri` säj Ga. 'sadel, 
anv. vid ridning / riding-saddle' (se ill.; SAOB). 
Jfr klövjesadel. Syn.: redsadel. 

rid-väg m. I b ri'dvåg Leks. (Silj.) rPvag Bju. 'för 
häst, men ej för fordon framkomlig väg / bridle-
path' (SAOB 1). Syn.: red-, riddar-väg. 

rifsna sv.v.I. riffsna vOrs. reffsna Nås; pass. 
riffsnas Älvd. reffsnas Flo. räffsnäs Jä. (jfr 
We.; Torp rif s a) 'repas upp, rivas upp (t. ex. om  
en väv) / be unravelled (of woven cloth)' Ors. 
Nås. Jfr rispna. — 	reffsp-sä Nås `dets.'. 
—Pass: 1. 'dets.' Älvd. Flo. Jä. hä a räffsnas i 
ka' nntp Jä. 'det (n: tyget) har trasats upp i kan- 
ten'; (i särsk. förb. med upp:) 	tjir.lbj a 
riffsnas-u'pp Älvd. 'hela kjorteln har repats upp'. 
Syn.: rasna, pass. 2. 'rysa av fasa / shudder 
with fear' Flo. ä va ss ä reffsnäs ti'-mä 'det var 
så (hemskt) &å jag ryste (el. det ryste i mig)'. 

rigga f. IV a H' gga•--re'gga Älvd. re`gga nvMor. 
(jfr rigga v.). 1. 'långsträckt fördjupning, bred 
skåra, ränna / broad furrow, groove' (t. ex. i 
stople till skiftesverk; på undersidan av skida; 
för pilen i pilbåge; i björkstam vid tagande av 
björksav; ÖDB III 123, 146, 155, 160) allm. nib i 
birgåreggyn nvÄlvd. '(nere) i pilbågens ränna 
för pilen'. Jfr far!  n., bet. 2; får f., bet. 5; spår, 
bet. 3. 2. 'av snö igendriven väg / road covered 
with drifting snow' nÄlvd. 

rigga sv .v .1. ri`gga Älvd. (jfr Torp rigga" v.) 
'skära skåror el. rännor t. ex. i stolpar (till skif-
tesverk), takbräder etc. / cut furrows or grooves 
in poles (for »skiftesverk»), roofing boards etc.'. 
Jfr randa; rigga f.; rigghyvel. 

rigg-hyvel m. Id ri'ggpoyl Älvd. 'hyvel, anv. att 
åstadkomma ränna i trä med / plane used to 
make grooves in wood'. Jfr rigga f.; rigga v. 
Syn.: randhyvel. 

rik adj.I rajk Älvd. Våmh. Ors.—räjk—rejk Mor. 
räjk Soll. Ore rik NeSi. Vd. (komparation: LD II 
206). 1. 'mycket välbärgad, förmögen / very 
weil-off, wealthy' (SAOB 3) allm. ä i bry'nn so a 
djort yn rdjkyn Våmh. (Bon.) 'det är brunnen, 
som har gjort honom (D: krögaren) rik'; nö' g må 
du tro, vi bi rns jani dästz gå' kq Leks. 'nog må 
du tro att vi bli rika här i den här gården'; da i 

gå'ker add dem äjn kå`ppårkättil Li. 'i för-
mögna gårdar hade de en kopparkittel'. Syn.: se 
förmögen m.fl. 2. (senare ssgsled:) 'försedd 
med en stor kvantitet (av ngt) / with a large 
quantity (of sthg)' (SAOB 4) allm. wa'nn brui nn 
e wa"toräjk Ore 'vår brunn ger stora mängder 
vatten'; skö'rik Rättv. 'som har gott om skor'; 
dam ha våri pä'nniyrikä i fkö'a Mock. 'de ha haft 
gott om pengar i Floda'. Jfr fisk-. 

rike n. III rPtje Älvd. Ål Nås rPtjä Ore Bju. tja 
Leks. rPtji Ga. Mal. 1. 'land och folk, utgöran-
de en stat / country, state' (SAOB 2); frelukri-
tjeä Älvd. 'Frankrike / France'; la' nnd å ri`tjs 
kri'gy Leks. 'runt om i landet'. 2. (senare 
ssgsled:) 'Guds välde, himmelrike / heaven, pa-
radise' (SAOB 3) allm.; se guds-, himmel-. 

rikedom m. Ja rdjtjdem Älvd. re'jtjdöm svMor. 
rdjtjdöm—rdjkdöm Ors. ri`kdöm Leks. Bju. 
Flo. Nås Jä. ri`tjidöm Mal. ri'tjedöm ÖVd. 'för-
mögenhet; välburgenhet / wealth, riches' (SAOB 
1 c); nä' kymmb du et i rdjtjdkrmin Älvd. 'nu 
kommer du mitt upp i rikedomen' (säges, då ngn 
kommer i dörren just som det sopas); int ed då i' 
si'tt upå re'jtjdomär int svMor. 'inte skulle då 
jag ha sett på rikedomar inte'; int är ä vart tä 
fsrhäv sä yvsr ns radomar int Leks. 'inte är det 
värt att förhäva sig över några rikedomar inte'; 
dam a dräj-ihö'p ss myttjy ri`tjidommää  ss Mal. 
'de ha samlat (eg. dragit ihop) så mycket rike-
domar så'; an gar-ä't mä ri'didomom Mal. 'han 
går ut med rikedomarna (om person som går 
snett på skorna och nöter klackarnas utsidor)'. 

rik-gnax m. ragnakks Dju. 'rik knös / rich man'. 
Jfr snålgnax. Syn.: knax, bet. 2; rikgubbe. 

rik-gubbe m. Illa ingsbbe Li. = föreg. utå 
ri`kgsbber sam ha' nn vå da na 'utav sådana 

rika storgubbar, som han var hos (eg. där när)'. 
rik-gård m. Ja rdjkgård Ors. 'förmögen gård, ri-
kemansgård / wealthy farm, rich man's farm'. 
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riklig adj. I ri`kkin Leks. 'ymnig, överflödande / 
plentiful, profuse' (SAOB 2); oskapki rPkkin tå 
blru'mma 'oerhört ymnig att blomma'. 

rik-mannen m. la best. ri`kmannan sRättv. 'fågeln 
kornknarr / corncrake'. 

riks-daler m. III c—IV rikksdä`Zrää--dä`lra Mal.; 
best. rikkmakeri Li. 'svenskt riksmynt (av skif-
tande valör i olika tider) / Swedish coin' (SAOB); 
hann sam ska tjå`p se v''t, hann få' int mrttji fe 
rikksdX4-et1 Li. 'den som skall köpa sig förstånd 
(eg. vett), får inte mycket för riksdalern'. Jfr 
daler, bet. 1. 

riks-sak m. I b ri'lckssäk Mal. 'mycket viktig ange-
lägenhet / very important business'. 

rikta sv .v .1. ri`kkta Älvd. Ve. 'göra rät, rak el. 
slät, jämna / straighten, adjust' (SAOB rikta" 
1); ri'kkt by'ssy vÄlvd. 'räta ut (den krökta) 
bössan'; ri`kkt ka'ssea Älvd. 'rätta till hölasset, 
så att det låg mitt på släden' (jfr Liv. Älvd. 87). 
— Särsk. förb. (in:) rikkt-i'nn Ve. 'justera'. 

riktig adj. I ri' kktug 	kktyn Älvd. 	kkty 
Ors. ri'kktig Våmh. (Bon.) Ore 

Leks. Ål ri`kktin Bju. Jä. ri`kkte Äpp. ri`kktiMal. 
rè kktig—rettig ÖVd. 1. 'i god ordning, rätt / in 
good order, correct' (SAOB I 1) allm. ädä' e 
re'ttigt Tra. 'det där är riktigt'. 2. 'verklig, äkta, 
sann / real' (SAOB I 6-7) allm. r ri`kkto dr!"- 
11örrpa nVåmh. 'en verklig slasklisa'; du 	då 
jeno ri'kktig tru'llkekiyg du Ore 'du är då en 
riktig trollkäring, du'; ä e i ri'kktig skyr tta Ål 
'det är en sann yrhätta el. hoppetossa'; ä vä äjn 
rettig va`ttufiar, anda pe`tteg Li. 'det var en 
riktig vattenfågel (o: duktig simmare), den där 
Petter'. 3. 'fullt frisk / quite healthy' (SAOB I 

Leks. jä ä-nt ri'kktig i dä'g jä 'jag är inte 
riktigt frisk i dag, jag'. 4. 'som har sitt förstånd i 
behåll, fullt klok / in one's right mind' (SAOB I 

Älvd. Leks. Mal. ÖVd. I äu-pt ri`kktug eld 
nÄlvd. 'är du inte klok' (till den som framställer 
ett orimligt förslag); å 11'kar dum vo-nt ri'kktig 
Leks. 'det är som om de inte vore fullt kloka'; tå 
da' nn få'n 	re'ttig 	Li. 'tag mig fan, om ni 
äro (eg. I ären) fullt kloka!'. 5. (n. substantive-
rat:) 'duktigt, ordentligt / proper, real' Äpp. 
ÖVd. nå vå'r hä ful ri'kktet mä å`sskvär Äpp. 
'nu blir det väl ett rejält åskväder'; re'kktit me 
ha'gg Tra. 'ordentligt med stryk'. — Adv.: ri`kk-
tut Älvd. ri'kktit Ors. Leks. Bju. Nås Jä. (för- 

stärkande vid adj.:) 'fullkomligt, alldeles; väl-
digt, mycket / quite, very' (SAOB II 3 a—b) ä i'llt 
rakat Leks. 'det är riktigt bitande' (om vädret); 
hä va ri`kktit gä'ki Jä. 'det var mycket ledsamt'; 
ve må'dd sa illa, ss ri`kktit ä va få'fäyyt Mal. 'vi 
mådde så illa (vantrivdes), så det var alldeles 
obeskrivligt'; hå va ri`kktit e grö'mm ä gr'a 
Mal. 'det var en alldeles utmärkt (eg. grym) 
anordning (eg. greda)'. 

rikt-lapp m. I a ri`kktlrapp svÄlvd. (jfr rikta v.) 
'svart tyglapp, anv. som riktpunkt vid inriktning 
av bösspipa / piece of black material used as 
aiming point when adjusting gun-barrel' (ÖDB II 
95). 

rikt-städ n. II ri`kktstM svÄlvd. (jfr rikta v.) 'litet 
städ, på vilket bösspipan lades, då man skulle 
räta dess lopp / small anvil on which gun-barrel 
was laid when straightening it' (SAOB; ÖDB II 
95). 

rim' n. I a rjm Älvd. rim Mor. Soll. Leks. Bju. 
Dju. Ga. Li. 1. 'tunn beläggning av ngt finkor- 
nigt, ex. torr snö el. iskristaller / hoar-frost' 
(SAOB rim' 1; MoM. 1946, s. 151 ff.) allm. gn ä 
no ?fm å ke`ppym Älvd. 'den (o: hästen) har ngt 
slags tunn beläggning på läpparna'; eö a Ig'm 
kitä 	Våmh. 'det har fallit (eg. kommit) litet 
torra snökorn'; rPm åv så'llt Sol 'tunn belägg- 
ning av salt'. Jfr salt-, snö-. Syn.: hel n.; 
hela" f.; rimfrost. 2. (senare ssgsled:) 'glöd-
patina på järn / patina on wrought-iron' Li., se 
eld-. 

rim" oböjl. sbst. n. rim Älvd. rim Mor. Soll. Bju. 
Nås Jä. 1. 'rimord (i dikt el. visa) / rhyme' 
(SAOB rimu  2) allm. ä gör i ri'm öMor. 'det (o: 
uttrycket) går på rim'; an fe'kk ä tå gå brä' i rPm 
Jä. 'han fick det att rimma bra (eg. gå bra i rim)'. 

'ngt rimligt! sthg reasonable' (SAOB rim" 4) 
allm. ä ä Jim å resö'n hå' Bju. 'är det rimligt, 
det?'; 	resö'n Jä. 'ngt förnuftigt el. vettigt'. 

'ngt som passar el. som går bra! sthg suitable' 
Älvd. Soll. e lrigg i rit m aö ner Älvd. 'det 
ligger bra till för henne'; ä gö'r upå rPm te 
gry"väk å knPm Soll. 'det går bra att krypa på 
knäna' (skämts. rimmat talesätt). 

rim-frost f. la rPmfras(s)t Rättv. (Bi.) Dju. 
ÖVd. = ri ml, bet. 1. 

rimlig adj. I rPm(rin Soll. Bju. Nås Jä. rPmlin Ors. 
ri'mken Li. 'lämpligt avvägd, antaglig / suitable, 
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well-balanced' (SAOB I 2); stö'r å ri`m&-e hä's 
Li. 'stora och väl tilltagna hus'. Jfr o-. 

rimma' sv .v .1. ri'ma Älvd. Våmh.; obef. Mor. 
'bildas rimfrost / form hoar-frost' (på träd etc., 
men ej på marken; SAOB rimma' I 1); e wå 
ri'maö i mo'rrgus Älvd. 'det var rimfrost i mor-
se'. Syn.: hela. — Särsk. förb. (på:) 'bildas en 
tunn beläggning' Bju. Äpp. hä a ri`m-på Äpp. 
'det har bildats en tunn isbeläggning på vattnet'; 
(åg eö a rimaö-s1'  Våmh. 'det har bildats rim-
frost'. Syn.: hela å. 
rimma" sv .v .1. ri'ma öMor. ri'ma Nås Jä. 'sätta 
ihop (osanna) historier, dikta, fantisera, smålju-
ga, skarva / tell stores, talk wildly, fib, exagger-
ate' allm. an  kan ri'ma ri`kkti an öMor. 'han kan 
sätta ihop historier, han'. Jfr regla f., avl. — 
Särsk. förb. (ut:) han va brå' tä rim-c-et (h)ä Jä. 
'han var duktig att lägga ut saken / he was good 
at expounding'. 

rimmet n. Id ri'mmälr Mal. 'ngt mjukt och finför-
delat / sthg soft and pulverized'; ä lat'mm sam ett 
ri'mmäs sirtt sä il hd(4),ste 'det kommer som 
något mjukt (stoft) och sätter sig i halsen'. 

rimpa f. IV a rrmmpa Älvd. Våmh. ri'mmpa Ve. 
Ore (Rietz rempa; SAOB 1) 'smal remsa / nar-
row strip' (t. ex. av jord; av tyg); wevrimmp 
Älvd. 'rand i vävnad'. Jfr ramsan, bet. 1; rand, 
bet. 1; rumpa f., bet. 8a. Syn.: remsa. 

rim-salta sv .v .1. ri'msal(1)ta Rättv. Mal. 'pudra 
över med salt / powder with salt' (SAOB). 

rim-stycke n. III rPmstyttjy Mal. 'folkvisa / folk-
song' (jfr SAOB). Jfr regla f., bet. 4. 

ring m. I b rim Älvd. Våmh. riyyg övr.OvSi. 
ÖVd. riyy Rättv.-Mal. 1. 'ringformigt föremål 
el. ljussken; cirkelrund gång el. krets, rundel / 
ring-shaped object or light; circle' (se ill.; SAOB 
ring' 1-3, 6-8; ÖDB 1106; 11 143, 146, 154, 222; 
IV 232, 359f.) allm. djäv rryyg Älvd. 'giva ring 
(sällskapslek)'; gm ri'yyg öMor. 'gömma ring' 
(lek); ä fullt i H' yyar å rruyar jan på bö'Zrä Leks. 
'det är fullt med ringar (efter matskålarna) här på 
bordet'; gu'llrjyyg Älvd. gu'llriyyg vMor. 'guld-
ring'; me"siugriyyg Ors. 'mässingsring'; sä'llriyy 
Leks. 'silverring'; skwa'Ildärriyyg Ore 'ring av 
grädde i en delvis tömd mjölkbunke'; å'vriyy 
Leks. (Silj.) 'träring, på vilken håvens garn var 
monterat'; (äv. bildl.:) gn for rn ko'lldgn yyg 
(on rö'vq åå'r Älvd. 'man rar en hissnande känsla 

där (eg. en kall ring om bakdelen)'; drm a-it 
dugå tå' si aty ri'nndjim nVåmh. 'de (förtrollade 
korna) ha ej kunnat taga sig ur trollkretsen'; 
djärå rryyg (im by'önn Våmh. 'inringa (eg. göra 
ring om) en björn'. Jfr gård, bet. 4a; hank', bet. 
1; bjäll-, björn-, brud-, buss-, drag-, finger-, 
flät-, flöt-, glemmig-, hak-, hark-, hjul-, 
humle-, häkt-, kittels-, knäpp-, kol-, kopp-, 
kugg-, käng-, lask-, lie-, lieorvs-, lott-, lys-, 
löv-, mjöl-, mässing-, namn-, nålhus-, räv-, 
sav-, silver-, skall-, snö-, sock-, söm-, sörp-, 
tagel-, tand-, timlings-, tum-, töm-, värv-, 
ård-, älv-, ögon-, öron-. Syn.: ringel, bet. 1. 
2. a. 'vid skinnberedning anv. halvcirkelformigt 
järnredskap med vassa innerkanter genom vilket 
skinnen drogos och uppmjukades / semi-circular 
iron implement with sharp inner edges through 
which skins were pulled and softened' (jfr SAOB 
ring' 2 o; ÖDB II 234, 238f.) allm. Jfr draga v., 
bet. 11; bråk-, skinnar-. b. (överfört i best. 
sg. som senare ssgsled:) 'talgoxe / great tit' Mal., 
se drag(er)-i-ringen. 3. (pl.:) 'anordning av 
järn med (rundböjda) krokar, anv. att hänga upp 
kittel el. gryta över elden / iron device with 
hooks on which cauldron was hung up over the 
fire' (se ill.; jfr SAOB ring" 2c; ÖDB III 186f., 
193, 203) OvSi. Rättv. Jä. Mal. Li. trfnuriyugär 
nVåmh. 'kittelhängare, hörande till trana i spis'; 
je'lldåjsrryugär-jälldöjsrtyygär vMor. 'kittel-
hängare i eldhus'; grå`vsriyar Rättv. 'kittel-
hängare i öppen spis'; trä"riyar Rättv. 'kittel-
hängare av trä framför öppen spis'. Jfr lill-, 
små-, trä-. Syn.: ringa'', bet. 2; ring-don, 
-krok, bet. 1; ringor. 4. 'uppsättning av i var-
andra ställda laggkärl / set of barrels, one inside 
the other' (jfr SAOB ring' 6b; ÖDB II 359). Jfr 
sjukvarters-. Syn.: karsring. 5. 'i en valk 
runt nacken upplagt hår / hair rolled up in nape 
of neck' (ÖDB IV 232) Leks. (Silj.). Jfr bunta, 
bet. 2; lös-. 6. 'resårstickad del av tröja, vante 
el. strumpa / elasticated part of knitted pullover, 
glove or stocking' Jä. Syn.: holk, bet. 7; 
krusvarv; kåk, bet. 2. 7. (senare ssgsled:) a. 
'armmudd / wrist-warmer' Ål Flo.-Jä.; se arm-, 
vant-. Syn.: holk, bet. 4. b. 'selputa / collar 
pad' Mal.; se bogred-. 8. 'degrand i bröd / 
sad mark in bread' (jfr SAOB ring' 7) Ve. ä wa 
ri' nndjen i brii'dä 'det var en degrand i brödet'. 



ring 	 1945 	 ringare 

9. (senare ssgsled:) 'dörrmatta / door-mat' Li.; se 
moss-. 

ring adj. I riyyg Soll. 'snabb; händig / quick, deft' 
(SAOB under ringa I 1); ri'yug i fryygrum 
'fingerfärdig'; ri' yyg i fo"tum 'snabbfotad'. Jfr 
kring-, ring-fotad. Syn.: se kring; rapp m.fl. 

ringa' f. IV a tf nndja Älvd. ry'nndja Våmh. 
ri`nndja—ry`nndja Mor. ri`nndja Ve. Soll. Ors. 
ri`nnja Leks. ri`nnja Jä. Äpp. ry`nn(Da Mal. 
rrnndja ÖVd. 'laggad bytta av 1-2 kannors rymd 
/ tub holding around (hall) a gallon' (se ill.; jfr de 
Vries; Fr. hringj a; Torp ringja; ÖDB I 287, 
292, 300; II 355); toå'kannrinndja Li. 'laggad 
bytta, rymmande två kannor'. Jfr bytta, bet. 
lb; halv-, kalv-. 

ringa" f. IV a—V rryyu V Nås K nnja IV Äpp. (jfr 
ringor f. pl.). 1. 'vid spis el. eldstad uppsatt 
träställning med svängbar arm, på vilken en gry-
ta el. kittel hängdes upp över elden / wooden 
device with moveable arm on which a cauldron 
was hung over the fire' (ÖDB III 186, 193) Äpp. 
Jfr grytkarl m.fl. 2. 'järnvind som upphäng-
ningsanordning för gryta el. kittel i spisen / 
moveable iron arm over the fire for cauldron' (se 
ill.; ÖDB III 186, 203) Nås Äpp. Jfr ring, bet. 3; 
ringor m.fl. 

ringa' sv .v .1. rfyyga Älvd. Våmh. rryyga Mor. 
—rrnndja Ors. rryga Leks. (Silj.). 1. a. 'förse 
med ring / fit with ring' (SAOB ringa! 2c) allm. 
ri'yyg st.vijne Älvd. rryyg su4'jni öOrs. 'förse 
svinen med ring i trynet' (ÖDB 1 184). b. 'sy 
ihop en märrs könsorgan, innan hon släpptes på 
bete / sew up mare's sexual organ before she was 
put out to graze' Våmh. Syn.: lappa åter. 2. 
'lägga i ring / place in ring' (SAOB ringa! 3) 
Leks. (Silj.) rryy tå'ge 'lägga notlina i ring'. 3. 
'omgiva med en ring, inringa / surround' (SAOB 
ringa' 4) Ors. rryug bje'nn 'holma björnen' 
(ÖDB 16). Syn.: holma; värva. —P. pret.: då' 
skuld däm å däm rryygadan öMor. 'då skulle de 
ha dem (n: svinen) ringade'. — Refl.: dem rryyg 
se ikriyg trå'an Li. 'de (o: märldjuren) rulla ihop 
sig omkring (nät)trådarna'. — Särsk. förb. (in:) 
riyg-i'nn by lönn  Våmh. riyg-i'nn bjö'nn nvMor. 
riy-i' nn bjå'rp Flo. 'holma björnen'; (om:) i djikk 
o riygäd-y' mm drm Våmh. 'jag gick i ring om-
kring dem (o: kreaturen)' (ÖDB 1 173). 

ringa" sv.v.3.-1. rrnndja Älvd. Våmh. (pret. 

rryyde Älvd.) rrnndj(a) Mor. Soll. Ors. (pret. 
ri'nndjäd Ve. rrnndjät Soll. rryydä Ors.) 
ri'n(n)ja Rättv. Bju. Ga. Flo.—Jä. (pret. y(y)ds 
Rättv. rryyda Flo.) rrnnja (pret. rryyds) Leks. 
ri`nnja—ry`nn(jy Mal. H' nndja ÖVd. 1. 'ringa i 
kyrkklockorna (äv. om  klockornas ljud) / ring (of 
church bells)' (SAOB ringa" 1-2) allm. ri`nndj 
fö käljtji nvMor. 'ringa begravningsringning (eg. 
för liket)'; ri'nndj tjö'rrtjlarukkur vMor. 'ringa i 
kyrkklockorna'; rinndj å'ligsmål öMor. 'ringa 
helgsmål'; riyy fs'sstgånnjun Leks. Jä. 'ringa (till 
mässa) första gången'; ä rrnndje da i tjeksn Li. 
'det ringer där i kyrkan'; (överfört:) ry' nn(jy i 
kk'skkom at om kliVna Mal. 'ringa i klockorna 
åt djävulen (eg. honom klene)' (sagt då någon 
svänger med ett ben, lagt över knät på det andra; 
jfr bet. 2). Syn.: bamma, bet. 1; bånga, bet. 1. 
2. 'röra hit och dit, dingla, svänga (med) / dangle, 
swing' (SAOB ringa" 7) Mal. Li. käina 
ry`nn(Di i\hs'nom Mal. 'kon svänger med hor-
nen'; dem ge'kk da å rryyd i odttubettsm Li. 
'de gingo citir och svängde med vattenbyttorna'. 
Jfr ringla, bet. 3. — P. pres.: vetjå' ska ä vå far 
då'nande å rrnjande i ms`rrgsst Leks. 'jag und-
rar vad det \\rar  för dunder och klockringning i 
morse'. — Särsk. förb. (ihop:) rinndj-jäl9p Älvd. 
rinndj-ihö'p V. 'ringa samman'; (in:) ny rinndj 
drm i'nn sy' nnaajen Våmh. 'nu ringa de in sön-
dagen'; ri`nndj-ten föll Ve. 'ringa in julen'; ä 
hall å rinnj-i'nn Leks. 'det håller på att ringa in 
till gudstjänst'; riu-r nn jä'llda Jä. 'ringa in sab-
baten'; (samman:) rinndj-sa`mma Soll. riyy-
-sa`mmo (--ss'mfflo) Jä. riyy-sa`mma Äpp. 
'ringa samman'; (upp:) rrnndj-upp ale/ck° Soll. 
'ringa med lillklockari, så att den kom i takt med 
storklockan'; ri`nndje-zipp stö'rkkskka Li. 'tram-
pa igång storklockan'; (ut:) rinnj-ä' t Leks. 'ringa 
ut från gudstjänst'; (å:) då-p dje'kk, Sa riyyd an 
å' 16 'k Tra. 'när han gick, svängde han på krop-
pen och på de framför bröstet böjda armarna så 
där'. —Av!.: ry`nn(Dila f. Mal. 'ko, som svänger 
med huvudet / cow that swings her head' (jfr 
ringa", bet. 2). 

ringare m. III c rrnndjär Mor. Ve. rrnndjer öOrs. 
ri`n(n)jsr Rättv. ri`nnjar Jä. rryyar Mal. 'person, 
som var anställd och avlönad av socknen för att 
ringa i kyrkklockorna / bell-ringer' (SAOB 
ringare" 1). Jfr ringningskarl. 
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ring-ask m. I b rrugassk Ga. 'helt liten svepask, i 
vilken silverringar förvarades / very small turned 
container in which silver rings were kept' 
(SAOB). Jfr nipperask. 

ring-butt m. Ja ry`nn(j)ibatt Mal. rrnndjebatt 
ÖVd. (jfr ringa' f.) 'laggad träkagge, liksom en 
normal ringa rymmande ca två kannor / wood-
en cask like a normal ringa, holding around a 
gallon'. 

ring-dans m. la rrgydäs Mal. ÖVd. 'ringlek / ring 
dance' (SAOB 1). Syn.: ringlek. 

ring-don m. Ja rrygdön Mal. 'upphängnings-
anordning för kittel el. gryta över elden i spisen'. 
Syn.: ring, bet. 3; ringor. 

ringel m. Id—Sa rrnndjelr Älvd. rrnndjel Våmh. 
rrnndjil öMor. rrnndjel Ve. — rrnndjal Ors. 
rrn(n)jil Rättv. Leks. Dju. Nås Jä. rrnnjel Ål. 
1. 'cirkel, rundel; ring / circle; ring' (SAOB a—b) 
allm. däm jölr en rrn(n)jil ti sniiinam Rättv. 'de 
gjorde (el. trampade upp) en cirkelrund gång i 
snön'; en rrnnjil krigarn tu'gykä Jä. 'en ring 
omkring månen'; ha'kkarrvrinnjil Dju. 'i ring 
hopknuten korv, fylld med hackmat'; rjj`krinnjil 
Jä. 'ring av tobaksrök, rökring, rökslinga'. Jfr 
ringla f.; räv-. Syn.: ring, bet. 1. 2. 'ring på 
vattenytan; vattenvirvel / ring on surface of wa-
ter' (SAOB c) Älvd. Våmh. Mor. Ors. Rättv. i 
drös nid i rrnndjaltz vOrs. 'jag drogs ned i vat-
tenvirveln'. 3. fettvalk på halsen på människa / 
roll of fat round person's neck' (SAOB c) Al. 4. 
'savrand i snittytan på träd / sap-line in section 
surface of tree' (jfr SAOB c) Dju. 5. 'krokigt, 
böjt el. spiralformigt föremål, kroklinje/ crooked, 
bent or spiral object' (jfr SAOB e) Leks. Syn.: 
krok, bet. 1; krokel. 

ring-finger n. I d ri`gggfiggger Älvd. rruggfigggär 
Mor. Soll. rrgygfiggger öOrs. rrgyfigyar Rättv. 
rrgyfiggär Al Nås Mal. rryggfiggger ÖVd. 
'handens fjärde finger / fourth finger of hand' 
(SAOB 1). Jfr guld-bäraren, -vrången. Syn.: 
hjärt-finger; närmastlillfingret; pillare-
mara, bet. 2. 

ring-fotad adj. I rryggfötado Soll. (jfr ring adj.) 
'snabbfotad / swift-footed'. Syn.: kringfotad. 

ring-gryta f. IV a rrgyggrfita Ve. (jfr ringor) 
'gryta med fattan och avs. att hängas över elden 
/ cauldron with fattan hung over fire' (i motsats 
till skaftgryta). Syn.: fattan-, häng-gryta. 

ring-gång m.Ib rrgygagg Mal. rrygggaggg Li. 
'sats el. omgång spisringar (till norskugn) / set 
of stove-rings (for Norwegian cast-iron stove)' 
(jfr Skinnarbygd 1952, s. 26). 

ring-gärd f. Ja rrgyjiik Mock. 'knypplad spets 
med ringmönster, anv. att pryda barnhatt / bob-
bin-lace with ring-shaped design used to deco-
rate child's hat' (ÖDB IV 500; E. Odstedt i Rig 
1942, s. 41, med fig.). Jfr luvgärd. 

ring-häck m. I b rryyäkk Leks. (Silj.) 'anordning 
för barn, som lär sig gå / device used for child 
learning to walle. Syn.: se gångstol, bet. 2; 
kringla, bet. 7; springstol, bet. 2, m.fl. 

ringig adj. I rrgygon Soll. rrgyug Leks. (Silj.) 
rrygga Li. (jfr V11, We. ringjot; Aasen 
ringutt). 1. 'som har fläckar el. mönster i form 
av ringar / with ring-shaped spots or design' Soll. 
Li. 2. 'försedd med ringar (om slidhorn el. gam-
mal trädstam etc.) / equipped with rings (about 
horn or old tree-trunk)' Leks. (Silj.). 

ring-ister n. I d rrygisstar Leks. (jfr ring, bet. 1) 
'ister från svinets småtarmar / lard from intestine 
of pig' (ÖDB I 321). Jfr nättja; pris"; ring-
talg; rympkrage; tarmkringelfett m.fl. 

ring-kota f. IV a rrygköta Mal. ri`gy(g)köta Li. 
'utväxt (el. svulst) omkring hovens övre del / 
growth round upper part of hoof ; hä kriiitjä a 
rrgyköta på vdsster frdmmfötam Mal. 'det 
krälar (av insekter) vid (eg. åt) utväxten på 
vänstra framfoten'. Jfr hovgård. 

ring-krok m. Ib ri'ygkrii8k Våmh. rryg(g)krök 
Mor. —rrnndjkrök Ve. rryykrök Soll. Jä.—Tra. 
gr ring, bet. 3; ringor). 1. 'järnkrok, hängan-
de på kittelvindens arm och utgörande fäste för 
kitteln över elden / iron hook hanging from arm 
of cauldron hanger, from which cauldron was 
suspended over the fire' (se ill.; ÖDB III 204) 
allm. Jfr hl!-, små-ringar. Syn.: gryt-, bet. 2, 
kittel-, bet. 2, tran-krok. 2. 'järnkrok, med 
vilken kitteln lyftes av från ringarna / iron hook 
with which cauldron was lifted off ringarna' 
Mal. Syn.: grytkrok, bet. 1. 

ring-krus n. Ja rrgykräs Leks. 'mönster i lek-
sandsdräll / design in Leksand diaper'. 

ringla f. IV b rrgygäk Soll. rruggal Ors. 'ngt hop-
ringlat, slinga, ögla; girland / sthg circular, coil, 
bop; garland' (SAOB; V11 ringla; We. ringla"; 
Torp ringla, under vringlam); drrvrigggäk 
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Soll. 'liten garnhärva'; kå'rrvriyugält Soll. 'korv, 
hopfäst med båda ändarna, så att den bildade en 
ögla'. Jfr ringel, bet. 1; torr-. 

ringla sv .v .1. rryygek Älvd. rryyglik vMor. Ve. 
Soll. ri`gyla Ors. rryyZra Leks. 1. (itr.:) 'röra sig 
i bukter, slingra / coil, wriggle' (SAOB ringla' 
2a) allm. Syn.: lynka. 2. (tr.:) 'lägga i ring / 
coil up' (SAOB 	2b) Älvd. rryygek 
ryinimpa 'lägga svansen i ring'. 3. rryggäk upo 
6"vud Våmh. (Bon.) rryygäZr upå å"vud vMor. 
rryggälr upå hå"vu Ve. 'skaka el. svänga 
på huvudet / shake or swing one's head'. Jfr 
ringa", bet. 2. 4. 'Tygla rna ii`gon Leks. 'välva 
el. rulla med ögonen / roll one's eyes'. — Refl.: 
rå'ken rruuke sig Älvd. 'röken höjer sig i ringlar 
/ the smoke coils up' (SAOB ringla! 4b); 
ri'mäk si Soll. 'rulla ihop sig' (t. ex. om  ett 
band). — Särsk. förb. (ihop:) qn låg ijö‘p-
Humlad öOrs. 'den (3: ormen) låg hopringlad'; 
(upp:) riyysir-o/pp Ji`gon Leks. 'välva upp (el. 
himla med) ögonen'. 

ring-lek m. I b ri'yggkiek Älvd. rryy(g)läjk ÖVd. 
'ringdans' (SAOB). Syn.: ringdans. 

ring-mjöl n. la rryymjiik Ål 'kompakt massa av 
mjöl runt kvarnstenarna / compact ring of flour 
round millstones' (Rietz 532b; ÖDB I 477). 
Syn.: mjölring, bet. 1; svep; svepmjöl. 

ringning f. Ib rrygniug—ri`nndjnigg Ors. ri'u(0)-
nig Rättv. Bju. Nås Mal.; best. ri`nndjänindji 
öMor. 'ringande i kyrkklockorna / ringing of 
church bells'. Jfr helgmåls-, heligdags-, 
heligmåltids-. 

ringnings-karl m. l a rryynigskarr nvMor. ri`nndj-
nigskår Ors. 'man, som var i tur att sköta den 
(rotarna) åliggande ringningen i kyrkklockorna 
/ man in charge of arranging bell-ringing'. Jfr 
ringare. 

ringom prep. riygam Älvd. 'omkring / around' 
(V11; styr ack.:) kii"nrug riugym ö'gy nÄlvd. 'so-
tig omkring ögonen'; felråv, an 1 ?imam e'sstp 
ann 'Olov, han sköter och kör (eg. är omkring) 
hästen, han'. Syn.: se nediring; omkring, 
bet. 1. 

ringom adv. rryygam—rryggam Älvd. 'omkring / 
around'; fårå mynt i gä'rdym 'gå omkring i 
gårdarna i byn (el. från gård till gård)'; o'llt 
tf mani 'runt omkring'. Syn.: se omkring, 
bet. 1, m.fl. 

ring-omikring adv. ri'yystrt-ikri' yy—ri'ygam-i-
kri' vy Mal. 'ideligen runt; runt, runt / round and 
round'; ä gikk ri'ygern-ikri'uy da å ga`kvin 'det 
(3: någon) gick runt, runt på golvet'. Jfr om-
-ikring, -iring-, -kring adv. 

ringor f. IV a pl. rryygur öMor. Ve. Ors. ri`gyar 
Jä. (jfr ringa" f.) 'upphängningsanordning för 
kittel el. gryta över elden i spisen / device for 
hanging up cauldron over the fire' (ÖDB III 186, 
193, 203). Jfr lill-, små-. Syn.: ring, bet. 3; 
ringa", bet. 1-2; ringdon. 

ring-pung m. I b rruygpayyg Älvd. 'puta, anv. 
som skydd under seldonets dragring / protective 
pad under draw-ring of harness'. Syn.: brott-
pung. 

ring-rosa f. IV a ri'yyrösa Leks.; pl. ri`yurösur 
Ve. rrygrösor Ors. 'ringblomma, Calendula / 
marigold' (We.; jfr SAOB ringros). 

ring-råte m: IV ri`gygröti Våmh. (Bon.) 'röta i 
trädets å'rsringar / rot in the annual rings of a 
tree'. Syn.: ringröta. 

ring-röta f. IV a ri'yygråt vMor. = föreg. (SAOB 
2). 

ring-sked f. J a ri'yugstkd Ors. 'träsked med i hål 
på skaftet konstfärdigt utskurna ringar / wooden 
spoon with skilfully carved rings in holes of the 
handle' (SAOB). 

ring-spade m. IV rraggspådå Soll. 'träskovel, för-
sedd med skoning av järn / wooden shovel with 
iron mountings'. Syn.: sko-räka, bet. 1, 
-skovel, bet. 1. 

ring-stolpe--stälpe m. Ill a rryggstä8p(ä) Våmh. 
rruggstöp Mor. Soll. rruystatep Ve. rryug-
stöpä—rrnndjstakpä Ore (jfr LD I 164f., 292 not 
53) rryystairpa Nås Jä. Mal. ri'yyst84pä Äpp. 
ri'7uste4pe Li. (jfr ring, bet. 3; ringor) 'den 
spisstolpe, som bar upphängningsanordningen 
för kittel el. gryta över (öppen) eld / the post in 
the stove which supported the suspension device 
for cauldron or pot over (the open) fire' (ÖDB III 
171, 203); ä sitt uppå ri'yugstöpam öMor. 'det 
hänger (eg. sitter) på ringstolpen'. Jfr ring, 
bet. 3. Syn.: hink, bet. 3; transtolpe. 

ring-stång f. Ib ry`nndjstguyg Våmh. (jfr ringa!) 
'lång trästång med en hake i den ena änden, anv. 
att hänga ringa på vid upphämtning av vatten / 
long wooden pole with hook at one end, used for 



ring-talg 	 1948 	 ripa' 

hanging ringa on when fetching water'. Jfr 
hinkstång. 

ring-talg m. I b-c rryy(g)tåg Soll. ri'yytalrg Leks. 
(Silj.) Ål 'talg från tarmarna av nötkreatur och 
får (anv. vid ljusstöpning) / suet from intestines 
of cattle and sheep (used for making tallow-can-
dles)' (ÖDB III 305). Jfr nättj a; ringister m.fl. 

ring-varp n. la rryygva'rrp Tra. 'i ring el. halvcir-
kel från stranden utlagt nät / net put out in a ring 
or a semicircle from the shore' (jfr ÖDB 1 126). 

ring-åder f. Id rryygådär vMor. Knyådar Rättv. 
rrynadär Dju. 'åder nedtill i hästhoven / vein at 
base of horse's hoof (jfr ? SAOB). 

ring-öl n. II ri'n(n)jålr (best. -Mar) Rättv. 'gravöl / 
funeral feast'. Syn.: gravkalas; gravning-, 
grav-öl. 

rinka f. IV a ri'yyka Äpp. (Rietz 533a) 'utsvulten 
ko / famished cow'. Syn.: ranka'. 

rinka sv .v .1. ri'yyka Li. (jfr VII, We. rinka) 
'springa (ränna) i onödan / run around unneces-
sarily'. Jfr ranta v., bet. 1, m.fl. 

rinna st.v. ri'nna Älvd. Våmh. ri'nn(a) Mor. Ve. 
Soll. Ore Leks. Ål ri`nna-ri'nnq Ors. ri`nna Bju. 
Dju.-Tra.; pret. r.nn Älvd. Våmh. rann Mor.-
Soll. Bju. Dju. Nås-rqnn Ors. rånn Rättv. Leks. 
(Silj.) rann Leks. rann Äpp.-Tra.; sup. ry`nneö 
Älvd. ru`nniä-ru`nni Mor. ru`nni Soll. Ors. 
NeSi. ra'nni Nås ra'nn Äpp. ÖVd. ra'nn-rä'n 
Mal. 1. 'röra sig (hastigt) glidande, slingrande; 
fara el. ränna (fram) / glide along, wriggje; run' 
(SAOB 1) Jä. Äpp. Mal. du går sam du rs'nn i 

Jä. 'du går som om du glede fram'; nå'hi 
ra'nn tå trå'am Mal. 'nålen gled av tråden'. Jfr 
ved-. Syn.: hala!, bet. 2; löpa st.v., bet. 4; 
ränna, bet. 6. 2. 'flyta, flöda, strömma / flow, 
run' (SAOB 2) allm. (utom Älvd. Våmh.) ed 
ri'nn öjtyr så`ri vMor. 'det rinner el. flyter var ur 
såret'; ä ri'nn däjt ä let vVe. 'det flyter dit det 
lutar'; tå' rär rå' nnå Rättv. 'tårarna runno'; ri'nn 
te bl-ö's Ve. ri'nn lä b4-ö'ds Rättv. Hinn lä blrö's 
Ål ri'nn tä Ny' ss Dju. rinn te blro'ss Mal. 'för-
blöda' (jfr ÖDB I 308); ä pl'ir å ri'nn mulla 
stenam Tra. 'det (a: vattnet) flyter och porlar 
fram mellan stenarna'. Jfr gå, bet. 7b. Syn.: 
löpa st.v., bet. 5. 3. 'gå upp (om solen) / rise (of 
the sun)' (SAOB 9e) ÖVd. då sö'Ira ra'nn Li. 
'när solen gick upp'. 4. 'falla (om stjärna) Ifall' 
(SAOB 9e) Ore e såg hur jeno stgi'rna ra'nn 'jag  

såg att en stjärna föll'. Syn.: dimpa, bet. 3; 
ränna, bet. 11. — Pass.: ä ri'nns Li. 'det avgår 
sädesvätska'. Jfr gå, bet. 14. — Särsk. förb. (av:) 
bkö'dtz a runni-å' nå Rättv. 'blodet har runnit av 
nu' (vid slakt); (efter:) ä rinn fal ä'ttä Dju. 'det 
faller väl några sista droppar ur maltet (vid 
brygd)'; (fram:) 1. då rann sö'ka fra' mm å 
kamm tu mietia Li. 'då gled solen fram (och 
kom) ur molnet'. 2. 8 rånn-fra'mm Rättv. 'det 
(3: kornet) utvecklades bra'; (för:) ä rånn-
-få' r må en så' k Rättv. 'det kom för mig en sak'; 
(på:) ä rann-på' mä Bju. 'det kom för mig'; 
(upp:) 1. (om solen:) Ve. Soll. Flo. Jä. sö'iri 
rann-u'pp so rö'd i dä'g vSoll. 'solen gick upp så 
röd i dag'; sö'Zra rinn-a'pp Flo. 'solen går upp'. 
2. (om gräs, skog etc.:) Älvd. Mal. ÖVd. skö'jin 
rinn-a'pp Mal. 'skogen utvecklas bra, visar god 
återväxt'; (ur:) ä rinn-Pr Ve. 'det läcker' (om 
kärl); (ut:) rinn-a't Mal. 'ra groddar' (om pota-
tis); pii`ron e å'trann Tra. 'potatisarna ha grott'; 
(uti:) ä rinn-d' bli' try Mal. 'det tränger in vatten i 
båten'; (utur:) dr? tp rann-Yjtgr öMor. 'avfö-
ringen flöt ut (ur tarmarna)'; ta'rrman ra'nn-a 
am a Li. 'tarmarna runno ur honom också'; (å:) 
1. ä ra'nn-å mijänn sö'mmn Soll. 'jag föll i sömn 
(eg. det rann å mig en sömn)'; swe'mmnen rQ'nn-
-0.  mi öOrs. 'jag föll i sömn'; ä rann fal å' me äjn 
vä`ki i mi`nnåsti Tra. 'jag föll väl i en lätt slum-
mer vid midnattstiden'. 2. ä rg`nn-0 mi öOrs. 
'det kom för mig, jag erinrade mig det'; (över:) 
bjö'rrkan ha rann-å`vy Jä. 'björksaven har runnit 
över (uppsamlingskärlet)'. 

rinning f. Ib ri`nniy Mal. 'på en gång avtappad 
vört / brewer's wort drawn off at one time' 
(SAOB); dam tåg å fö`sst ri'nnin(fin 8 add ti 
jä'sstp 'de togo av första omgången (avtappad) 
vört och tillsatte jäst(en)'. 

rinn-kåda f. IV a ri`nnkvåd Soll. 'mjuk, ej tuggbar 
kåda / soft, non-chewable resin' (SAOB). Syn.: 
se gorr, bet. 5; görel m.fl. 

rinn-sand m. l a ri`nnsannd Ve. Flo. 'mycket fin, 
torr sand (som rinner mellan fingrarna) / very 
fine, dry sand'. Jfr bad-, mal-sand. 

ripa' f. IV a ri`pa Rättv. 'repa, reva, rispa / 
scratch, tear' (jfr SAOB under repa' f.). Syn.: 
repa; reva, bet. 1; rispa, bet. 1; rispna. — 
Avi.: rPpu adj. Rättv. 'full av repor / full of 
scratches'. 
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ripa" f. IV a rjå`ppa—rjo`ppa—ry`öppa Älvd. 
ry' öppa Våmh. rjå`ppa nvMor. rå`pp(a) Ve. Soll. 
ra'ppa Ors. ri`pu Bju. ri`pa Ga. Flo. Jä. Äpp. 
ri`pa—rirpa Mal. rrepa—ru'ppa ÖVd. 1. 'höns-
fågel av släktet Lagopus / grouse' (SAOB ripa" 
1). Jfr snö-. 2. 'kvinnfolk, som springer i går-
darna och pratar / woman who goes round the 
farms gossiping' Våmh. Jfr ragelkäring m.fl. 
Syn.: bygås, bet. 1; gårdbjäll(r)a; rappeltyt-
ta m.fl. 

ripa sv.v.3.-1. rPpa Älvd. Våmh. Mor. Ve. Ors. 
1. 'göra en repa, rispa / scratch' (jfr SAOB 
repa" 1) allm. Syn.: raspa, bet. 1; repa"; 
rita", bet. 1. 2. 'stryka eld på en tändsticka / 
strike a match' (jfr SAOB repa" 2) Ve. ri`p i 
je'lld 'dets.' . Syn.: rita'', bet. 2. — Refl.: du a 
ri'pa di vMor. 'du har fått en repa'; i riff mi Ors. 
'jag rispade mig'. 

rip-hop m. la rii'phöp Tra. 'hop av ripor / flock 
of grouse'; je så äjn rit'phöp Sam va sam äjn 
,sryjä'hås 'jag såg en ripflock som var (el. flög) 
som en snöby'. 

rip-karl m. Ja då'ppkall nÄlvd. ti»pkål Mal. rrep-
käl ÖVd. 'riptupp / grouse cock' (Aasen rjupe-
kall, under rjupa; jfr SAOB rip-kall(e), 
-karl). 

rip-käring f. Ib rjå'ppkeltyyg nÄlvd. 'riphöna / 
grouse hen'. 

rip-sticka f. IV ri'pstikka Ve. (jfr ripa v., bet. 2) 
'stryksticka, som kunde tändas mot byxbaken / 
match which could be struck against trouser-
seat' (jfr SAOB under repsticka). Syn.: ar s-
håls-, rit-sticka, bet. 1, m.fl. 

ris" n. I a rajs Älvd. Våmh. Ors. —rejs—räjs Mor. 
rejs Ve. räfs Soll. Ore ris NeSi. Vd. 1. (koll.:) 
'blast el. revor av vissa växter / tops or runners 
of certain plants' (SAOB ris' 2 a) allm. u`mmbälr-
räfs Soll. 'humlerankor'; drtris Flo. 'ärthalm'. 
Jfr resen, bet. 1; resna, bet. 1; fjuss-, flutt-, 
jordpär(ons)-,jordäppel-,kråk-,kråkbärs-, 
musärt-, pär(on)-, ärt-. 2. 'lågväxt ört el. bus-
ke; (koll.:) bärris / small plant or bush; (coli.:) 
berry sprigs' (SAOB ris' 2b) allm. jö'kbäsris 
Rättv. (Bi.) 'hjortronris'; Ii' n(n)bäsris vRättv. 
'lingonris'; ö' dbäsris Leks. 'odonris'; trä'nube,s-
ris Mal. 'tranbärsris' . Jfr en-, fallbärs-, fjäll-, 
fjällbergs-, get-, klipp-, klönkatt-, kärr-, 
lingbärs-, luft-, mjölbärs-, orm-, penning-, 

pors-, smälterbärs-, vass-, vide-. Syn.: 
ung, bet. 2. b. (senare ssgsled; skämt:) 
'huvudhår/ (jokingly:) hair of the head' Mal., se 
lus-. 3. 'snåraktig skog med övervägande löv-
skogsvegetation av buskar och smärre träd / 
mainly deciduous forest with thickets consisting 
of bushes and small trees' (SAOB ris' 3) allm. 
dier irå a"t i ra`jsg o frnn U'rg Älvd. 'de äro ute i 
skogen och plocka bär(en)'; wesst i ra'js Våmh. 
'i skogen väster om (kyrk)byn'; at i ralisf Våmh. 
(Bon.) hårt i ralise nvMor. bart i ra`jse Ors. b8t i 
rPsä Tra. 'i skogen'; la'uct nord i ra`jsi Ors. 
'långt norrut i skogen'; vi jekk åt nåk i rPsä Leks. 
'vi gingo vägen gm den norrut belägna busk-
skogen'; a ri`sa Jä. a rPsä Tra. 'till skogs'; sii's a 
ri`sa Li. 'schas åt el. till skogen!' (ropades åt 
vargen, som försökte nappa åt sig en get el. ett 
får); å'Iderajs Älvd. 'buskar av gråal' (jfr Rietz 
536a); bjö' rrkräjs Ve. 'risig björkskog'; Ynräjs 
Ve. 'bestånd av en'. Jfr mor; kräck-, snar-, 
vattu-. Syn.: skog, bet. 1. 4. 'kvistar och 
avfall från träd och buskar / branches and twigs 
from trees and bushes' (SAOB ris' 4) allm. åv 
llajku tu'rru ra'js Våmh. 'av sådana där torra 
kvistar'; ä knå`sstred i re'js Ve. 'det rasslade i 
riset'; grO"twågrajs Älvd. gra`nntvägurts el. 
wä'guris Mal. grå` ntvauris ÖVd. 'ris, lämpligt 
att göra grantvagor av' (jfr grantvaga); kva'sst- 
rIs 	'ris, lämpligt att göra kvastar av'; grä`ris 
Mal. 'granris'. Jfr al-, barr-, en-, enbarrs-, 
enbärs-, get-, hag-, lass-, löv-, lövkärv-, 
mil-, valborgsmässo-. 5. (koll.:) 'hackat ris 
(på stugans golv el. som strö under kreatur etc.) / 
chopped twigs (on the floor of the house or for 
the cattle to lie on etc.)' (jfr SAOB ris' 4) öMor. 
Ors. stu"gurdjs öMor. 'hackat granris, strött på 
stugans golv om julen'; 	tterrajs öOrs. 'strö för 
vinterbehovet i fähuset'. Jfr risa v., bet. 2; 
gran-, hack-. Syn.: hack', bet. 4. 6. 'av 
kvistar bestående redskap att aga med; aga ut-
förd med sådant redskap / birch-rod; flogging 
with birch-rod' (SAOB ris' 6-7) Rättv. Leks. 
Bju. Nås Mal. ä'llvo par rPs Rättv. '(stryk med) 
elva par ris'; rPs at egna rå' v Flo. ri's a 
Mal. 'ris åt egen bak, dvs, skada åt sig själv'. Jfr 
björk-, långfredags-, påsk-. Jfr risbastu. 7. 
(senare ssgsled:) 'visst arbete i skogen / certain 
work in forest' Våmh.; at i rå' widårajs Våmh. 
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(Bon.) 'till skogs för att hugga famnved'; at i 
y'mmbåsrajs Våmh. (Bon.) 'till skogs för att 
samla mossa till strö'. Syn.: skog, bet. 3. 8. 
(senare ssgsled:) 'visst skogsområde / certain fo-
rest area' vMor. Ors., se finn-. 

risll  n. Ia—oböjl. ris Älvd. Mor. Ors.; best. ri' sä 
Dju. Flo. Mal. 'engelska sjukan, rakitis / rickets' 
(jfr Rietz 536a ris"; V11 749a); rrsä ti hu'vvuna 
Dju. 'rakitis i huvudet'; ri' sä ti 	krsippän 
Dju. 'rakitis i hela kroppen'; an a fått ri'sä Flo. 
'han har fått rakitis'. Jfr borst-, fet-, huvud-, 
mag-, mat-, skräk-, åts-. Syn.: jordsug. 

risa sv. v .1. ralisa Älvd. Våmh. Ors. resa öMor. 
Ore ri`sa Rättv. Bju. Ga. Nås Jä. Äpp. rrsa 
Leks. 1. 'täcka med ris / cover with twigs' 
(SAOB risa" 1 b—c; ÖDB I 520) allm. ra'js 
u`nimblran Våmh. 'täcka humlegården med tall-
ris'; rrs kinan Bju. 'täcka de ur milan utrivna 
kolen med granris'. 2.a. 'strö hackat ris på 
stuggolvet el. under kreaturen att ligga på i fähu-
set / strew chopped twigs on the floor of the 
house or for the cattle to lie on in the cowshed' 
(SAOB risa" 1d) öMor. Ore. Jfr ris', bet. 5. b. 
'strö ris på vägen vid begravning / strew twigs on 
the road during a funeral' (SAOB risa" le) 
Leks. ä va ri`sa ännda frå tjdrrtportn tä grå' va 
'det var risat ända från kyrkporten till graven'. 
3. 'samla ris till kreatursfoder / collect twigs for 
cattle-fodder' Älvd. ralis a små"ketni 'samla ris åt 
småkreaturen' (jfr smale m.). 4. 'bita av en-, 
gran- och tallris (om bockar och getter) / bite off 
juniper, fir and pine twigs (of goats)' (Lev. Liv. 
Älvd., s. 74) Älvd. 5. 'fylla igen ett mindre 
vattendrag med ris och snö samt slå vatten där-
över, så att det hela frös till en bärkraftig bro / fill 
a small watercourse with twigs and snow and 
throw water over it so that the whole watercourse 
froze into a supporting bridge' Jä. — Pass.: ä 
skuld ra`jsas Ors. 'det borde täckas med ris'. — 
Särsk. förb. (igen:) ris-&'n Leks. 'uppföra pro-
visoriskt stängsel av ris, t. ex. där en gärdesgård 
fallit ned'; (ned:) ris-ni'd Dju. 'täcka bete för 
villebråd med ris' (ÖDB 110, 11); ris-n' mjii`ka 
Äpp. 'lägga ris över och omkring mjärdarna'; 
(upp:) rajs-u'pp rn snerugärå Älvd. 'sätta upp 
stängsel av ris, ledande fram mot en fågelsnara'; 
(åter:) rajs-a'tt Ors. 'göra en passage över en 
myr farbar gm att lägga ut ris'. 

ris-bastu f. V ri'sbästugu Rättv. (Bi.) rrsbasstu 
Bju. rrsbasstu Mal. 'aga med ris / thrash with 
birch' (SAOB). Jfr ris', bet. 6. 

risbergs-gubben m. best. ri'sbääsgubbin nMal. 
'fiktivt väsen att skrämma barn med (bodde i 
Risberget NV om Byråsen) / fictitious being, 
used to frighten children'. Syn.: bock', bet. 1 c; 
Bö(e); skinnarbölan; vattugryllan m.fl. 

ris-bit m. J a ralisbajt Älvd. rrspitt Rättv. rrsbit—
rrsbitt Leks. ri'sspitt Al Ga. Mal. ri'ssbitt Mock. 
rt'sbitt Tra. 'andraårsbock / two-year-old he-
goat' (SAOB risbit' 1; Zetterholm, Ordgeogr. 
stud. 101ff.). Jfr bock-killing; fjol-, gam-
mel-bock, bet. 1; killing(s)bock. Syn.: ris-
bitbock; risbiting. 

risbit-bock m. I b ri'sspitbukk öMor. rrspitbokk 
Rättv. ri'sspitbokk Ål Dju. Ga. Mock. ri'ss-
pitbakk Flo. —ri'sspiltbakk Jä. ri'ssbitbakk Nås 
ri'ssbitbokk—ri'ssbitbakk Mal. ri'sbitbakk—re'ss-
pitbakk—ri'sspitbakk ÖVd. = föreg. 

ris-biting m. Ib ri'ssbitiu Bju. = risbit. 
ris-bås n. la ri'sbås Leks. (Silj.) 'utrymme i fähu-
set, avs. för strö / space in cowshed where litter 
was stored' (ÖDB I 283; III 233). 

ris-bädda f. IV a rdjsbedd(a) Våmh. (Bon.) 
nvMor. rrsbädda Tra. 1. 'bädd av granris / bed 
of fir twigs' (jfr SAOB risbädd) Tra. Syn.: 
granrisbädda. 2. 'lager av fällda träd, ris och 
kvistar på svedjefall före antändningen / layer of 
fallen trees and twigs on land to be burn-beaten' 
(ÖDB 1 337) Våmh. nvMor. Jfr risstack, bet. 2. 

ris-bär n. II rrsUr Älvd. (jfr ris") 'ormbär, Paris 
quadrifolia' . Syn.: se lag e rb är m. fl. 

ris-dunge m. Illa re'jsduyng Ve. 'samling av bus-
kar, buskage! copse, shrubbery'; hågg-bå'tt da-
nan relisdunndjän 'hugg(a) bort den där samling-
en av buskar'. 

ris-fall n.Ia ra`jsfoll Älvd. rrsfall Nås Jä. 1. 
'svedjefall, där råg skulle sås / burn-beaten land 
where rye was to be sown' Nås Jä. Syn.: råg-
-fall, -sved, -sveda. 2. 'svedjefall, som börjat 
bli skogbeväxt! burn-beaten land on which trees 
were beginning to grow' Älvd. 

ris-gran f. II ralisgrOn Våmh. (Bon.) rdjsgrå 
öMor. rrsgrån Leks. (Silj.) 'unggran med grenar 
ända ned till roten! young fir-tree with branches 
down to root' (lämplig att ta ris av till strö). Jfr 
ris', bet. 5; risgård. 
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ris-gryn n. la ri'sgryn—rg'sgrgn Mal. rrsgrin 
ÖVd. 'korn av risväxten Oryza sativa / rice' 
(SAOB ris" b). — Ssg: rrsgrOnsgrät (—rg's-
grgns-) Mal. rrsgrinsgriit ÖVd. m. 'gröt, kokad 
på risgryn / rice porridge' (åts på julen). 

ris-gå st.v. rajsgö Älvd. 'växa igen med buskar 
och snårskog / be choked with bushes and 
brushwood'; e rajsgö åar i'tt brä'ke ji2'8röf 
'det växer igen då man inte brukar jorden'; aä'r a 
far rajsgaj grPra 'där har det väl vuxit igen 
alldeles'. Jfr gå, bet. 24b—d; skog-gå. — P. 
preL: rajsgajå, pl. rajsgglyner Älvd. 'övervuxet 
med snårskog / choked with brushwood'. 

ris-gård m. la ri'sgålr Jä. ri'sgälr Äpp.—'fra. 1. 
'stängsel, bestående av fällda träd jämte anhopat 
ris / fencing consisting of felled trees and heaps 
of twigs' (SAOB 1; Schl. ris garker; ÖDB 1 342) 
allm. Syn.: brännsvedrodgård; fall-, finn-
-gård; risrodgård, bet. 1; risvase. 2. 'lågt 
stängsel av grenar och kvistar, som ledde fågeln 
till snaran / low fencing of twigs and branches 
leading bird to snare' (SAOB 2; ÖDB I 23) Jä. 
Syn.: se fågelgård; hag; hage, bet. 2; risrod-
gård, bet. 2, m.fl. 

ris-hackkniv m. Ja rrshakknio sLeks. 'redskap, 
med vilket man hackade granris till strö / imple-
ment with which fir-twigs were chopped up for 
litter'. Syn.: granrishack; hack m. bet. 3; 
hack-järn, -kniv, bet. 2; riskniv, bet. 1. 

ris-hag n. la rrsitäg Mal. ÖVd. = risgård, bet. 2 
(SAOB 2; jfr Malung, sn. hist. 2, s. 219). Jfr 
hag n. 

ris-holme m. Illa rajsokm Älvd. rajsolrmä Våmh. 
(jfr ris', bet. 3) 'med småskog och snårskog be-
vuxet, stenbundet mindre område, omgivet av 
odlad mark / small stony area with thickets, sur-
rounded by cultivated ground'. 

ris-hult n. la rrshullt Flo. (jfr ris', bet. 3) 'tät, 
nedtorkad skogsdunge / dried-out clump of trees 
growing thickly'. 

risig adj. I rajsug nÄlvd. rajsun nvMor. rrsu 
Rättv. Bju. Nås—Mal. ri'ss ÖVd. (jfr ris', bet. 3) 
'rik på ris, kvistar och snår / with a great many 
dry twigs, scrubby' (SAOB 1-2); eå i fö rajsut 
Älvd. 'det är för mycket snårskog (för att älg 
skulle finnas)'; skö'jen e rajsun nvMor. 'skogen 
är full av ris'; e rrsu grä'n Rättv. 'en gran med 
tätt växande grenar'. 

risk n. Ib rajsk Våmh. (jfr V11; SaxM i Sv.Lm. XI. 
3, s. 205: raiska) 'gammalt gärdsgårdsavfall / 
waste material from old fence'. Jfr gård-. Syn.: 
se gård-, rodgårds-rask m.fl. 

riska' f. IV a rajska Älvd. Våmh. Ors. räjsk(a) 
öMor. Soll. Ore re'jsk(a) Ve. ri's(s)ka Rättv. 
Bju. Dju.—Äpp. ri'sska Leks. Ål. 1. 'från träd 
avtagen (yvig) gren med vidsittande löv el. barr, 
topp av (ung) tall el. gran, ruska / thick cut-off 
(top) branch with leaves or needles still on it' 
(SAOB riska" 1; ÖDB 1194) allm. ä keså gn 
ed dra'jd rna ä"vuga rajsku Våmh. (Bon.) 'det 
är som om man droge en trädruska bakfram' 
(sagt då ngt går motigt); an fa e .21å'g å rrsriss-
kån Rättv. 'han fick ett slag av risniskan'; grå"-
räjsk(a) Soll. grä`nris(s)ka Rättv. 'granruska, 
grankvist'; tu'llrajska Ors. 'tallruska'. Jfr brand-, 
horn-, löv-, midsommars-, snärj-, stak-, 
torr-. Syn.: riskla; ruska, bet. 1. 2. 'björk el. 
tall med vidsittande grenar, vilken restes invid 
den stuga, där lysningskalas hölls / birch or pine 
with branches, put up by cottage where pre-
wedding celebrations were being held' Ors. Jfr 
gästabudsmalla; krycka, bet. 3; malla!, bet. 
1. 3. 'vippa / panicle' (t. ex. havre-) Rättv. Nås 
Jä. brit-å' må e bko`m(m)riska Rättv. 'bryt av en 
blomvippa åt mig!'. Jfr havre-. Syn.: se bjälla, 
bet. 8; havre-, sädes-toppa; ris kla, bet. 2. 4. 
'ettrig, rivande kvinna / sharp, pushing woman' 
Våmh. Soll. Ors. ä"vugrajska Ors. 'ettrig kvin-
na'. Syn.: ruska, bet. 2. — Ssg: ri'sskhöp m. 
Leks. 'hop av ruskor, rishög / pile of twigs'. — 
Avi.: ra'jskug nÄlvd. ri'sskug Leks. adj. 1. 'som 
har ojämnt växande, olika långt utskjutande gre-
nar / with unevenly growing branches' Älvd. 2. 
'som har flera stjälkar, grenig / with severa1 
stalks, branchy' Leks. 

riska" f. IV a re'sska Rättv. (jfr Torp risk m.) 
'ojäst, mjukt bröd med ingredienserna råg- el. 
kornmjöl, salt och vatten, med el. utan tillsats av 
malt / unrisen, soft bread made from rye or 
barley flour, salt and water with or without ad-
ded malt' (ÖDB III 436). Jfr korn-, söt-. 

riska' sv.v.l. ri'sska (pass. ri'sskas) Leks. re'ssk-
Mal. (jfr riska! f., avl. 2) 'skjuta upp flera 
stjälkar; förökas bra / shoot up several stalks; 
proliferate' Leks. Jfr flaka v. refl. — Särsk. 
förb. (till:) ressk-te'-ssä Mal. 'sträcka ut sina 
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grenar och blad, repa sig, bli frisk igen' (om växt 
som fått vatten). 

riska" sv.v.l. ri'sska Leks. ri'sska Bju. 'slänga 
med ngt; röra sig slängigt och ovarsamt / toss 
about; move carelessly'. — Refl.: ri'ssk sä Leks. 
'klänga sig fast'. — Avi.: re'ssku Ål ri'ssku Dju. 
Ga. adj. 'som far ovarsamt fram, slängig / care-
less, awkward' (äv. om  djur). 

riskla f. IVa ri'sskka—re'sskka Mal. re'ssklra 
ÖVd. 1. 'från trädet lösgjord gren med vidsit-
tande löv el. barr, ruska' allm. Jfr björk-, 
brand-, lass-, löv-. Syn.: floke; riska', bet. 
1. 2. 'vippa' allm. Jfr havre-. Syn.: se riska', 
bet. 3. 

riskla sv.v.l. ri'sskka Bju. 'skaka / shake'. Syn.: 
skaka, bet. 2. 

ris-kniv m. Ja ra`jsknajv Våmh. (Bon.) resknäjv 
öMor. rè jsknejv Ve. ri'skniv Bju. Jä. Li. s?7,1v 
Ga. 1. 'med träskaft försedd kniv, med vilken 
granris (hö och halm) hackades / knife with 
wooden handle used for chopping fir-twigs (hay 
and straw)' (ÖDB I 276, 283) Bju. Ga. Syn.: 
hack m., bet. 3; hack-järn, -kniv, bet. 2; ris-
hackkniv. 2. 'krokböjd, på en stång fäst kniv 
el. lie, med vilken granris till kolmilan togs från 
stående träd / knife in form of hook fastened on 
rod, used for cutting down fir-twigs for charring-
stack' (se ill.; SAOB; ÖDB I 520) Våmh. Mor. 
Ve. Jä. Li. Syn.: kvistkniv; ristjuv. 

ris-koja f. IV a ra`jskaja Våmh. re'jskåj Ve. ri's-
kåja Mock. ri'sksja Äpp. 1. 'koja av buskar och 
ris, vari man höll till, då man sköt orrar under lek 
/ shelter of bushes and twigs, in which one wa-
ited to shoot mating black grouse' (SAOB; 
ÖDB I 16, III 52f.) Ve. Syn.: se orrkoja, 
bet. 1, m. fl. 2. 'provisorisk byggnad av ris (till-
fälligt uppförd) att vistas i under myrslåtter el. 
vallning av kreatur / temporary shelter made of 
twigs, used during bog haymaking or herding 
cattle' (ÖDB I 218, III 52f.) Våmh. Mock. Äpp. 
Jfr orrkoja, bet. 2. 3. 'av småträd bestående 
anordning för att skydda fågelsnara mot snö / 
device made of bushes to protect bird-trap from 
snow' (se ill.; ÖDB I 23) Våmh. Syn.: fågel-
koj a. 

ris-kälke m. III a ra'jstjak(ä) Ors. (jfr ris', bet. 4) 
'mindre släde utan botten och sidokanter, anv. 
vid transport av till strö avs. granris / small sled 

without base or sides, used to transport fir-twigs 
for lifter' (se ill.). 

ris-kärve m. Illa relistjärrv vMor.—restjärro 
Soll. 'grantvaga, avs. för rengöring av möbler, 
grytor, träkärl och skedar / bundle of twigs, used 
for cleaning furniture, pots, wooden vessels and 
spoons' (jfr SAOB; ÖDB III 329, 332). Jfr sve-
pa. Syn.: gran-kärve, -tvaga, -tvåg, -tvåga. 

ris-maskin m. la ri'smafin öLeks. 'med slädmedar 
försedd mekanisk anordning, medelst vilken 
granris ute i skogen hackades till strö / mechani-
cal device on sled-runners, used out in forest for 
chopping fir-twigs for litter' (se ill.). 

ris-mats m. (n.pr.) ra'jsmas Våmh. ri'smås Mal. 
—rPsma'tts Li. (jfr ris', bet. 3). 1. 'personifika-
tion av skogen / personification of the forest' 
Mal. Li. dem add rå' kkt an ri'smds (—rt'sma'tts) 
Li. 'de hade råkat (ut för) den risiga skogen (eg. 
han rismats; om vallhjon, som fått kläderna 
sönderrivna)'; an d'smås skra`tt int a di' häll Li. 
'han rismats skrattar inte åt det heller (dvs, det 
trasiga plagget)'. Syn.: skogmats. 2. 'slarvig 
och oredig person ute i (timmer)skogen / careless 
person in the timber forest' Våmh. 

ris-nål f. J a resnalr Soll. 'barr av tall, gran el. en / 
pine-, fir- or juniper-needle'. Jfr nål, bet. 4. 

risp m.Ia ris(s)p Mor. Soll. Ors. Rättv. Jä. Mal. 
ressp ÖVd. (jfr ? Rietz risp'). 1. 'smal (tyg-) 
remsa / band, strip (of cloth)' (SAOB rispli' 2) 
Ors. Jfr rispa, bet. 2. 2. 'smalände (spets) av 
becktråd el. av rep / narrow end of cobbler's 
thread or of rope' (SAOB risp" 3-4; ÖDB II 
264, 311) allm. snö ri'sspen vMor. 'med fingrar-
na tvinna ihop spets av becktråd'. Jfr becktråd-. 

(senare ssgsled:) 'långt och smalt bräde, ribba 
/ long, narrow board, lath' ÖVd.; se bräd-. 

rispa f. IV a ri'sspa Våmh. Ors. Ore Leks. Ål 
ri's(s)pa Rättv. Bju. Dju. Ga. Flo. Nås Äpp. 
Mal. re'sspa ÖVd. 1. 'reva, fm skåra / scratch, 
cut' (SAOB rispa" 1) Leks. Bju. Nås; obef. 
Våmh. Ore. Syn.: repa; reva, bet. 1; ripa'. 2. 
'remsa / band, strip' (t. ex. av tyg; av åker; 
SAOB rispa" 2; ÖDB IV 153) allm. vi  har så'd 
på ri'sspa i a'r Leks. 'vi ha havre på den smala 
åkerremsan i år'; brä'mrisspa Ål 'remsa av 
bräm'; jö`krisspa Dju. 'smalt stycke åker'. Jfr 
risp, bet. 1. 3. 'brödskiva / slice of bread' Dju. 

'mjuk, vit manskrage, buren om halsen och 
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ihopfäst med en knoppnål / soft white collar 
fastened with knoppnål' Våmh. 5. 'knypplad 
spets framtill på kvinnohatt / bobbin-lace at front 
of woman's hat' Leks. 6. (i förb. komma på 
rispan:) kulm på ri'sspa Äpp. 'komma på eko-
nomiskt obestånd / become insolvent'. 

rispa sv.v.l. rissp- Älvd. Ors. ri'sspa Leks. ri'ss-
pa Bju. Flo.—Mal. re'sspa ÖVd.; pass. ri'sspes 
Älvd. ri'sspas Leks. 1. 'repa, rista, riva / 
scratch, cut' (SAOB 1) allm. ä bå'ra ri'ssp i 
stji' nnä li`tä Mal. 'det bara repade litet i skin-
net'. Jfr raspa, bet. 1. 2. 'med fingrarna draga 
av löv etc, för kreaturens behov / pull off leaves 
etc. with fingers for needs of cattle' (ÖDB 1189) 
Äpp.—Tra. hä'irrisspa Äpp. 'svårt att repa'; ri'ss-
pM 't.1.9 Mal. 'repat enris'; häll llå' äll ressp 
isn't; Li. 'hellre slå (gräs) än repa löv'. Syn.: 
löva, bet. 3; stryka. 3. 'repa av fröhus på lin 
med rispkam / comb flax' Ve. ri'ssp Iräljn 
'dets.'. Syn.: se kämma, bet. 2, m.fl. 4. 'rota 
nervöst, riva, rafsa / rummage nervously 'Äpp. 
Li. 5. ar risp m.) 'spetsa ena änden av beck-
tråd / point one end of cobbler's thread' Flo. 
6. (i uttr. rispa och svärja:) ressp å svii`rja 
Li. 'svärja oavbrutet / swear incessantly'. — 
Pass.: 'repas upp' (t. ex. om  stickning; SAOB 
2a) Leks. Nås (särsk. förb. med upp:) e risspes-
-u'pp Älvd. 'det (o: tyget) fransar sig gm nöt-
ning'. — Särsk. förb. (upp:) rissp-u'pp Älvd. 
Ors. rissp-sipp Nås 'repa upp' (t. ex. trasor el. 
en stickning); (utav:) rissp-tå' knsippin Mal. 
'repa av (lin)knopparna'; (å:) sdö  ur 4 risspär-ei' 
Våmh. 'se, så hon rafsar i väg!'. 

risp-hätta f. IV a ri's(s)pätta sRättv. (jfr rispa f., 
bet. 2) 'mansmössa av vadmal, försedd med 
skärm och besättning av skinnremsor (hund el. 
säl) och framtill underlagd röd remsa / man's 
peaked cap made of homespun, edged with fur 
(dog or seal) and with a red strip under peak at 
front' (ÖDB IV 448, fig. 257; 451). Syn.: se 
buss-, rems-hätta. 

risp-kam m. J a ri'sspkammb Ve. ri'sspkamm Äpp. 
(jfr rispa v., bet. 3) 'linkam / flax comb'. Syn.: 
harkla'; lin-kam, -stråke. 

risp-kött n. II ri'sspentjiit nvMor. (jfr rispa f., 
bet. 2-3) 'skiva av kokt, benfritt kött / slice of 
boiled, boned meat'. 

risp-löv n. J a ri'ssplik Äpp. Mal. re'sspIsmo ÖVd. 

(jfr rispa v., bet. 2) 'till foder åt kreatur repat 
löv / leaves collected for cattle-fodder'. Syn.: 
struken-, stryk-, stråk-löv. 

rispna f. IV a ri'ssna—ri'sna Ve. (jfr rispna v.) 
'rispa, reva (i tyg) / rent, tear (in fabric)'. Syn.: 
se ripa'; rispa, bet. 1, m.fl. 

rispna sv.v. 1 . ri'sspna—ri`ppsna Mor. ri'ssna—
rrsna Ve.; pass. ri'ssnes—rPsnes Ve. ri's(s)pnas 
Rättv. Leks. Dju. (jfr rispa v.; Multrå ris-
mas v.) 'repas, rivas upp (t. ex. om  tyg el. väv) / 
unravel (e.g. about fabric)' Mor. Ve. Jfr rifsna. 
— Pass.: ss i'nnt ä ri'sspnas Dju. 'så att det (o: 
tyget) inte repas upp (i kanten)'; (i särsk. förb. 
med upp:) vii'vun rispnus-o'pp Rättv. 'väven 
repas upp'. Syn.: se ras n a pass. m.fl. — Särsk. 
förb. (upp:) stjö'rta a risna-u'pp a`ttånå Ve. 
'skjortan har rispats upp baktill'. — Avi.: 
ri's(s)pnu Rättv. ri'sspnug Leks. adj. 'som lätt 
repas upp (om tyg el. väv) / easily unravelled 
(about fabric)'. 

ris-rodgård m. Ja ra`jsregärö Älvd. ra`jsrligärd 
Våmh. resrogärä nvMor. Soll. rä'jsrogå'rä 
öMor. rè jsrogää Ve. rdjsrogärä Ors. ri'sroggåk 
Jä. 1. 'provisoriskt stängsel, bestående av 
smågrenar, kvistar och granris / temporary fenc-
ing consisting of branches and twigs' allm. 
Syn.: se risgår d, bet. 1, m.fl. 2. 'av små granar 
el. tallar bestående stängsel, ledande fågel till 
snaran / fencing of tir- and pine-saplings leading 
bird to snare' (se ill.; ÖDB I 21) Älvd. Ve. Jä. 
Syn.: se fågelgård; risgård, bet. 2, m.fl. 

ris-röse n. III ri'sråsä Flo. 'rishög, risvål / pile of 
twigs and branches'. 

rissa sv.v.l. ri'ssa Älvd. Mor. Ve. Ore ri'ssa 
Rättv. Nås Jä. re'ssa Leks. re'ssa Bju. Dju.—Flo. 
re'sså Li. (jfr Rietz 530a, under ress; Torp 
risa" och rissa'). 1. 'vara löpsk (om ko) och 
vilja rida på andra kor / be in heat (of cow) and 
want to mount other cows' (SAOB rissal) OvSi. 
Ga. Syn.: gneda, bet. 2. 2. 'klänga på de 
vuxnas knän, kliva och klättra (om barn) / cling 
to adult's knees, clamber and climb (of child)' 
Älvd. Ore Rättv. 3. 'leka vilt och ystert, bråka, 
väsnas / play wildly, make a noise, romp' allm. 
Jfr gasa'; rasa, bet. 3; regera, bet. 2. 4. 'rista, 
skaka, ruska / shake' Li. re'sså på hee 'ruska 
på höet för bättre torkning'; je vetk re'sså på' me 
ma nå`tta &"jag måste skaka på mig under 
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nätterna (då jag fryser)'; slamann resså sä`a ni 
kvä'nnauge 'ristkäppen (eg. sk akmanne n) 
skakar ned säden i kvarnögat (när den löper mot 
kvarnstenen)'; (överfört:) re'sså på skä'mann 
'onanera'. — Ssg: re'sstjakka m. Leks. 'pojke, 
som leker vilt, bråkstake / troublemaker, noter'; 
ri'sspillt m. Jä. 'dets.'. Jfr gned-karl, -lås. — 
Avi.: riss Älvd. ress Leks. Ga. n. 1. 'ystert barn 
/ romping child' Leks. 2. 'yster, vild lek / wild 
game' allm. ri'ss(a) f. Älvd. Ve. 1. 'löpsk ko / 
cow in heat' Ve. 2. 'kättjefull kvinna / lustful 
woman' Älvd.; re'ssar m. Leks. 'bråkstake / 
troublemaker'; ri'ssug nÄlvd. ri'ssun Ve. re's-
sug Leks. re'ssu Ål Dju. Ga. Flo. ri'ssu Nås adj. 

'löpsk (om ko) / in heat (of cow)' Älvd. Leks. 
'ystert lekande, bråkig, ostyrig / playing wild-

ly, romping' allm.; ri'ssniyg f. Ve. 'stoj, bråk, 
farande (hit och dit) / noise, romping, rushing (all 
over the place)'; wennd wa ädgen fö(r) ri'ssniyg 
min bi'lp 'vad var det där för stojande och faran-
de med bilen?'. 

rissel f.—n.Ia--d rajl f. Älvd. Våmh. Ors. rejl—
räji Mor. rej.1.4—rällj Ve. räji(D Soll. Ore rW 
Rättv. Äpp. ri' ss] Leks. Bju. Jä. sMal. ri'ssf 
L—ry'ssi(n) n. Dju. rak n. Ga. rill(1)n f. Mock. 

Flo. Nås Mal. 	ÖVd. 1. 'grovt 
såll / coarse sieve, riddle (for sieving threshed 
grain)' (se ill.; SAOB rissel" la; ÖDB I 462f.; 
II 153ff.) allm. ,pt tre u'arry yndä 	Våmh. 
'han fångade (eg. tog) orrar under ett rissel (eg. 
risslet)'. Jfr havre-, hösmul-, moss-, rumbo-
lands-, råg-, skav-, stor-, sädes-, ärt-. 2. 
(pl.:) 'blandning av ax, agnar, halmstubb och ngt 
säd, som var kvar i risslet efter rissling / mixture 
of chaff, stubble and grain left in riddle' (ÖDB I 
464) OvSi. Rättv. try'ssk rellär Soll. 'tröska 
det avfall, som blev kvar i risslet'. Syn.: 
ris slor. — Ssg: rajirtyyg m. Våmh. 'svepring 
el. sarg på rissel / turned wooden frame round 
riddle'. 

rissel-bytta f. IV a rejibitta vSoll. (jfr rissla 
bort) 'slösaktig person / wasteful person'. 

rissel-dråse m. IV räjidråså Soll. (jfr rissla v.) 
'nytröskad säd, som risslats gm rissel / newly 
threshed grain which has been sieved' (SAOB; 
ÖDB I 464). Jfr dråse, bet. 1. 

rissla sv.v.l. rajila Älvd. Våmh. Ors. rej.21—
rella Mor. rej4—rä'.1.1] Ve. MIA Soll. räjila 

Ore ri'1(1)1a Rättv.—Tra. (utom Leks.: ri'ssla; 
Bju. Jä. sMal.: ri'ssla) 'sålla nytröskad säd med 
grovt såll / sieve newly threshed grain with 
coarse riddle' (SAOB rissla" a; ÖDB I 462ff.); 
rajl drä"sein Våmh. räji dråså'nn öMor. 
drii'san Äpp. 'rissla den nyss urtröskade säden' 
(jfr ris seldråse); rajl mirsjn Våmh. 'med 
hjälp av rissel rensa husmossa från barr, kottar 
o. dyl.'. — Särsk. förb. (bort:) 	vSoll. 
'slösa bort'; (g e n om:) 	num an Äpp. 'riss- 
la (igenom) den (3: högen av nytröskad säd)'; 
(ur:) räfl-Pr å'llmän öMor. 'sålla (ur) den ny-
tröskade halmen'; (uti:) du stöd å rissla-d' nä ss 
lä'nnji Leks. 'du stod och sållade i det (3: mjölet 
gm fingrarna ned i grytan) så länge'. — Avi.: 
rellon vSoll. räjilån Soll. adj. 'slösaktig / 
wasteful'. 

risslor f. IV a pl. ri'sslar Leks. ri'sslur Bju. 
Nås Äpp. ÖVd. 'blandning av ax, agnar, halm-
stubbar och ngt säd, som var kvar i risslet efter 
rissling' (jfr SAOB under ris se111; ÖDB I 464). 
Syn.: rissel, bet. 2. 

ris-smorning f. Ib ri'ssmörniyg vMor. Ore ri's-
smöniyg Tra. (jfr ris") 'salva, medelst vilken 
barn smordes mot engelska sjukan / ointment 
used for children with rickets' (SAOB). Syn.: 
ris-smörja, -smörjning. 

ris-smörja f. IV a rt'ssmira Ors. ri'ssmbrja Ore 
ri.'ssmar(r)ja Rättv. Dju. Mal. ri-'ssmarrja Leks. 
Al rPssmörja Flo. Jä. = föreg. (SAOB); jä va 
i'nnsmard ma ri`ssmarrja, ss jä fekk sit ti srksti 
rna dam ä`ra a't Leks. 'jag var insmord med 
rissalva (och luktade illa), så jag fick sitta (ut)i 
spisen medan de andra åto'. 

ris-smörjning f. I b ri'ssmyrntyyg Älvd. = föreg. 
(SAOB). 

ris-stabbe m. Ill a rajsstabb Ors. ri'sstabba Rättv. 
ri'sstabba Leks. 'huggkubbe, på vilken man hac-
kade granris till strö / chopping-block on which 
flr-twigs were chopped for lifter'. Syn.: fähus-
kabbe; hack-, hackris-stabbe. 

ris-stack m. Ib rajsstakk Älvd. Våmh. rejsstakk 
vMor. räjssta'kk öMor. 1. 'rishög (särsk. hög av 
ris upplagd för att användas till strö under krea- 
tur) / pile of twigs (to be used as lifter for cattle)' 
Älvd. Våmh. Mor. Jfr stack, bet. 2.; risvål, 
bet. 1. 2. 'stor mängd på hygge utspritt ris (ej 
upplagt i hög) / twigs spread out in clear- 
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ing' Älvd. Jfr risbädda, bet. 2; stack, bet. 4. 
risstack-fågel m. Id resstakkfägäk vMor. 'sparv / 
sparrow' (vistades med andra i flock, som höll 
till i risstackar). 

ris-sten m. la ri'sstn Mal. 'avskrap från ett mi-
neral, som ingick som verksam ingrediens i ris-
smörja / scrapings from a particular stone, used 
as an effective ingredient in ris s mörja'. 

rist m.Ia risst allm. (utom Mock. rässt ÖVd. 
risst—resst). 1. 'redskap av trä med endast ett 
lodrätt skärande järn, anv. att rista upp igenvux-
na åkrar el. gamla lindor innan plöjningen börja-
de / implement of wood with only one vertical 
iron blade or coulter, used to cut the soil of 
overgrown fields before the ploughing started' 
(se ill.; jfr SAOB ristil  1; ÖDB I 373 ff.) allm. 
kr  ri'sstrj Mal. 'köra upp fåror i lindans 
grässvål med lösristen'. Jfr för-, lös-. Syn.: 
plogrist, bet. 1; ristkrok m.fl. 2. 'lodrätt, 
skärande järn på plogen, fästat i åsen framför 
bilen / vertical blade or coulter on plough, at-
tached to plough-beam in front of the plough-
share' (SAOB rist" 2; ÖDB I 377f.) allm. Syn.: 
plogrist, bet. 2; ristjärn, bet. 1. 3. 'fåra el. 
ristning i grässvål, åstadkommen med lö sri st på 
åker el. linda och avs. att användas vid plöj-
ningen / furrow in grass of field or linda, cut 
with lösri st and intended to be used in plough-
ing' Ore. Syn.: rist-får, -spår. 4. 'vasst järn-
redskap, anv. att jämna el. rista ränder i slipsten 
/ sharp iron tool, used for smoothing or cutting 
stripes in grindstone' Älvd.; obef. Ors. Jfr rista! 
v., bet. 1; ristjärn, bet. 2. 5. 'mall, med vilken 
bottenbrädenas skåra markerades i laggkärls-
stavarnas nedre del / mould by which notch was 
marked in lower part of barrel-staves for bottom-
-boards' vÄlvd. Jfr botten-. 

rist f. Ib ressk (best. re'tststjä) Tra. (Fr., Sdw. rist 
f.; Torp rist" f.) 'ett slags halster av järn, avs. 
att grilla fisk på / a kind of gridiron used when 
grilling fish' (SAOB rist" 1). Jfr fisk-. 

rista' sv.v.l. ri'sst(a) OvSi. Leks. Ål ri's(s)ta 
Rättv. Bju. Ga. Flo.—Mal. rä'ssta Mock. ressta 
ÖVd. 1. 'bearbeta med eggverktyg / work with 
edge-tool' (SAOB rista" 1; ÖDB II 145, 150, 
168; t. ex. sprätta upp ett slaktat djur; åstadkom-
ma ränder i slipsten med ett vasst järn; göra 
(brott-)spår i en brynstenshäll el. i bräde vid 

spanntillverkning; vid laggning utföra alla arbets-
momenten utom bandning, putsning och hop- 
dymling av bottnen); an fekk 	ri'ssta Flo. 
'han måste rista ränder (i den hårda slipstenen)'; 
dem re'sst i dem sa la'yyt dem fekk så`jä te gå' 
'Era. 'de ristade (brottrand) i dem (o: brynstens-
ämnena), så långt de fick sågen att gå ned' (jfr 
ÖDB II 30). Jfr riva, bet. 7. 2. (jfr rist m., bet. 
1) 'skära upp grässvål med (för- el. lös-)rist 
före plöjningen / cut the soil with coulter before 
ploughing' (SAOB rista" 3; ÖDB I 373) allm. 
ri'sst li'nndo öMor. 'med rist skära spår i lin-
dan(s grässvål)'; do ska ri'sst doda Irnndo Ore 
'du skall med rist köra upp fåror på den där 
lindan'. 3. (om läderremmar:) ri'sst ,Vmär Ors. 
'skära (och dra ut) remmar till skor ur ett (runt) 
stycke läder (remsskinn) mot en kniv, fastsatt i 
ett skärbräde / cut (and pull) shoe-laces from a 
(round) piece of leather (rem skinn) against a 
knife stuck into a cutting-board' (se ill.; jfr ÖDB 
II 283f.). Jfr remsticka. — Särsk. förb. (för:) 
rist-fler Rättv. risst-få'r Bju. 'köra med rist före 
plöjningen'; (före:) risst-Nre Ore 'dets.' (ÖDB 
I 373); (in:) 1. rist-i' nn ma'rrtjeö i by'tty Älvd. 
'med kniv skära in bomärket i byttan'. 2. risst-
-i'nn &May Våmh. '(vid spanntillverkning) skä-
ra in bottnen i asken'; (upp:) rist-o'pp grPsti 
Rättv. 'skära upp grisen'. 2. rist-u'pp mere 
Älvd. 'skära fåror med rist i myrens grässvål'; 
risst-u'pp li`nndo öMor. 'med rist köra upp fåror 
i lindan(s grässvål)'. 

rista" sv.v.l. ri'sst- Ors. ri'ssta Nås Äpp. Mal. 
re'sst- Tra.; pass. ri'sstas Ors. ri'sstes Äpp. 
ri'sstäs Mal. re'sstes Li. 1. 'skaka, darra, 
skälva / shake, tremble'; (med det-subjekt:) 'gå 
frossbrytningar / have a shivering fit' (SAOB 
rista" 3) Nås Mal. Tra. han ri'sstä ti tä'nnar 
Nås 'han hackar tänder'; hä ri'sstä tt' me Nås 
'det går rysningar gm kroppen på mig'. Syn.: se 
dallra, bet. 2; skoppa m.fl. 2. (om ilande 
smärta / about shooting pains:) hä ri'sstär i tä'n-
na å mäg Äpp. 'det ilar i tänderna på mig'. — 
Ref 1.: i ri'sstad mi vOrs. 'jag ryste till / I shud-
dered'; je to te re'sst me Tra. 'jag började skaka 
(av köld)'. — Pass.: 'skaka, huttra, darra' allm. 
je ri'sstes Äpp. 'jag darrar'; ä ri'sstäs i mäg el. i 
ri'sstäs Mal. 'jag har frosskakningar'; je fran's Sa 
je re'sstes Li. 'jag frös, så jag skakade'. — Särsk. 
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förb. (till:) ä risted-ti' frå sa'nem å up i le'jv Ve. 
'det ilade till av smärta från testikeln och upp i 
kroppen'. 

ristare m. III c ri'sstär Ve. 'person, som vid lagg-
ning speciellt arbetade med att fästa sidostavarna 
vid kärlets botten / person who worked particu-
lady on fastening side staves to base of tub' (jfr 
SAOB). Jfr laggare. 

rist-får f. la ri`sstfär Ga. (jfr rist m., bet. 1) 'fåra 
el. rand i grässvål, uppskuren med lösrist och 
avs. att användas vid plöjningen / furrow in grass 
cut with lösrist and intended to be used in 
ploughing' (SAOB; jfr ÖDB I 373). Syn.: 
ristspår; rit, bet. 2. 

ris-tjuv m. la rpstjgv Bju. 'krokböjd, på en stång 
fäst kniv, medelst vilken granris till kolmilan 
togs från stående träd' (ÖDB I 520). Syn.: 
kvist-, ris-kniv. 

rist-järn n. la ri'sstienn Våmh. (Bon.) rrstjenn 
vMor. ris(s)tjä'nn öMor. ri`sstjann vOrs. ri'sst- 
jär 	Ål—resstfår Ga. 	sstjär Mock. 1. 
'lodrätt skärande järn, fäst vid åsen på lösrist el. 
framför bilen på träplog / vertical blade fastened 
to lösrist or wooden plough in front of the 
ploughshare' (SAOB ristjärn'; Sdw. ristiärn; 
ÖDB I 377) allm. pirö'grestjär Ga. 'dets.'. Syn.: 
rist' m., bet. 2. 2. 'vasst järnverktyg, med vil-
ket slipsten jämnades / sharp iron tool used for 
smoothing grindstone' Al. Jfr rist, bet. 4; rista' 
v., bet. 1. 

rist-kniv m. la ri'sstknajv Älvd. Våmh. ri`sstknejv 
Ve. ri'sstknäjv Soll. ri`sstkniv Leks. (Silj.). 1. 
'kort kniv med grovt skaft, anv. vid tillverkning 
av spånaskar och spannar (i svepteknik) samt 
laggkärl / short knife with thick handle, used in 
making oval turned boxes and wooden tubs' (se 
ill.; SAOB ristknivu  1; ÖDB II 146f., 153, 168) 
OvSi. Syn.: se laggkniv, bet. 2; stavkniv. 2. 
'rak, uddvass, tunnslipad kniv, anv. vid spinn-
rockstillverkning / straight, sharp-pointed knife, 
used in making spinning-wheel' (SAOB rist-
knivu  1; ÖDB II 215) Leks. (Silj.). 

rist-kolv m. la re`sskakv Ga. (jfr rista", bet. 1) 
'rörlig, grov käpp, gm vilken matarverket i 
skvaltkvarnen sattes i rörelse / movable thick 
rod with which the feeding mechanism of mill 
was set in motion' (ÖDB III 277). Syn.: se 
bråkstake, bet. 3; oro, bet. 4, m.fl. 

rist-krok m. I b ri'sstkrök—re` sstkrök Ga. 'redskap 
av trä med endast ett lodrätt skärande järn, anv. 
att rista upp igenvuxna åkrar el. gamla lindor 
innan plöjningen började / implement of wood 
with only one vertical iron blade or coulter, used 
to cut the soil of overgrown fields before the 
ploughing started'. Syn.: se rist m., bet. 1, 
m. fl. 

rist-käpp m. J a ri'sstjäpp Jä. Äpp. (jfr rista", bet. 
1) = ristkolv (ÖDB III 277). 

ristning f. Ib ri'sstniyg nvMor. Soll.—Ore ri` s(s)t-
nig Rättv. (jfr rista! v., bet. 2) 'åker, plöjd första 
året efter det att den brukats som slåttervall / 
field ploughed for first year after being used for 
grazing'. Syn.: se nybrott m.fl. 

rist-plog m. Ib ri`sstplög öMor. 	sstplfig Ors. 
ri'sstplrög Ore Rättv. (jfr rista v., bet. 2) 'plog 
med grov bill och lång vändskiva (fjöl), anv. vid 
plöjning av gräsvall (linda) efter ristning / 
plough with coarse share and long mould-board, 
used when ploughing grassland (linda) after 
ristning' (se ill.; SAOB; ÖDB I 375). Jfr 
åkerplog. Syn.: lindplog. 

ris-tryg m. Ja ralistrOg Våmh. (Bon.) 'proviso-
risk snösko, tillverkad av grankvistar, hopbund-
na med snören / temporary snow-shoe made of 
fir-twigs bound with cord'. 

rist-skaklar m. Id pl. ri`sstskäkkär Soll. (jfr rist 
m., bet. 1) 'vid körning med rist anv. skaklar 
med två tvärstycken, försedda med hål, gm vilka 
riståsen träddes / shafts used for rist with two 
transverse bars with holes through which the 
beam of the rist was threaded' (ÖDB I 370; jfr 
ill. nr  806: kringelårder). 

rist-spår f. 1—II ri`sstspör Soll. (jfr rist m., bet. 1) 
'fåra i grässvål, åstadkommen med lösrist och 
avs. att följas vid plöjningen' (ÖDB I 373). Syn.: 
ristfår. 

rist-trä n. V ri`ssttr.5 Äpp. (jfr rist m., bet. 1) 'ås 
på rist, i vilken det skärande järnet var fäst / 
beam of rist in which the cutting iron was fas-
tened' (jfr SAOB; ÖDB I 373). Jfr plogås; ås. 

rist-val m. I a ri`sspwåk Älvd. ri`sstwM• Våmh. 
vMor. Ve. ri`sstwäl Ors. (jfr rista" v., bet. 1). 
1. 'rörlig, grov käpp, medelst vilken matarverket 
i skvaltkvarnen sattes i rörelse' (se ill.; SAOB; 
ÖDB I 476, III 277) allm. Syn.: se oro, bet. 4, 
m.fl. 2. 'vildbasare, bråkstake / troublemaker' 
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vMor. Syn.: se rasvarg m.fl. 
ris-vant m. la reswatt Ors. (jfr ris', bet. 5) 'grov 
stickad vante med hög krage, anv. då granris 
togs till strö åt korna i fähuset / coarse knitted 
mitten with high top, used when taking fir-twigs 
for litter under the cattle to lie on in the cow-
shed' (ÖDB IV 64). 

ris-vase m. Illa rt'sväse Leks. (Silj.) (jfr SAOB 
1-2) 'stängsel, bestående av fällda träd jämte 
anhopat ris / fencing consisting of felled trees 
and heaps of twigs'. Syn.: se bränn sv edrod-
gård; risgård m.fl. 

ris-vål m. Ja ra`jswihr Älvd. Våmh. re`js-
wåli---reswb vMor. resa öMor. resvålr 
Soll. re`jsuOr Ore 	Rättv. Leks. Dju. Ga. 
Flo. Nås (jfr Rietz 831b under varp'; Vll 
risvård). 1. 'hög av ris och kvistar / pile of 
twigs and branches' (jfr SAOB; ÖDB I 363) 
Våmh. Mor. Soll. Rättv. Leks. Ga. Jfr ris-
stack, bet. 1. 2. 'hög av kvistar etc., småning-
om uppkastad på en plats, där ngn olycka inträf-
fat / pile of twigs, gradually built up on spot 
where some accident had occurred' Rättv. Syn.: 
se blecksjäppa; offerhög m.fl. 3. 'hop av 
ris, utlagd i vatten för lekande fisk samt till 
skydd för fiskyngel / pile of twigs put out in 
water for spawning fish and to protect fry' (jfr 
SAOB; ÖDB I 55) OvSi. Rättv. Ga. Flo. Nås. 
Syn.: se fiskevål. 

risås-toppa f. IV a ri'såstuppa (pl. -tuppar) Flo. 
'brandlilja, Lilium bulbiferum / orange-lily' (väx-
te vanl. i fäbodstället Risåsen). Syn.: se brand-
gul-lilja. 

rit m. la rit Älvd. Ore NeSi. Vd. 1. 'med spetsigt 
föremål el. krita uppdragen linje el. rits / scribed 
or cut line' (SAOB rån; ÖDB II 33, 153) allm. fy 
ri`tem Älvd. 'följa ritsen'; på da'ssa ri'tri Leks. 
'på den här linjen'; du kam g`v rPtz Jä. 'du kom 
över strecket'; (äv. bildl.:) ä blir båtivir alls 
ri‘tar Rättv. 'det går över alla gränser'. Jfr slag-. 
Jfr linj a, bet. 1. Syn.: rita" f., bet. 1; skåra, 
bet. 1; streck, bet. 1. 2. 'spår i grässvål, upp-
skuret med lö sri st före plöjning av åker / furrow 
in grass cut with lösrist before ploughing of 
field' Ore. Syn.: r i s t-f r, -spår. 3. (senare 
ssgsled:) 'redskap, anv. att draga upp fåra med i 
åker före potatissättning / implement used for 
cutting furrow in field before planting of potato- 

es' Älvd.; se jordäppel-, pär(on)-. 
rita' LIV a reta Soll. (jfr V11 rita f.; ordb. rita! 
v.) 'rad av sädeskärvar, på åkern resta mot var-
andra / number of sheaves standing up against 
one another in the field' (se ill.; SAOB rita'; 
ÖDB I 345, 426). 

rita" f. IV a—V—n. Ja ri`ta f.—n. Älvd. ri`ta f. 
Våmh. Mor. Ve. Soll. Ors. ri`tu Dju. 1. = rit, 
bet. 1 (SAOB rita"; Gotl.Ordb.; ÖDB III 108, 
118) allm. että ri`tun nvMor. ätär rt`ton vSoll. 
'efter ritsen / according to scribed line'; (äv. 
bildl.:) ä Når jr ri`ttz, Ve. 'det går utom gränsen 
för det rimliga el. lämpliga'. 2. 'grund fåra, 
uppdragen i åker till ledning för den, som sådde / 
shallow furrow in field, made to guide sower' 
(ÖDB I 341) Soll. Syn.: se fjär, bet. 1; såfjär 
m.fl. 3. 'linje i hand(ens insida) / line in (palm 
of) hand' Soll. 

rita' sv.v.3.-1.—st.v. reta Älvd. Våmh. Ors. 
(sup. rajtt Älvd. ri"tiä nVåmh. I-Nid—retad 
Ors.) re'jta—reta—reta—reta Mor. (sup. re'j-
ta vMor.) re'jta Ve. reta Soll. ra'jta Ore ri`ta 
(sup. ri\ta) Rättv. rg'ta (sup. rytt) Leks. rg`ta 
Flo. 'placera i upprätt ställning, resa / raise, 
erect' (SAOB rita! I 1); du ak ralit an Älvd. 'du 
skall ställa den upprätt'; i a ri"tid n uppmin 
we'ddjen Våmh. (Bon.) 'jag har rest den mot 
väggen'; re'jt he"sja Ve. 'resa den kullfallna 
hässjan'; 	stä"kin då'n Rättv. 'res upp staken 
där!'; rl't på dä Rättv. 'res på dig!'; re'jt ma' sst 
Ve. (styrkeprov:) 'resa upp till stående en på 
marken rakt liggande person (eg. resa mast)'; 
(bildl.:) ret edä'r Älvd. 'bry dig inte om att 
tacka för det där (eg. ställ ifrån dig det där)' (jfr 
rita! från, bet. 2). Syn.: resan; rätta, bet. 2. 
— P. pres.: du ak  'v e raliteind Älvd. 'du skall 
placera det (o: vedträna) stående'. — Refl.: 1. 
'resa sig; stiga upp' allm. li'rä ret si Våmh. 
'håret reste sig (av fasa)'; dem a då full re'jta si 
svMor. 'de ha (då) väl stigit upp'; å do-at ra'jt de 
ä' nn Ore 'har du inte stigit upp ännu?'; lana 
ri'tad int sä Rättv. 'kon reste sig inte'; (bildl.:) 
tå'nntjän rå'jt si nöMor. 'tanken kom upp el. 
väcktes (hos mig)'. 2. 'stegra sig' (om häst); @.n 
rPt si uppennda Våmh. (Bon.) 'han (n: hästen) 
stegrade sig'. — Pass.: 1. 'stå upprätt' Älvd. 
wiso ra'jtes du llaijk men 0 giro f  'varför står 
du så där mitt på golvet?'. 2. e ra'jtes a dig 
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Älvd. 'du får erektion'. Jfr stå; stånda. 3. 
ra'jtas 4 g 'nnda Älvd. 'stegra sig (om häst)'. — 
Särsk. förb. (från:) rajt-free åig edå'ne Älvd. 
'ställ ifrån dig det där!'; (bildi.:) 'bry dig inte om 
att tacka!'; (i:) u Ört rajter-i' uktoz i spi' sy Älvd. 
'hur du reser in veden (i mängd) i spisen'; raft-' 
mPht Våmh. röjt-1' m0..0 Son. 'resa in ved i 
kolmilan'; rajt-P bra"so Ors. 'göra en brasa av 
stående vedträn'; (ihop:) rajt-Uö'p keor Ors. 
'resa upp slipstensämnen två och två mot var-
andra' (ÖDB 11 12); (in:) rh-i' nn u'nn8n Rättv. 
'fylla kalkugnen med kalksten, dels i valv och 
pelare, dels rest på ända' (jfr ÖDB II 37); (upp:) 
'placera i upprätt ställning, resa; stiga upp' allm. 
röjt-dpp si öMor. 'resa sig upp'; rejt-u'pp je 
he"se Ve. 'resa upp en (kullfallen) hässja'; rajt-
-u'pp ro"gårdy, Ors. 'resa gärdesgården'; rit-o'pp 
an vRättv. 'res upp honom!'; ana nitss rita-o'pp 
sä jr sä'n(n)jan Rättv. 'han har nyss stigit upp'; ä 
e-nt nå ana jå"rå än tä rit-o' pp ana Rättv. 'det är 
inte något annat att göra än att resa sig igen'; ryt-
-o'pp rå`da mot vä' ddja Leks. 'res upp stången 
mot väggen!'; dppritin Våmh. (Bon.) dpprajt 
Ors. 'upprätt'. Syn.: rätta upp; (åg röjt-å' je 
strkko öMor. 'res in en tjärsticka (i brasan)'; 
raft-å' fena bra"so Ore 'res in en brasa i spisen!'; 
(åt:) du ak raft-å'å edå stä'å Älvd. 'du skall resa 
upp (eg. åt) det där stödet (mot gärdsgården)'. — 
Avi.: rdjtär Våmh. (Bon.) retär Son. rPtar 
Rättv. (Bo.) m. 'person, som reste in ved i kolmi-
la / person occupied with raising wood in char-
ring stack'. 

rita" sv.v.3.-1. ri` t(a) OvSi. Leks. Ål (pret. ri`ttä 
Ors. rPta Leks.) rPta Flo.—Tra. (pret. ri`ttä 
Nås). 1. 'göra en linje el. rits, repa, rista / draw, 
cut or carve a line' (SAOB rita" Il; ÖDB 11 146, 
148, 162, 168; III 118) allm. dem a stadi 8 ritt 
na'mne vOrs. 'de ha stått och ristat sina namn (i 
trädet)'; la vå`ra r't i bö'kä Mal. 'låt bli att repa i 
bordet!'; rPt dit ba'mattje Li. 'rista in bomär-
ket'. Syn.: se raspa, bet. 1; ripa, bet. 1, m.fl. 
2. 'stryka eld på en tändsticka / strike a match' 
(SAOB rita" I 2) allm. rh (i) je'lld Ve. rPt i 
ja' lld Ors. 	 je'll Leks. (Silj.) 	Ål 'dets.'. 
Syn.: ripa, bet. 2. — Särsk. förb. (avg rit-å'v 
brtta Ve. 'märka av var byttans övre kant skall 
gå, sedan stavarna äro färdiga' (ÖDB 11 173); (i:) 

Soll. 'med stör dra upp fåror (jfr rita" f.,  

bet. 2) på åkern, mellan vilka man skulle så'; 
(in:) 1. rit-i'nn rt ma' rrk Våmh. 'rista in ett 
bomärke'. 2. 	nn bu'tty, Våmh. 'med ett 
spetsigt järn utmärkta efter sargens vidd, hur 
stor bottnen till en svepask skulle vara' (ÖDB II 
146); (sönder) 	nnd Älvd. 'avdela (t. ex. 
en by skavle) gm ritsar'; (åg 1. rl"t-It mairrtjä 
Soll. 'rista in el. skriva på sitt bomärke'. 2. rh-
-ö' vOrs. 'stryka eld på tändsticka'. 

rit-band n. J a rPtban(n)d Rättv. rg'tbannd—ry`tt-
bannd Leks. (jfr rita! v.) 'vertikalt stående sä- 
deskärve vid nedre delen av snesstör / upright 
sheaf of corn at lower part of shocking-stick' (se 
ill.; SAOB; ÖDB I 423). Jfr fotbandsnes. 
Syn.: se fot-, rätt-band. 

rit-brasa f. V rdjtbråså Älvd. ralitbråsa Våmh. 
(Bon.) (jfr rita! v.; We.) 'brasa av restä vedträn / 
fire made from erect logs' (ÖDB III 289, 296). 
Syn.: rättbasa. 

rit-häll f. l a rdjtell Våmh. 'flat sandstenshäll, rest 
i öppen spis till skydd för muren / flat sand-
stone slab placed in open fire-place to protect 
brick wall'. Syn.: rätthälla. 

riting m. I b ra`jtjug Älvd. rdjtiyg nvMor. ra'jtiyg 
Ore (jfr rita' v.). 1. 'stock, som en man orkar 
lyfta och resa på ände / log which one man can 
manage to lift on its end' (vid kolvedshuggning 
och kolning) nvMor. Jfr v e ddr åg s b it. 2. 'stor, 
lång karl / big, tall man' Ore. 3. 'mansperson, 
som står och stirrar handfallet / male person who 
stands looking nonplussed' Älvd. 

rit-mila f. IV a ra`jtmik Älvd. rdjtmila Ors. (jfr 
rita! v.) 'kolmila med upprättstående virke, res- 
mila / charring-stack in which the wood was set 
upright' (jfr Liv. Älvd., s. 79; ÖDB I 519). Jfr 
liggmila. 

rit-mått n. l a rPttneitt Älvd. rPtmått öMor. Leks. 
Ål Flo. rPtmåt Soll. Tra. rPtmöt öOrs. (jfr rita" 
v., bet. 1) 'strykmått, stångpassare / slide-rate or 
slide-gauge' (anv. vid snickeri, båtbygge el. tim-
ring för att utmärka virkets längd el. bredd; se 
ill.; jfr SAOB 1; ÖDB 11 195). Jfr ritsticka, 
bet. 2. 

ritning f. Ib ri`tniy Mal. (jfr rita" v.) 'ristning 
(t. ex. på träsked) / inscription (on e.g. wooden 
spoon)' (SAOB 1); å' tbrannan 	ddd dam 
te hå`v baki rPtniyär da-å ttV skiär 'utbrunnen 
lysved hade de att stryka (eg. häva) i ristningar 
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(el. prydnadsfigurer) på träskedar' (för att svärta 
och göra dem väl synliga). 

ri-torka sv.v. 1. rg`tarrka Flo. Jä. Mal. (jfr ria, 
bet. 1) 'torka (säd) i ria / dry (grain) in a timber 
building with an oven in it' (SAOB; jfr ÖDB I 
459f.). Jfr snestorkad. 

ii-torr adj. I rg`tarr Jä. 'torkad i ria / dried in ria' 
(om säd; SAOB 1). 

rit-skiva f. IV a rPtsdiva Våmh. (jfr rita" v.) 'stav 
el. linjal av trä, anv. för att markera bottnen vid 
tillverkning av spånkorg / wooden ruler used for 
marking the bottom when making chip-basket' 
(SAOB 2; ÖDB 11 162; jfr Björklund, Indor, s. 
120, 124, fig. 133). Syn.: ritsticka, bet. 3. 

rits-pipa f. IV a H' ttspipa Mal. 'ett slags kniv, med 
vilken skomakaren i lädret drog upp linjer el. 
ritsar, som sömmarna skulle följa (och dölja 
becktråden) / kind of knife with which shoema-
ker drew lines in leather to be followed by seams 
(and hiding the pitched thread)'. Jfr rit-ten. 

rit-sticka f. IV a rPtstikk(a) nvÄlvd. Våmh. Mor. 
Ve. Soll. Ors. Leks. (Silj.) ri`tstikka Bju. Nås (jfr 
rita" v.). 1. 'svavel- el. fosforsticka, som kun-
de tändas gm att strykas mot byxlåret etc. / 
sulphur- or phosphorus-stick which could be 
struck against trouser-leg' (SAOB) Ve. Soll. Ors. 
Bju. Nås. Syn.: arshåls-, rip-, stryk-sticka 
m. fl. 2. 'ett slags strykmått, anv. för att med en 
linje el. rits utmärka stavarnas längd i ett laggkärl 
/ kind of measuring-implement used when mark-
ing the length of the staves of a barrel' (ÖDB II 
173) Älvd. Syn.: svarvsticka. 3. = ritskiva 
(jfr Björklund, Indor s. 120, 124, fig. 133) Våmh. 

rit-sup m. l a rt`tstip Rättv. (jfr rita! v.) 'traktering 
med brännvin åt dem, som vid bröllop reste mal-
la / drink (of distilled liquor) given to those who 
put up malla at a wedding'. 

rit-ten m.Ia ri`ttin Dju. (jfr rita" v.) 'järnten, 
med vilken skomakaren i lädret drog upp de 
linjer (ritsar), som sömmarna skulle följa / iron 
rod with which shoemaker drew lines in leather 
to be followed by seams' (ÖDB II 270). Jfr rits-
pipa. 

rit-virke n. Ia raytwerrtj Älvd. (jfr rital  v.) 
'resvirke / upright timber-work' (jfr V11, We. rit-
verk e). 

riva f. IV a—V ra`jva IV Våmh. (Bon.) vOrs. 
rev(a) Soll. ri'va—ri'vu V Mal. (jfr reva f. V). 

1. 'krattliknande redskap, med vilket man vid 
utfivningen av kolmila krafsade undan kolen 
(vartefter de brötos fram) / rake-like implement 
with which charcoal was pulled out of kiln' 
(SAOB riva") Mal. Syn.: kolharka, bet. 1. 2. 
'driftig kvinna / enterprising woman' Våmh. 
(Bon.). Jfr rivjärn, bet. 2; russa. Syn.: 
revjärn, bet. 2. 3. 'ask (i svepteknik) för förva-
ring av diverse sysaker / sewing-box' Ors. Jfr 
rappeläske; söm-korg, -skäppa. Syn.: 
syask; söm-ask, -äske. 4. 'fångst, kap, vinst / 
catch, profit' Våmh. (Bon.) Soll. dä' n fikk n lena  
rricktiga revu Våmh. (Bon.) 'där gjorde (eg. 
fick) han ett duktigt kap'. Jfr råm. 

riva st.v.  . raYva Älvd. Våmh. Ors.—reva—rejva 
Mor. rejva Ve. reva Soll. Ore ri'va NeSi. Vd. 
(utom Leks. Ål: ri'va); pret. riev Älvd. Våmh. 
rév övr.OvSi.,Rättv.—Mal. räjv ÖVd.; sup. ri"viö 
Älvd. nVåmh. ri"vid Våmh. (Bon.) rrviö—
rrvi vMor. rrvi Ve. Soll. Ors. Rättv. ri`vi 
Leks.—Tra. 1. 'plocka el. slita sönder (yllemate-
rial) / unravel (woollen material)' (SAOB riva" 
Il e) Våmh. raYv kkaulta 'plocka sönder gammalt 
ylle och skilja ur ullgarnet'. Syn.: flocka, bet. 
3; noppa, bet. 2; plocka, bet. 2. 2. '(med 
tänder el. klor) slita sönder och döda, riva ihjäl / 
tear to pieces and kill' (SAOB riva" I 2) Leks. 
huinndane a rPvi må'kkek ta`kkår Leks. (Silj.) 
'hundarna ha rivit ihjäl många får'. 3. 'med 
blotta händerna sönderdela trä, som först kluvits 
med yxa el. kniv / split wood with hands after it 
had first been split with axe or knife' (SAOB 
rival' I 3; ÖDB 11 148) allm. rev spg`k# Våmh. 
'med blotta händerna dela klov or, sedan de 
först kluvits med kniv' (ÖDB 11 159; Indor, s. 
123f., fig. 127-130); ri`v gä'kviar Mal. 'klyva och 
med händerna dela (gran)vidjor till att binda om-
kring gärdsgårdsstörarna'; ri`v spi'kur Tra. 'med 
händerna riva loss spjälor ur ytved av tall'. 4. 
'rycka (upp), repa (av), plocka / pull up, strip, 
pick' (SAOB riva!' I 3a) allm. rdjv karjnäö 
nVåmh. rejv le'jn Ve. ra`jv laYn Ors. rev lä'jn 
Ore 'rycka upp lin med rötterna' (ÖDB I 438f.); 
rev mu"son Ore 	mirsi Rättv. 'plocka mossa 
(till hustirnring el. foder)'; re'jv grä's Ve. ri'v 
grå' s Äpp. 	Tra. 'rycka upp gräs (till 
foder)' (ÖDB 1 186); riv nä`ta åt gri'sty Ga. 'ploc-
ka nate åt grisen'; ri'v i bå's Ål 'rycka upp gräs 
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och repa löv och direkt lägga detta foder i ko-
båsen'. Jfr rot-. 5. 'grovkarda (ull) / scribble 
(wool)' (SAOB riva" 2d) Li. Jfr grovkardla; 
rivkardel. 6. 'jämna, tukta (en yta) medelst 
rivande el. huggande verktyg / level surface with 
some sort of scraper or wedge' (SAOB riva!' 
V c) Ve. Ors. re'jv lli`psan Ve. 'jämna slip-
stenen medelst hacka el. kil'; ra'jv e`mmni Ors. 
'tukta slipstensämnena (med tete) till någorlun-
da jämna sidor' (ÖDB II 12f.). Jfr rista', bet. 1; 
rivare. 7. 'hastigt gripa efter ngt, rycka, slita 
till sig / grab for sthg quickly' (SAOB riva" VI 1) 
Älvd. Leks. gn rPey eter rnym stö're Älvd. 'han 
grep hastigt efter en käpp'; ri'va å å'ta Leks. 'äta 
glupskt' (jfr glafsa, bet. 4, m.fl.). 8. (i förb. 
riva händerna:) 'arbeta, slita med ngt, an-
stränga sig med / do one's very utmost, exert 
o. s.' (jfr SAOB riva" VII 2) Mor. i tvi' sstum int 
we'rrt i skulldum räjv a`nndum nvMor. 'vi visste 
inte, hur vi skulle taga i el. anstränga oss el. bära 
oss åt'. 9. (med de t-subj. om  inre, rivande 
smärta / about internal, burning pain; jfr SAOB 
riva" VIII 1 ag e ra'jv so så' rt in i bre'sstg Älvd. 
'det gör så ont i bröstet'; e re'jv i ha`ksim Ve. 
'det gör ont i halsen'; ä ra'jv mi ini kwi"dim Ors. 
'det svider i magen'; e rPv me i bdkin Li. 'jag 
har rivande smärtor i buken'. Jfr rivade adv. 
10. (i förb. riva munnen; jfr SAOB riva" 
XIV:) 'prata; pladdra, käfta / babble, chatter, 
wrangle'; gn a rt"vi mu'nnim ati o'llu så Pr 
Våmh. 'han har pladdrat el. käftat om allt möj-
ligt'. 11. (om kolmila:) 'raka el. krafsa ut kol ur 
(färdigkolad) mila / rake out charcoal kiln' 
(SAOB riva" X; ÖDB I 522ff.); vi skum ri'va i 
må'rrgo Rättv. 'vi skola riva ut kolmilan i mor-
gon'. — RO.: i håll å re'jv mi Ve. 'jag håller på 
och klår mig där det kliar'; (äv. bildi.:) nu r' v du 
då Flo. 'nu gjorde du en dumhet el. ett misstag'; 
ri'v-sä Mal. 'få en rispa el. reva av ett vasst 
föremål'. Jfr snarp-. — Pass.: 1. dem skuld 
rajvas-bå'rrt Våmh. (Bon.) 'de (gamla uthusen) 
borde rivas bort'. 2. 'klösas, slåss' allm. dem a 
ri"vis Ors. 'de ha slagits'; däm ,Vvås å tö'gas 
Rättv. 'de slogos och nappades'. Syn.: slå v. 
pass.; taga v. pass. — Särsk. förb. (avg rajv-a' v 
skg'"ny Våmh. (Bon.) 'taga av skorna (då häst 
skulle skos)' (jfr ÖDB I 273); ra'jv-nt-ii'v demda 
fna'lle Ors. 'riv inte av de där hudfjällen (flagor- 

na)'; (p. pret.:) an ä a'rivin hå' rä Leks. 'man har 
rivit av håret på honom'; (bort; p. pret.:) ä e 
ba'arivi IM. 'det är bortrivet' (om gårdshus); 
(dädan:) riv-då'o han då ga`mmäir gå'n Äpp. 
'riv bort den där gamla gården!'; (i:) 1. rajv-P f n 
4-6"vtaut Älvd. 'repa en foderkorg full med löv'. 

rajv-i' si 8 jå"tå Ors. 'glupskt sluka maten'. 
eå ed kunna wa brå' rajv-P nos 'y Älvd. 'det 

(utnötta verktyget) skulle kunna vara bra att ta 
till ngn gång'; (i hj äl:) um an kår si um strå'upan 
räjv an Wik nån Son. 'om man kliar sig på stru-
pen, förebådar man ngns död (eg. river man ihjäl 
ngn)'; an skra`tt ss an kån ad rivi-ihiN väg Mal. 
'han skrattade, så han kunde ha skrattat (eg. 
rivit) ihjäl sig'; (itu:) vi ska riv-tå' nsrä (kar 
Äpp. 'vi skola med händerna sönderdela några 
(gärdesgårds)vidjor'; (ned:) 1. vill du gå'-stå 

odå hå'fa Tra. 'vill du gå och riva ned den 
där hässjan?'; (p. pret.:) sttrgu e nå' drivin Rättv. 
'stugan är nedriven'; a'llt dam by'ggda på då'n 
vag rz'rrivi på na'tta Flo. 'allt de byggde på 
dagen blev (på övernaturligt sätt) nedrivet på 
natten'. 2. räliv-nid å'rä Soll. 'lösa upp håret'. 
3. dam riv full rst' ng rifyynve Mal. 'de (a: 
stojande barnen) riva väl ned el. spå väl något 
regnväder' (jfr SAOB riva" III 3); (s t a d:) nå' a 
dam vg`ry jr 8 rivi-stå' Mal. 'nu ha de varit här 
och ställt till oreda'; (sönder:) 1. o add rivi-
-su'nnd si Ors. 'hon hade sårat (el. gjort illa) sig'. 
2. rejv int su'nnd tå'rrkwMär Ve. 'förstör inte 
torkvädret!' (sades, när två räfsare fastnade ihop 
med räfsorna). 3. du ska rajv-sy' nnd yn ri`kka 
så kufftär-r,st yn i`nt Våmh. (Bon.) 'du bör riva 
sönder den (b: fjärten; dvs, låta den höras) rik-
tigt, så luktar den inte'; (undan:) rajv-y`nndå 
(skrny) Våmh. 'taga loss (de utslitna) hästskor-
na'; (upp:) 1. rajv-u'pp su`kky Våmh. raliv-
-upp—rajv-u'pp su`kku Ors. 'repa upp strum-
pan'. Jfr riva åter, bet. 1. 2. riv-a'pp få'ran 
Ga. '(vid harvning) luckra upp den plöjda jor-
den'; (ur:) 1. Or åvå riviä-g' r im iet ö`ga Älvd. 
'de ha rivit ut ett öga på honom'. 2. ra'jv-ir 
ka'ppem vOrs. 'urholka masurknölen till en liten 
skål'; (ut:) 1. (om utrivning av kol- el. tjärmila:) 
ä`trivvin Ga. 'där kolen harkats ut' (om kolmila; 
ÖDB I 522); riv-ä't ka' lln Jä. 'harka ut kolen ur 
tjärdalen' (ÖDB I 512). 2. du kan ri'v-ät de Tra. 
'du kan fläka upp kroppen på dig' (till barn, som 
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spärrar ut benen); (ut eft e r:) an a riv-utir tt 
kna`ppan Li. 'han (3: kattungen) har rivit isär 
och strött ut knapparna'; (uti:) riv-tt' sä dö 
Leks. 'glupskt äta upp el. kasta i sig det'; (utun-
dan:) riv-to'nndå skö'ne Li. 'riva skorna av häs-
ten(s hovar)'; (åt:) die  bä' rajo4 sig o grav-å' sig 
Älvd. 'de bara klå åt sig (allt de kunna komma 
över) ' ; (åt e r:) 1. rajv-a' tt flkerg wa'rrv Älvd. 
'repa upp flera varv (av stickstrumpan)'. Jfr riva 
upp, bet. 1. 2. 4an eå edd gajö-g'nn rajv-a' tt 
Älvd. 'om det ginge (eg. hade gått) an att leva om 
sitt liv'. — Avi.: riv n. Leks. 'rask fart, fläkt, 
hast; slit / swing, go; job'. 

rivade adv. (förstärkande framför adj. med bet. 
'hungrig'; jfr SAOB under riva" XVIII 8:) 
de hdyyrug Leks. 'rasande el. glupskt hungrig / 
ravenously hungry'. Jfr riva v., bet. 9. 

rivare m. III c ralkar Ors. (jfr riva v., bet. 6) 
'person, som höll (och riktade) kilen vid jämnan-
det av slipstensämne / person who held the 
wedge when smoothing grindstone' (ÖDB 11 13). 

rivig adj. I ralivug nÄlvd. ri'vu Flo. 'som river och 
rotar i allt möjligt / who is rummaging and poking 
in everything' (jfr SAOB rivig 1). 

riv-järn n. la revjänn öMor. rivjär Leks. (Silj.) 
(jfr riva v., bet. 1). 1. 'järnplåt med skarpkanta-
de hål, medelst vilket rotfrukter (potatis etc.) 
finrevs / vegetable grater' (SAOB 1) Mor. Leks. 
Jfr revjärn, bet. 1. 2. 'energisk, rivig person / 
enterprising, go-ahead person' (SAOB 2b fig 
Leks. Jfr riva f., bet. 2. 

riv-kalas n. la ri'vkalås Rättv. (Bo.) (jfr riva v., 
bet. 11) '(litet) kalas efter utrivning av kolmila / 
(small) party after having raked out charcoal 
kiln'. 

riv-kardel m. I ri'vkål ÖVd. (jfr riva v., bet. 5). 
1. 'en av två större kardor, med vilken ullen 
grovkardas / one of two large carding combs 
used to card wool coarsely' (den ena kardan i 
senare tid fastsatt i ett säte el. en kardel stol). 
Syn.: skrubb"; skrubb-kardel, -kardel- 
kam, -kardla, -kardle; skrubbla, bet. 1; 
skrubbor, bet. 1; stor-kam, -kardla. 2. 
'(platt) stycke av grovkardad ull, som togs färdig 
ur kardan / (flat) piece of coarsely carded wool 
taken from comb'. Jfr kam, bet. 12. 

fly-krok m. Ib rejvkrök Ve. (jfr rival, bet. 11) 
'enarmad hacka, medelst vilken man vid utriv- 

ning av kolmila bröt ut kolen / one-armed pick-
axe with which charcoal was taken out of kiln' 
(ÖDB I 523). Syn.: se brandkrok, bet. 2; 
kolkrok m.fl. 

rivsna sv.v., se ri f s n a. 
roi  f.—n. rön Ore rö Rättv. (Bi.) Leks.; best. sg. 
rö' na Leks. Ål rö' nä Flo. Nås; best. pl. rc, na 
Bju. Dju. rö' nan Ål Ga. Mock.—rö'nar Nås rö'-
när Jä. 1. 'ljumske / groin' Ore; å' du tina rö'n 
clii"har du ngn ljumske du?'; nid e rö'n 'i 
ljumsktrakten (skrevet)'; på ba'd rö' ni 'på båda 
ljumskarna'. Syn.: ljumska, bet. 1; ros, bet. 1; 
rösen. 2. 'höft / hip' (SAOB ro") allm. (utom 
Ore); ja a fort mä i rö' na Ål 'jag har gjort mig 
illa i höften'; bred övär rö' na Dju. 'bred över 
höfterna'. Syn.: se höft f.; mjörm, bet. 1; ro-
ben, bet. 2, m.fl. 

ro" f. ra Våmh. (Bon.) rö Ve. Ors. Rättv. Bju. Ål 
Nås Jä. Mal. 1. 'lugn, ostördhet / calm, tran-
quillity' (SAOB ro' 1-2) allm. nä får int ds' mm 
nä`ro rö' Jä. 'nu få de ingen ro'. Jfr mat-, natt-. 
2. 'rolighet, tidsfördriv, nöje, / pleasure, pas-
time' (SAOB ro' 4-5) Ål. Jfr mål-. 3. (i förb. 
för ro(s) skull; SAOB ro' 4d:) för rö' skulld 
Ve. fär rö's sku'lld Ors. far rö' s sku'll Bju. far 
rö'-skull Nås 'utan allvarlig mening, för nöjes 
skull / for fun'. 

ro sv.v.3. rä8  (pret. rtrdde; sup. ra'eö) Älvd. rä 
Våmh. Mor. Soll. (pret. ru'ddä Mor. rti'ddä 
Soll.; sup. rutt Mor. rätt Soll.) rö Ve. Ors. Ore 
NeSi. Nås—Tra. (pret. rö`ddä Ve. ro'ddä Ors. 
Bju. Nås Äpp. ro'dda Rättv. Leks. ro'dd Jä. 
Mal. ÖVd.; sup. rö'i Ve. Mal. ÖVd. rott Ors. 
Rättv. Leks. Bju. Nås). 1. 'föra fram farkost 
med hjälp av åror! row' (SAOB ro' 1-3) allm. rå' 
mi a we'jkum fe tri' stji'lligg vMor. 'ro mig till 
Vika för tre skilling!'; rä drå'ä nvMor. ro  drå'g 
Ve. 'från roddbåt fiska med drag'; fä ro'ddä 
ro'ddä 	kamm tå stä'lla Jä. 'jag rodde och 
rodde men kom aldrig ur fläcken'; ro två' Li. 
'framföra roddbåt så, att en person hanterar var-
dera åran'. Jfr lätt-, tung-rodd; lapp-. 2. 'gni-
da fram och tillbaka, ej kunna hålla sig stilla! 
fidget, nib back and forth' (jfr SAOB ro' 7b) Jä. 
Syn.: gneda, bet. 4; gnissa, bet. 1. — Särsk. 
förb. (från:) sam am he'kä 	add roi-frö' om 
Mal. 'som om hela världen rott ifrån honom'; (i:) 
t128-1' sig Älvd. 'sätta i sig, äta glupskt'; (un- 
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dan:) ro-u`nna di all fi'tästa Dju. 'skumma un-
dan det allra fetaste (av spadet)!'; (upp:) dem 
ro'dd-app nä'tårar da i va'ssam Li. 'de rodde 
upp vägar för näten i vassen'; (utav:) ro-ta' di 
Yta Dju. 'skumma av det feta (på mjölken)'; 
(utur:) je a ro`tt-tg' ånjå 	mi'lla Li. 'jag har 
skrapat ur fördjupningarna på den här filen 
ibland'; (utå:) ve rör-utå' fro stå'n ati bå'thåsä 
Mal. 'vi ro ut på sjön från båtplatsen vid båthu-
set'; (åter:) rii-aitter öMor. 'ro baklänges'; 
(åter-avig:) rå' a'tter-avu'nn öMor. 'ro bak-
länges'. 

roa sv .v .1. rö'a Bju. Dju. Ga. Mal. 'bereda nöje, 
förströ, underhålla / entertain, give pleasure to' 
(SAOB roa" III 1). Syn.: moroa. —RO.: hå' n 
få ja si' tt å frä'sst rå rö' må fs'ku Dju. 'här får jag 
sitta och försöka att fördriva tiden ensam'; rö' så 
fa'kv Ga. 'roa sig själv'. Syn.: se moroa, refl., 
m. fl. — Särsk. förb. (fram:) ro-fra'mm ti'da Dju. 
'fördriva tiden'. 

roare m. III c rö'ar ÖVd. 'roddare / rower' (V11; 
We.). 

ro-ben n. Ia rö'Un Dju. Ga. Flo. (jfr ro' f.). 1. 
'höftben / hip-bone' (SAOB roben'; We.) allm. 
Jfr roknota. 2. 'höft / hip' (V11) Ga. Flo. Syn.: 
se ro', bet. 2, m.fl. 

ro-bräde n. la ra'abriiö—rirbråö Älvd. rö' brå 
Mal. (jfr ro v.) 'sittbräde för roddare i en båt / 
seat in boat for oarsman'. Jfr roställe. Syn.: 
båt-, ro-pall; roning(s)bräde. 

ro-byte n. III rö`bgt Mal. rö`bite Li. 'ombyte av 
roddare / change of oarsman'. Syn.: room-
byte. 

ro-båt m. I a rö'båt Leks. (jfr ro v.) 'roddbåt av 
normal storlek / rowing-boat of normal size' 
(SAOB; ÖDB 11 184). Syn.: roningsbåt. 

rock' m. Ib rukk OvSi. (utom vSoll.) rakk vSoll. 
NeSi. Vd. 'lång mansrock, livrock, anv. vid kyr-
kogång / long coat for man worn to church' (jfr 
SAOB rock" 1; ÖDB IV 401ff.); blå"rukk Ors. 
'dets.'. Jfr bräd-, grå-, gudsbords-, helgd-, 
kapp-, klädes-, kyrk-, lång-, midje-, mäss-, 
päls-, räk-, sax-, skård-, stjärt-, vadmals-. 

rock" m. I b rukk Våmh. Soll. Ors. rakk NeSi. Vd. 
1. 'käpp att fästa blånor el. lin på för spinning 
med slända / rod to put tow or flax on when 
spinning with distaff (SAOB rock"; jfr ÖDB II 
213f.) Ors. Tra. Jfr hand-, lång-. Syn.: se här- 

kel', bet. 1, m.fl. 2. 'spinnrock / spinning 
wheel' (SAOB rock"; ÖDB II 213ff.) allm. 
tji' ttlasrukk Älvd. 'kort och låg spinnrock med 
litet hjul och brant säte (eg. Kitt Lars-rock)'. Jfr 
dån-, hjul-, hälsing-, härjedals-, spinn-, 
spol-, spån-. 3. 'man från Härjedalen / man 
from Härjedalen' Mal. ÖVd. Syn.: se Härje-
dal, bet. 3. 4. (senare ssgsled:) 'ett slags fågel / 
kind of bird', se troll-. 

rocka sv. v.1., se ruka. 
rock-arm m. Ja ru`kkarrm Älvd. ra`kkarrm Nås 
(jfr rock"). 1. 'till spinnrocken hörande ställ-
ning, i vilken linfästet placerades / arm of spin-
ning-wheel' (se ill.; SAOB rockarm") Älvd. 
Syn.: se krammel, bet. 8; rockkrammel, bet. 
2; rockkrok, bet. 2; rockstånd m.fl. 2. 'en-
var av de båda stolpar, som uppburo spinn-
rockshjulet / each one of the two uprights which 
supported the spinning-wheel' Nås. Syn.: rock-
pinne. 

rock-bord n. I a ra`kkbölr Leks. Nås (jfr rock'', 
bet. 2) 'bräde i spinnrock, i vilket de flesta övriga 
delarna voro fästa / board of spinning-wheel in 
which most other parts were fastened'. Syn.: 
bord', bet. 5; bröst, bet. 5; säte. 

rock-hjul n. la ru'kkjöl öMor. rs`kkjålr Rättv. Bju. 
Flo. Nås (jfr rock", bet. 2) 'spinnrockshjul / 
spinning-wheel' (SAOB). 

rock-huvud n. I ru` kkavvs Ors. ra' kk(h)uvu Rättv. 
ra`kkhuvou Mock. Jä.—Mal. (jfr rock", bet. 2) 
'till spinnrock hörande lin- el. blånfäste / flax- or 
tow-holder belonging to spinning-wheel' (SAOB 
rockhuvud'). Syn.: se härkel, bet. 2, m.fl. 

rock-hål n. II ra`kkhåk Rättv. (jfr rock') 'öppning i 
sidosömmen baktill på mansrocken, lagom stor 
att sticka handen i vid kyla / opening in side-
seam at back of man's coat, large enough to put 
hand in when cold' (ÖDB IV 406). 

rock-knapp m. Ja ru'kknapp Älvd. (jfr rock", bet. 
2) 'ett av de två stöd, som uppburo spinnrockens 
vingdon, dvs. spindelaxeln, vingen och rullen / 
one of the two uprights which supported the 
spindle-axle, the wing and the spool or bobbin of 
the spinning-wheel'. Jfr rock-krammel, bet. 3. 
Syn.: rockstake; ving-pinne, -stacke. 

rock-krammel n. Id ru`kknymmbelr Älvd. ru`kk-
krammbig• Våmh. ru`kkrammbälr Soll. (jfr 
rock", bet. 2). 1. 'träställning att träda spinn- 
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rocksrullar på / wooden device onto which 
spinning-wheel bobbins were threaded' Älvd. 
Jfr rull-krammel, -stege, -stol, -ställ. 
2. 'spinnrocksarm' Våmh. Soll. Syn.: se kram-
me!, bet. 8; rockarm, bet. 1, m.fl. 3. 'två 
ståndare med tvärträ, som uppburo vingdon på 
spinnrock / two uprights with cross-bar, support-
ing vingdon of spinning-wheel' (se ill.) Älvd. Jfr 
rockknapp. 

rock-krok m. Ib ra`kkrök Nås (jfr ro ckli, bet. 2). 
1. 'mässingskrok, varmed tråden föres in genom 
hålet i spindelaxeln på spinnrock / brass hook 
with which thread runs through the hole of the 
spindle of spinning-wheel' (We.). 2. 'ställning, 
som uppbar linfästet på spinnrock'. Syn.: se 
rockarm, bet. 1, m.fl. 

rock-makare m. III c ru`kkmäkär Soll. ra`kk-
makär ra' kkmäkär Leks. (jfr rock", bet. 2) 
'spinnrockstillverkare / spinning-wheel maker' 
(SAOB). 

rock-pinne m. III a ra' kkpinna Ål (jfr rock", bet. 
2) 'envar av de två ståndare, som höllo spinnroc-
kens hjulaxel i läge / one of the two uprights 
which kept axle-tree of spinning-wheel in posi-
tion'. Syn.: rockarm, bet. 2. 

rock-pipa f. IV a ru'kkpipa Ors. (jfr rock°, bet. 2) 
'rörformig spindelaxel med sidohål för tråden, på 
vilken rullen är placerad i spinnrock / tubular 
spindle-axle with side-hole for the thread, on 
which the spool is placed in spinning-wheel'. 
Syn.: rockten; rullpipa. 

rock-skinn n. la ru`kkstjinn Soll. rs'ickfinn Leks. 
(Silj.) (jfr rock11) 'rem (ofta av ålskinn), medelst 
vilken linet hölls fast på linfästet / strap (often of 
eelskin) by which the flax was held in place on 
the flax-holder'. 

rock-skruv m. Ja ru'Ickskruo öMor. ra`kkskrz-tv 
Flo. Nås Äpp. Mal. (jfr rock", bet. 2) 'spinn-
rocksskruv / spinning-wheel screw' (SAOB; 
We.). 

rock-skånk f. Ib ra`kkskåuk Rättv. (jfr rock", bet. 
2) 'rockarm på spinnrock / arm of spinning-
wheel' (se ill.). Syn.: se krammel, bet. 8, m.fl. 

rock-skört n. I a ru`kkstjö(r)tt Ve. rinkförrt Bju. 
(jfr rock') 'skört på rock / coat-tail' (SAOB). 
Syn.: rock-skörte, -sköt, -sköte, -stjärt. 

rock-skörte n. III ra`kkfarrtä Jä. ra`kkstjalt Mal. 
(jfr r o c kl) = föreg. (SAOB). 

rock-sköt n. I a rinkstjgöt Våmh. ru'ickstjåt Ore 
rtakstjät Rättv. ra' kkskaut Li. (jfr rock') 
=rockskört; i nappaö-1' jet  ru'ickstjfiöt Våmh. 
'jag tog tag i ett (av hans) rockskört'. 

rock-sköte n. III ru`kkstjiit Ve. ra' k(k)stjåta Rättv. 
rs'ickskgt Mal. ra'kkskåjte--skaute ÖVd. (jfr 
rockI)=rockskört; an Ok så ra' k(k)stjåtär 
fira'kksa Rättv. (Bo.) 'han gick så (fort) att rock-
skörten flaxade'; amma ra'kkskauta mPn sve`kkt 
Li. 'så länge mina rockskört flaxa (eg. svikta)'. 

rock-slaga f. V ru`kkilagu Mor. (jfr rock", bet. 2) 
'trampsticka på spinnrock, som överförde tram-
pans rörelse till hjulets vev / rod of spinning-
wheel which transferred movement from treadle 
to crank-device:. Jfr rockvev. Syn.: slaga, 
bet. 4. 

rock-slånd m. la rs`kkilann Nås ra`kkilannd Jä. 
Äpp. (jfr rock", bet. 2) 'trissa vid spindelaxeln 
och rullen, över vilken rocksnodden på spinn-
rock löper / trundle by the spindle and bobbin (or 
spool) over which cord of spinning-wheel runs' 
(SAOB; jfr VII, We. rocksnåll). Syn.: rull-
slånd; slånd, bet. 2; snåll; snålla; ving-
trissa. 

rock-snalla f. IV a ra`kksnalla ÖVd. 'sländtrissa på 
spinnrock / distaff trundle of spinning-wheel'. 
Syn.: rocksnälla; snalla, bet. 2; snälla, 
bet. 2. 

rock-snodd f. la rinksnö Nås—Mal. (jfr rock", 
bet. 2) 'det snöre, som överför spinnrockshjulets 
rörelse till trissan på spindelaxeln, på vilken rul-
len sitter / the cord which transfers the move-
ment of the spinning-wheel onto the trundle by 
the spindle upon which the bobbin or spool is 
placed' (SAOB). Jfr rockslånd. Syn.: rock-
-snöre, -tross. 

rock-snälla f. IV a ra' kksnälla Mal. = rock-
snalla. 

rock-snöre n. III ru'icksnOr Älvd. ru'kksniTä Ors. 
=rocksnodd. 

rock-stake m. IV rs'Ickstäks Jä. (jfr rock", bet. 2) 
'envar av de två ståndare, som buro upp spinn-
rockens vingdon'. Syn.: se rockknapp m.fl. 

rock-sticka f. IV a ru' kkstikka Ors. rs`kkstikka 
Rättv. (jfr rock", bet. 2) 'trästicka, varmed 
skinnremmen kring linet på rockhuvudet fästes / 
wooden stick by which leather-strap round raw 
flax at head of spinning-wheel was held in place'. 
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Syn.: se bjällersticka m.fl. 
rock-stjärt m. I a ru'kkstyörrt Älvd. ra`kkstjalt Li. 
(jfr rock1)= rockskört. 

rock-stuga f. V ra`kkstuggu Mal. Tra. (jfr rock", 
bet. 2) 'arbetskväll med förplägnad, då man kom 
tillsammans för att karda och spinna / evening 
when women met together to card and spin and 
have something to eat' (SAOB; Multrå). Jfr 
spinnkalas; uppesitt(ar)kväll. Syn.: kar-
del-kalas, -kväll, -stuga. 

rock-stånd sbst. rs'IckstånndJä. (jfr rock", bet. 2) 
'spinnrocksarm'. Syn.: se rockarm, bet. 1, 
m. fl. 

rock-ten m. Ja ru`kktbz Ors. ra`kkrn Rättv. Nås 
(jfr rock", bet. 2) 'rörformig järnaxel i spinn-
rock, på vilken rullen träddes upp / tubular iron 
axle in spinning-wheel upon which bobbin was 
fixed' (SAOB; We.). Syn.: se rockpipa. 

rock-trampa f. IV a ra`kktrammpa Nås Jä. Mal. 
(Y.) (jfr rock", bet. 2) 'trampa, medelst vilken 
spinnrockshjulet drevs / treadle of spinning-
wheel'. Syn.: rocktråda. 

rock-tross m. Ja ru`kktråss Soll. ru`kktråss Ål Dju. 
Ga. Flo. (jfr rock", bet. 2) 'till spinnrocken hö-
rande snöre, som överförde hjulets rörelse till 
rocktenen'. Syn.: rock-snodd, -snöre. 

rock-tråda f. V raikktrei du Rättv. ra'kktrtiu Flo. 
ru`kktradu Jä. Mal.= rocktrampa (We.). 

rock-vev f. l a rs`kkviv Nås (jfr rock", bet. 2) 'till 
spinnrocken hörande vevanordning, som förde 
över rörelsen från trampan till hjulet / crank-
device transferring movement from treadle to 
spinning-wheel' (We.). Jfr rockslaga. 

rock-vinge m. Illa rs`kkviyya Nås (jfr rock'', bet. 
2) 'båg- el. gaffelformigt trästycke med hakar, 
delvis omslutande rullen på spinnrock, för att 
linda upp spånadsmaterialet eller garnet på rullen 
/ curved or forked piece of wood with hooks on 
it, partly enclosing the spool (or bobbin) of spin-
ning-wheel and used to wind the spun material or 
yarn onto the spool'. Syn.: rock-, rull-väng. 

rock-väng m. Ib ru`kktvfjgg Älvd. ra`kkviiyu 
Rättv. (jfr rock", bet. 2) = föreg. (se ill.). 

rod n. Ia—V rin Älvd. nVåmh. rCed Våmh. 
(Bon.) röd vMor. Ve. Soll. rö öMor. Ors. Ore 
Rättv.—Dju. Flo.—Mal. (best. röd—rö öMor. rö 
Rättv.; best. dat. rö'na Rättv.) 'virke (t. ex. 
gärdsgårds-, hässj-, takstänger) / wood (e.g. used 

for fence, hurdle or roof)' (Rietz 538a ro8; Hg.; 
jfr SAOB roa sbst. 2); i am stgAt min rtin o 
stö'r Våmh. 'vi ha gjort stängsel med gärdsle och 
stör' (n: byggt full gärdsgård); vi (h)a klam rö' i 
dä'g Jä. 'vi ha kluvit gärdsle i dag'; stu'rtrted 
Våmh. (Bon.) 'kort gärdsle'; giä`rdrö Ors. 'gärds-
le'; ruinndrö Mal. 'runt (okluvet) gärdselvirke'. 
Jfr fång f.; julstång, ssgr; trod; balk-, gär-
des-, hässj-, kluven-, kringel-, rodgårds-, 
stäng-, stängsel-, tak-. 

roda f. IV a Kina Älvd. rö'a Bju. Ga. Nås Mal. 
(Y.) rö'a Ål 'horisontalt el. snett mot marken 
placerad stång i stängsel el. hässja / horizontal or 
sloping rod in fence or hurdle' (SAOB roda'; Fr. 
rö 8a; Torp röda). Jfr balk-, fot-, gärdes-, 
gärdsel-, hässj-, rodgårds-, skyttel-, 
stäng-, överst-. Jfr rodröda, bet. 1-2; röda", 
bet. 1 och 3. Syn.: troda. 

roda sv .v .1. rö'a Rättv. 'lägga in gärdsle mellan 
störparen vid uppförande av gärdsgård / put 
fencing rods between poles when setting up 
fence'. Syn.: röda". — Särsk. förb. (in:) ro-i' nn 
Bju. 'inhägna med provisoriskt stängsel'. 

rod-bock m. Ib rö' bokk Dju. rö'bokk Ga. 'ställ-
ning, mot vilken obegagnat hässjvirke stöddes; 
ställning, bestående av obegagnat hässjvirke / 
support for unused wood for hay-drying hurdle'. 
Jfr rodgalg(e). Syn.: se gubbe, bet. 15; rod-
-gubbe, -hop, bet. 1, m.fl. 

roddare m. III c, se roare. 
rod-dikan n. Ja rö'dikan Flo. 'med stänger fyllt 
täckdike / covered drain ffiled with poles'. 

rode m. IV 'röd färgskiftning etc. / red colour 
etc.', se råde m. IV. 

rod-galg(e) m. rö'gakg Leks. 'på särsk. sätt upp-
rest hässjvirke / wood for hurdle raised in a 
certain way'. Jfr rodbock m.fl. 

rod-gata f. V ra`ggiitu Bju. 'väg, inhägnad av 
gärdsgård på båda sidorna / track bounded by 
fence on both sides'. Jfr gata, bet. 1. 

rod-gubbe m. III a rö'gubbii Bju. 'ställning, mot 
vilken obegagnat hässjvirke stöddes'. Syn.: se 
gubbe, bet. 15; rodbock m.fl. 

rod-gård m. Ja rtin'gårå Älvd.—nrgärd Våmh. 
ro"gärd vMor. Soll. rogä'rd—rugä'rd öMor. 
ro"gä(r)d Ve. rö'gärd Ors. ru"gåk—rii'gålr—

gåk—rii`gålr Ore rirgåk—rii'gåk Rättv. rå`g-
gåk—ra`ggåk Leks. (Silj.) Ga. rå`ggåk övr. 
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Leks. Dju.-173'gåk Mock. ra'ggåk Bju. ro'ggolr 
—ro'ggåk Flo. ro'ggåk Nås ro`gglik—ro'g-
ga—ro'ggok Jä. rö'gåk Äpp. Mal. (Öje); obef. 
övr.Mal. ÖVd. 1. 'gärdsgård / fence' (se ill.; 
SAOB rogård under roa sbst., ssgr; Rietz 538b 
rogar8; ÖDB I 524) allm. i will int sg'ö  .pt 
gaingm sjå' sy'nnda rei"Bgärda Våmh. (uttr. av 
förakt) 'jag vill inte se honom gm sju trasiga 
gärdsgårdar'; länndj-å' rugä'rchj öMor. 'förlänga 
gärdsgården'; vi skum stä'yu rii"gåkar Rättv. 'vi 
skola bygga (eg. stänga) gärdsgårdar'; gifkin tå 
hup gym. rå'ggåkn Leks. 'galna att hoppa över 
gärdsgården' (om getter); vi skull a vir stå a sitt-
-ä'tt ro' ggåkar Jä. 'vi skulle ha varit iväg och sett 
till gärdsgårdarna'; laIrogard Ors. 'gärdsgård 
behängd med torkande lin'. Jfr brännsved-, 
bys-, fall-, för-, hag-, klack-, kors-, lut-, 
löt(es)-, medel-, rev-, ris-, rå-, sned-, sten-, 
tre-, ute-, vål-, älg-. Syn.: gård, bet. 1; 
gärds-, skid-gård. 2. 'av gärdsle bestående 
avbalkning i hölada el. slogbod / partition con-
sisting of fencing in hay-barn or haymaking-
shed' (ÖDB III 48) Älvd. Våmh. 3. (senare 
ssgsled:) 'till mjärde hörande ledarm / guiding 
part of fish-trap' Älvd., se mjärd-. 

rodgårds-arg adj. I rirgälrsar(r)g Rättv. rå'ggål-s-
arrg Leks. 'ovanligt begiven på att hoppa över 
el. kliva igenom gärdsgårdar (om kreatur) / in-
clined to jump over fences (of cattle)'. Jfr rod-
gårdsmärr. Syn.: hoppgalen. 

rodgårds-bit m. I a rti`wgasbit Våmh. (Bon.) rö'-
gardsbit Ors. 'stycke av gärdsgård, underhållet 
av en viss gård / piece of fencing maintained by 
certain fann'. Syn.: gård-del, -stump; rod-
gårds-flake, -räcka, -sköte, -stump. 

rodg'årds-flake 	a ru"gardsflråkå vMor. 
rugsflatj11  öMor. nrggäksfiråka Leks. = föreg. 

rodg'årds-jämkning f. rågå'sjäylaziyg öMor. 'lista 
med uppgift om del av gärdsgård, som varje gård 
hade att underhålla / list showing which part of 
joint fence each farm was responsible for main-
taining'. Syn.: se jämkningslängd m.fl. 

rodgårds-kavle m. III b ro"ga(rd)skävälr Soll. 'trä-
kavle, försedd med uppgift om det antal famnar 
gärdsgård, som varje gård hade att underhålla / 
wooden tally in which signs were cut indicating 
the amount of work each farm in the village had 
to do to maintain the common fencing' (Gruddbo 

91). Syn.: gårdkavle; gårds-, rodgårds-
-sticka; rodgårdslängd. 

rodgårds-led n. II ro"ga(rd)skid Soll. 'öppning i 
gärdsgård, avs. att stängas med störar / opening 
in fence intended to be closed with poles'. 

rodgårds-längd f. la rtrga(rd)strgyd Älvd. 'fyr-
kantig el. skivformig stör, försedd med uppgift 
om det antal famnar gärdsgård, som varje gård 
hade att underhålla' (se (ill.). Jfr gårdrev, bet. 
2. Syn.: se rodgårdskavle m.fl. 

rodgårds-mot n. la rirga(r)små't Älvd. rugå's-
möt—negasmöt öMor. 'ställe, där två av olika 
ägare underhållna gärdsgårdsstycken möttes / 
place in fence where two parts of fence main-
tained by different farms met'. Jfr gård s mot. 
Syn.: rodgårdsmöte. 

rodgårds-märr f. la ro"gasmärr Soll. 'märr, som 
är begiven på att hoppa över gärdsgårdar / mare 
who was always jumping fences'. Jfr rodgår d s-
arg. 

rodgårds-mätning f. I b rö'gasmiitniug Ve. 'upp-
mätning av gärdsgård och fördelning av under-
hållsskyldigheten efter jordtal / measuring of 
jointly owned fence and allocation of mainte-
nance responsibility among joint owners accord-
ing to amount of land owned'. Syn.: gårdrev, 
bet. 1; rodgårdsrev, bet. 1. 

rodg'årds-möte n. III rå"gåksmåta Rättv. 'ställe, 
där två av olika ägare underhållna gärdsgårds-
stycken möttes'. Syn.: rodgårdsmot. 

rodgårds-rask n. Ib rirkåksrassk Rättv. rä'ggäks-
rassk Leks. 'ruttet gärdsgårdsvirke / rotten wood 
from fence'. Syn.: se gård-, rod-rask; rod-
gårds-räppel; risk m.fl. 

rodgårds-rev f. l a rå"'"gasriev Älvd. Våmh. (Bon.) 
ro"ga(rd)sriv vMor. rö'ga(rd)sri,v Ors. rirgäks-
riv Rättv. ra`ggåksrv Leks. (Silj.) rå'gglarsrv 
Leks. rå'gålrjr&I Ål. 1. = rodgårdsmätning 
allm. 2. 'gärdsg'årdssyn / inspection of fence' 
Rättv. Leks. Syn.: gårdssyn. 

rodgårds-rod n. la ru'gardsrö' öMor. ru"gä(k)srö 
Ore rirgäksrö Rättv. (Bo.) 'gärdsle / wood for 
fence'. Jfr gärdes-, kluven-rod m.fl. 

rodgårds-roda f. IV a rå'ggetksröa Ga. 'gärdsel-
stång / slanting fence-pole'. Syn.: se gärdes-
roda; rodröda, bet. 1, m.fl. 

rodgårds-räcka f. IV a ru"gäksrättja Ore 'stycke 
gärdsgård, underhållet av viss gård / piece of 
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fence maintained by certain farm'. Syn.: se 
gårdstump; rodgårdsbit m.fl. 

rodgårds-räppel n. Id ru"gåksråpälr--rlipik Ore 
'gärdsgårdsavfall / waste material from old 
fence'. Syn.: se gård-, rodgårds-rask m.fl. 

rodgå'rds-röda f. IV a rii"gåirsråda Rättv. 'gärd-
selstång'. Syn.: se gärdes-, rodgårds-roda 
m.fl. 

rodgårds-sköte in. Ja—III a rtrgaskret (best. 
-skirt& Våmh. ro"gassköt Soll. rå'ggåtrsskota 
Leks. (jfr sköte m.) 'viss del av gärdsgård (som 
det ålåg en person el. en gård att underhålla) / 
certain part of fence (maintained by one person 
or farm)'. Syn.: se rodgårdsbit m.fl. 

rodgå'rd(s)-stad m. II ro"gardståä—ro"gardssad 
vMor. 'plats, där gärdsgård stått / place where 
there had been a fence'. Syn.: gård-stad, 
-stöde; rodgårds-stånd, -stånda. 

rodgårds-sticka f. IV a rtrgasstikka Våmh. (Bon.) 
ro"gardsstikka vOrs. 'kavle, där vars och ens 
stängselskyldighet markerades'. Syn.: se rod-
gårdskavle m.fl. 

rodgårds-stump m. la rzrgasstymmp Älvd. ru"-
gåksstummp Ore 'stycke gärdsgård, som under-
hölls av viss gård' (se ill.). Syn.: se rodgårds-
bit m.fl. 

rodgå'rds-stånd f. ro'ggokstannd Flo. 'plats där 
gärdsgård Stått'. Syn.: se rodgård(s)stad m.fl. 

rodgårds-stånda f. IV a ro'ggåtr§tannda Flo. 
= föreg. 

rodgårds-stör m. Ja reiwigasstör Älvd. ro"gasstör 
Mor. ru"gå(k)tår Ore rirgåksstär Rättv. rå`g-
gåksstår Leks. rå`ggåkststår Ga. ro'ggoirstår Flo. 
'gärdsgårdsstör'. Syn.: se gård(s)-, rodgårds-
-stör m.fl. 

rodgård(s)-syn f. la ro"gassyn vMor. rö'gadsin 
Ve. rö'garsin Ors. rå`ggåtrssy-n Leks. 'gärds-
gårdssyn / fence inspection'. Syn.: gård(s)-, 
stängsel-syn. 

rodgårds-trod n. Ja rirgastnn Älvd. rå`ggåirströ 
Leks. 'gärdsle / fencing-material'. Jfr gärde s-
rod m.fl. 

rodgårds-vidja f. IV a rå`ggåksvija Leks. 'gärds-
gå'rdsvidja / withe for fence'. Syn.: se gärdes-
band; stängvidja m.fl. 

rodgårds-virke n. Ja rirgaswerrtj Älvd. '(sam-
manfattande benämning för allt det) material, 
som behövdes för byggande av gärdsgård / col- 

lective word for material necessary for build-
ing fence'. Jfr gärdesrod m.fl. 

rod-hop m. la rö'höp Ore Ga. rö' höp Rättv. (Bo.). 
'ställning, mot vilken obegagnat hässjvirke 

stöddes; uppsättning av sålunda rest hässjvirke' 
(ÖDB I 255) Ore Ga. Syn.: se rodbock m.fl. 

'uppsättning av rest gärdsgårdsvirke / pile of 
fence material' Ore Rättv. (Bo.). 

rod-karl m. Ja röikall—rö'kall Ors. Ore rö'kål—
r6"kål Rättv. rö'k§l—rö'käl Leks. —rö'kall Al rö'-
kall Leks. (Silj.) Flo. rö'kål Bju. Dju. Ga. Mock. 
= föreg., bet. 1 (se ill.; ÖDB 1255, 256); (bildl. i 
förb. med göra:) om du na'rrar mä så jär jä 
rö'kål å dä Rättv. 'om du bedrar mig, så vänder 
jag upp och ned på dig och spärrar ut dina ben till 
en rodkarl (eg. gör jag rodkarl av dig)'. 

rod-längd f. l a rö'lligud Dju. (jfr ro d a f.) 'avstånd 
(och hömängd) mellan två stolpar (krakar) i en 
sommarhässja / distance (and amount of hay) 
between two poles in summer-hurdle'. 

rodna sv.v.l. rö'cl—r(tga—rei"gz Älvd. rcl`tta (pret. 
ref nnäd) nVåmh. r4'nna Våmh. (Bon.) rå`nn(a) 
Mor. Soll. —rö`dna Ve. ru`nna--rå'nna Rättv. 
rå`nna Leks. rii'dna Flo. rå`na Äpp. 1. 'bliva 
röd / go red' (SAOB I 1-2) Älvd. Våmh. Mor. 
Ve. Soll. Flo. rä'jsä fik kf gg mes ä rå`nnäd 
nvMor. 'riset fick ligga (på marken), tills det 
antog en rödaktig färg'; o ra'nns i å'gom Rättv. 
'hon rodnade (i ansiktet)'. Syn.: rödna, bet. 1. 
2. 'vara röd, synas rödaktig / be red' (jfr SAOB I 
11)) Soll. Flo. Äpp. an ittät4 si lritä så fra"gum 
a ä rå`nnät Soll. 'han gjorde illa sig litet, så att 
det nätt och jämnt syntes litet rött'; hä rir`ns yv 
bä'rrga Äpp. 'det lyser rött över bergen' (om 
morgon- el. aftonrodnad). Syn.: brumma; 
råda sv.v., bet. 1; rödna, bet. 2; rötta; rött-
na. 

rodne m. I a—IV rirdnu Rättv. rti`na Mock. Flo. 
rlf na Äpp. rcrns Mal. (jfr SAOB rodnad) 'röd 
färgskiftning, rodnad / red colour, flush, glow' 
(We.); ä va så bjä'r(r)t rirdns nå sö'lrä gek-mi'd 
Rättv. 'det var så stark aftonrodnad (eg. det var 
så bjärt rodne när solen gick ned)'. Jfr kvälls-, 
morgon-. Syn.: råde m. IV, bet. 1; rödne. 

rodning f. I b rö'niy Ål 'provisorisk hägnad, bestå-
ende av gärdsgårdsstörar el. pålar samt 2-3 hori-
sontalt placerade stänger / temporary fence con-
sisting of fence-poles and 2-3 horizontal poles' 
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(se ill.). Syn.: rödning, bet. 1; stångel; 
stånggård; stångning. 

rod-rask n. Ib rö'rassk Leks. 'avfall av gammal 
rutten gärdsgård'. Syn.: se rodgårdsrask 

rod-röda f. IV a rö'rida—ro"rida Ors. rö'råda 
Rättv. rö'råda Jä. rö'tia Äpp. (jfr rod n.; röda 
f.). 1. 'gärdselstång / slanting fence-pole' Ors. 
Jä. Äpp. Syn.: se rodgårdsroda; rod-skida, 
-stång; röda", bet. 1, m.fl. 2. 'hässjstång / 
horizontal rod of hurdle' Ors. Rättv. nsger ''sro-
Kedur öOrs. 'några hässjstänger'. Syn.: se 
hässjroda; röda", bet. 3, m.fl. 

rod-skida f. IV a ro'sstjia—rö'stjia Mal. 'gärdsel-
stång (av kluvet virke) / slanting fence-pole'. 
Syn.: se rodröda, bet. 1, m.fl. 

rod-stack m. I b ra"Vstakk Våmh. (Bon.) ro"dstakk 
Soll. rö`stakk Ors. Ore 'hög av ej använt gärdsle 
el. hässjvirke / pile of unused fence-poles or 
hurdle wood'. 

rod-stång f. VI rö'stayy Mal. 'gärdselstång'. 
Syn.: se rodröda, bet. 1, m.fl. 

rod-virke n. III rö'vär(r)tjs Rättv. (jfr rod) 
'hässjvirke / wood for hurdle'. Syn.: se hässj-
r o d m.fl. 

roffa sv.v.l. (endast i särsk. förb. med åt:)rsff-å't 
sä Leks. 'hugga för sig / grab hold of. Syn.: 
grama åt. 

rofla sv .v rs'ffira Leks. 'krossa / crush'. — Särsk. 
förb. (sönder:) rsffsl-ss'nnd Leks. 'mala sön-
der' (om salt). 

roga f. IV a rö'ga Rättv. Flo. Nås Jä. Li. rö'ga 
Leks. 1. 'gunga / swing' allm. Jfr kringel-, 
länk-, bet. 1-2, släng-. Syn.: se dingla, bet. 1, 
m.fl. 2. (senare ssgsled:) 'ostadigt föremål / 
unsteady object' Leks., se länk-, bet. 3. 

roga sv .v .1. nrga Älvd. Våmh. rö'ga vMor. Ve. 
Leks. Ål rö'ga Rättv. Bju. Dju. Ga. Flo. Nås 
Mal. Li. (tr. och intr.; styr dat.:) 'gunga, vagga / 
sway, rock'; rtrg min o'bbde Älvd. 'runka på 
huvudet'; ra' 8g int Om so tni"tjiå Älvd. 'vagga 
honom inte så hårt!'; rö'g mä lits Rättv. 'gunga 
mig litet!'; ä bkIt'sts ss gra'nan rö'ga Leks. 'det 
blåste så (att) granarna vajade';jä sått å rö'ga på 
mörs fåt Leks. 'jag satt och gungade på mors 
fot'; o sitta rö'g Mal. 'hon sitter och vaggar med 
överkroppen'. Jfr fu s s au; runka, bet. 1, m. fl. 
Syn.: ruga; rugga', bet. 1; råka. — Särsk. förb. 

(å:) ra8g-ji Älvd. Våmh. 'vagga fram och tillba-
ka; gå vaggande'. 

rogig adj. I rö'gug Leks. 'vinglig, ostadig / rick-
ety, unsteady'. Jfr rucklig, bet. 1. Syn.: ral-
tig. 

ro-gång m. I b rö'gauyg Li. (jfr ro v., bet. 1; 
gång, bet. 17) 'uppsättning årtullar till en båt / 
set of rowlocks for a boat'. 

ro-knota f. IV a rö` knöta Bju. rö' knöta Ål rö' y göta 
Mock. (jfr ro', bet. 2) 'höftbenskam / edge of hip-
bone'. Jfr roben, bet. 1. Syn.: se mj örmknok-
la m.fl. 

ro-krammel n. I d rfe krgmmbäk Våmh. (Bon.) (jfr 
ro v., bet. 1) 'anordning för årans fasthållande på 
båt (eka), årfäste, årtull / rowlock, thole'. Jfr 
roning, bet. 1. Syn.: båtöra; hadda, bet. 6; 
hål; kränka, bet. 2, m.fl. 

rola sv .v .1. rö`ka Rättv. (Bo.) 'bullra i tarmarna / 
rumble in intestines'. Syn.: se bula, bet. 2; 
rula, bet. 1, m.fl. 

ro-led f. Ja rö'l&I Ve. rö'ledd Rättv. (Bo.) röW 
Mal. 1. 'farled, framkomlig för roddbåt / navi-
gable channel accessible to rowing-boat' (SAOB 
roledll) Ve. Mal. Syn.: se båt-, roning(s)-led, 
bet. 1, m.fl. 2. 'sträcka, som samma person(er) 
rodde före ombyte av roddare / distance which 
the same persons rowed before change of oars-
men' Rättv. (Bo.). Syn.: roning(s)led, bet. 2. 
3. 'ställe (udde, sten etc.), där man traditionsen-
ligt byter roddare / place (point of land, stone 
etc.) where by tradition oarsmen are changed'. 
Jfr roombyte. 

rolig adj. I rirkig—rirkin Älvd. 
Våmh. rö'Irin vMor. Soll. Rättv.(Bi.)—Mock. 
Nås rö'lin öMor. Ors. rö'lren Ve. Ore Flo. Jä. 
Äpp. ÖVd. rö'kejin—rö'Irijin—rö'kin Rättv. rö`kä 
Mal. (böjn., se LD II 201). 1. 'lugn, utan oro / 
calm, not anxious' (SAOB 3) allm. o öa' dag 
o'lld di so rirkigqn Älvd. 'och du kan hålla dig 
så lugn (J: ej bry dig om flickorna)!'; ja djår éd 
rirkin da Våmh. (Bon.) 'ja, gör det lugnt, du!'; 
jii'r dä rö'llgan Rättv. 'lugna dig! (eg. gör dig 
lugn)'; i' nnt kan i' vår 	skt`vvolr im' Mal. 'inte 
skulle jag kunna vara lugn under sådana förhål-
landen inte'; (äv. ironiskt:) naug g åu wa 
at dug' noå Våmh. 'nog kan du vara lugn för att 
du får ngt!'. Jfr lugn. Syn.: fredlig, bet. 3. 2. 
'roande, nöjsam, munter / amusing, merry' 
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rolk 	 1968 	 rom-sträng 

(SAOB 4a—b) allm. däm vå sa rö'kin Dju. 'de 
voro så muntra och glada'; a då' vå ä an så ädå 
rö'käga Mal. 'och då var det han sade det där 
lustiga'. Jfr spökig, bet. 2. Syn.: se lustig, 
bet. 2, m.fl. 3. 'olik sig, konstig, underlig / 
different, peculiar' (jfr SAOB 6) Våmh. Soll. 
Rättv. i kennäs-aut rifukin kitä i då'g Våmh. 
(Bon.) 'jag känner mig litet konstig (till hälsan) 
idag'; ä va rö'Zri at do"nnda suld bi sö' sjö'k Soll. 
'det var underligt, att den där (mannen) skulle bli 
så sjuk' (om en kraftig karl); an vart så rö'irin nå 
an fek mä Rättv. 'han blev så förlägen, då han 
fick se mig'. 4. (n. i förb. på roligt:) a. på rö`ki 
Bju. Dju. på rö`ke Jä. 'på skämt / as a joke'; 
varå'rä på rö`ki Dju. 'småbitas vänligt' (om 
hästar). b. 'ej om pengar (om kortspel) / not for 
money (about playing cards)' Rättv. vi spirlom 
på röVri 'vi spela (kort) utan insats av pengar'. 
5. (n. i förb. göra roligt:) 'öva samlag / have 
sexual intercourse' Rättv. vi halom å järom rö'41 
vi 'vi hålla på och öva samlag, vi'. — Adv.: 

Älvd. ra`Nriga Våmh. rö'4-eö 
vMor. rö'lä öMor. rö'lret Ve. (jfr Sdw. rolik a; 
Jacobsen—Matras roliga). 1. Qn tåNräd so rå"-
viga Våmh. 'han talade så lugnt'; i nåt ar i so"veö 
rö'lrea vMor. 'i natt har jag sovit lugnt'. 2. öft å 
a rö'lä öMor. åjt å a rö'-et Ve. 'ut och roa sig 
(eg. ut och ha roligt)'. 3. ,pz tä"lrä so råNiga 
Våmh. 'han talar så underligt'. 4. spi"Zrå rå"Irikt 
Älvd. 'spela (kort) utan penninginsats'. — Avl.: 
rö'lrähet Mal. 'lugn, ro / peace, calm' ; nö sä' tt i 
mi rä'v i rö'kähet ett tå'g 'nu sätter jag mig och 
vilar (eg. min röv i rolighet) ett tag'. 

rolk m. Ib råkk Ve. (jfr? Torp rulk m.) 'halvstor, 
lat och sysslolös pojke / lazy adolescent boy'. Jfr 
dagtjuv; dråk m.fl. 

rolla f. IV a rå'lla vMor. (jfr We. rolla v.; Torp 
rolla? f.) 'ovederhäftig kvinna / irresponsible or 
unreliable woman'. Syn.: rolska. 

rolig adj. I ro'llug nÄlvd. ra'llun Ors. 'som pratar 
oredigt (under inverkan av sjukdom, ålderdom 
el. alkohol) / talking in a confused way (due to 
illness, old age or alcohol)'. Jfr pjollig, bet. 1. 

rolska f. IV a rå'llska vMor. = rolla. 
rolska sv.v. 1. rå'llska vMor. 'föra °vederhäftigt 
tal / talk in a confused or irresponsible way'. Jfr 
r ölal. 

rolskig adj. I rå'llskun vMor. (jfr rolska v.) 'ove-
derhäftig / irresponsible; unreliable'. Jfr rollig. 

rom m. I a rkinn Älvd. Våmh. runn vMor. råm—
röm öMor. råm—rumm Ve. Ors. råm Soll. rumm 
Ore romm—ramm Rättv. ramm Bju.—Tra. 
1. (koll.:) 'en fisks små kornliknande ägg / roe' 
(SAOB rom' 1) allm. nu  a dum lekt ra'mmin å sä 
Mal. 'nu ha de slaknat, tröttnat (eg. lekt rommen 
av sig)'; lå"kårumm Ors. 'lakrom'; twa'sskram 
Ors. kko'ssramm Leks. 'grodrom'; si'llramm 
Rättv. 'sillrom'. Jfr gryn-, knärp-, mjölk-. 2. 
'romsäck / roe-sac' (SAOB rom' 2a) Mal. hatt 
ft't J.r ra' mman häl 'äta ni (eg. värt äten I) 
romsäckarna?' (jfr heller", bet. 2b). Syn.: 
rom-bulle, -hus, -koppe, bet. 1. 3. 'sä-
desvätska / seminal fluid' Älvd. Syn.: se ball- 
spyor m. fl. 	ru` mma v. vOrs. 'lägga rom 
/ spawn'; rå'mun öOrs. ru'mmug Ore adj. 'full 
av rom / full of roe'. 

Romanus oböjl. sbst. romå' nus Ors. 'den 9 augus-
ti (märkesdag för kreaturens hemkomst från be-
tet i långfäbodarna) / August 9th (day when cattle 
should be home from far shielings)'. 

rombo-, se rumbo-. 
rom-bulle m. Illa rs'mmballe Li. 'romsäck hos 
fisk / roe-sac in fish'. Syn.: se rom, bet. 2, m. fl. 

rom-gröt m. la ra`mmgrät Mal. 'vattgröt, kokt på 
vatten och blandad med fiskrom / gruel mixed 
with fish-roe'. 

rom-hus n. I a rå` mhåjs Ve. 'hölje omkring fisk-
rom, romsäck' (SAOB). Syn.: se rom, bet. 2, 
m.fl. 

rom-klabb m. Ja ra'mmkkabb Mal. 'paltliknande 
maträtt, beredd av mjöl, fiskrom och vatten / 
dish made from flour, fish-roe and water'. Syn.: 
rom-klubb, -palt. 

rom-klubb m. la rs'mmkkabb ÖVd. = föreg. 
rom-koppe m. Illa rg'nnkupp Älvd. rs`mmkoppa 

Mal. 1. 'hölje omkring fiskrom, romsäck' allm. 
Syn.: se rom, bet. 2, m.fl. 2. 'pung, scrotum' 
Älvd. Syn.: se pung, bet. 2, m.fl. 

rom-palt m. Ja rå'mpallt Ve. 'paltliknande mat-
rätt, beredd av mjöl, fiskrom och vatten'. Syn.: 
rom-klabb, -klubb. 

rom-sträng m. Ib ra`mmsträyy Mal. 'samman-
hängande sträng av (gädd)rom, färdig att läggas / 
string of (pike-)roe ready to be spawned' 
(SAOB). 
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ron m. la rön Mal. (jfr Torp ron  f.) 'råegg / wire 
edge'. Syn.: rå"; rå-egg, -laga, -läggning. 

rona' sv.v.l. rö'na Leks. (Silj.) 'på övernaturlig 
väg påverka ngn så, att denne blir sjuk / make 
s.o. ill by supernatural means'; dam a rö'na fa'kk 
'de (o: grodorna) ha satt på folk sjukdom el. 
annat ont'. Jfr hug sa, bet. 3a. —P. pret.: rö'na 
Leks. (Silj.) 'sjuk p. g. a. övernaturlig påverkan'. 

rona" sv.v.l. (jfr ron  f., bet. 1; endast i särsk. 
förb. med åter:) rö'n-att Tra. 'bliva lugn, lugna 
sig / become calm, calm down'. Jfr lugna, refl.; 
lygna, refl. 

ronig adj. I rö'nug Leks. (jfr rona!) 'som på över-
naturligt sätt orsakar sjukdom el. annan olycka / 
causing illness or other kind of misfortune by 
supernatural means' (t. ex. om  orm el. padda). 
Syn.: hemgäldig, bet. 1. 

roning m.—f. Ib rö'niug öMor. ru"nigg Soll. 1. 
'årtull, bestående enbart av en urtagning i båtens 
reling / rowlock consisting only of notch in 
gunwale' (jfr Gotl.Ordb. 1) öMor. Jfr rokram-
mel. Syn.: nöt", bet. 1. 2. 'det parti av åran, 
som vid rodd nötte mot urtagningen i båtens 
reling / the part of the oar which rubbed against 
the groove in the gunwale' Soll. ä når up i ru"-
nindji 'det (n: vattnet) når upp till det nötta par-
tiet av åran'. 

roning-led f. Ja rö"niyledd Rättv. 1. 'farled, fram-
komlig för roddbåt' (SAOB). Syn.: se båt-, ro-
-led, bet. 1, m.fl. 2. 'sträcka, som samma per-
son(er) rodde före ombyte av roddare'. Syn.: 
roled, bet. 2. 

roning(s)-bräde n. III—J a rrniusbrU Älvd. rii`-
niysbråd nvMor. rù nniysbråd svMor. ru"niys-
bråd vSoll. rö'niysbrådä Leks. rö'niybråä Nås 
rö'niybrådä Jä. 'för roddaren avsett sittbräde i 
roddbåt / seat in boat for oarsman' (SAOB; jfr 
ÖDB 11 201). Syn.: se robräde m.fl. 

ronings-båt m. Ja rrnksbåt Älvd. ru'nniysbåt 
svMor. 'roddbåt / rowing-boat' (SAOB; ÖDB II 
184). Syn.: robåt. 

roning-stör m. Ja rö'nivstår Nås 'slå, på vilken 
roningsbrädet vilade / cross-bar on which ro-
ningsbräde rested'. 

ro-ombyte n. III rö'ambgtä Mal. 'ombyte av rod-
dare / change of oarsmen'; ati rö'ambgtä 'vid 
roombyte (i Nisterlingen)'. Jfr roled, bet. 3. 
Syn.: robyte. 

rop n. la röp Rättv. Bju. Nås Äpp. ÖVd. 'ropan-
de, skrik, skri! cry, shout' (SAOB 1); sko'kksröp 
Äpp. 'kraftigt rop, som man ger ifrån sig i 
skogen'; ma`nne-rö'p hä vå` am 	Li. 'rop 
från en man (det) var obehagligt för honom (n: 
björnen)'. Jfr hoj n., skräkl. 

ropa sv.v.3.-1. ra`upa svÄlvd. Våmh. (pret. 
rii`uptä; sup. rirpaö Våmh.) rö`p(a) Mor. Ve. 
Soll. Ore Leks. Ål (pret. rö'ped Ve. rö'pät Soll. 
röftä Ore rö'pa Leks.) rö'pa Rättv. Bju. Dju. 
Flo.—Äpp. ÖVd.—refppa Mal. (pret. rö'pa Flo. 
Nås —rofft Äpp. rö`ptä—rofft- Jä. ro'fft Mal.). 
1. 'tala mycket högljutt; skrika, skria! talk very 
loudly; shout' (SAOB 1) allm. ä va 4'4 så 
rö'pät u"på on Son. 'det var döden, som kallade 
på henne'; be'ssta roftä Ore 'B e sta ropade'; du 
ska-nnt rö'pa ss o'sskaplri Leks. 'du skall inte 
tala så förskräckligt högt'. Jfr gala, bet. b; hå-
lan; stor-. Syn.: se röpa; skria; skräka; öpa 
m.fl. 2. 'säga, använda (om visst ord el. ut-
tryck) / say, use (of certain word or expression)' 
Våmh. naug a öiem rä'Bpab i'ö 'visst ha de ut-
tryckt sig så'. 3. 'gala (om gök el. tupp) / call, 
crow (of cuckoo or cock)' (SAOB 10) allm. gu‘k-
/ca rö'pär Ore 'göken gal'. Syn.: se gala, bet. a, 
m.fl. 4. (styr dat. el. ack.:) 'väcka! awaken' 
Dju. Nås Jä. Mal. i ska ro`pp om Mal. 'jag skall 
väcka honom'; hå'Irröpa Dju. 'svår att väcka'. — 
Särsk. förb. (upp:) 1. på hii'sfarhåra rop dam 
a'pp an mä ri`kktig naimmnä Flo. 'på husförhö-
ren ropades ens rätta namn upp'. 2. je tai,s,s int 
rö`p-upp dem na Li. 'jag törs inte väcka dem 
(ngt)'; (ut:) ho e a' tröpa 	trofft) far tä vå'r 
&kakan Äpp. 'hon är omtalad för att vara arg-
sint'; (å:) ra8p-01  fg"öry Våmh. '(på auktion) bju-
da på slåttern på strandfjäran'; (åt:) 1. rrep-
-ä' nQm Våmh. (Bon.) 'ropa på honom!'; i ska 
rop-X t om Mal. 'jag skall ropa på honom'. 2. an 
röpär-X mi värm må'rrgån Soll. 'han väcker mig 
varje morgon'; (åter:) ropp-a'tt Mal. 'kalla till-
baka'; je ro'fft-att o då Li. 'då ropade jag (åt) 
henne (att hon skulle komma) tillbaka'. 

ro-pall m. l a rö'pall—rö'päl Mal. (jfr ro v., bet. 1) 
'pall med brädfötter, anv. som sittbräde i båt / 
stool with planking-legs used as boat-seat'. Jfr 
roställe. Syn.: båtpall; ro-, roning(s)-brä-
d e. 
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rop-håll n. Ja rö'phåll Rättv. 'hörhåll / hearing' 
(SAOB). 

roppa sv.v.l. rå`ppå ÖVd. 'rapa / belch' (Torp 
röpa; Fr., Jacobsen-Matras ropa). Syn.: gur-
pa, bet. 1; rapa', bet. 1; repa". 

rorka sv.v.l. rs`r(r)ka Rättv. (Bo.) 'låta gurglande 
/ make a gurgling sound'; ä ru'r(r)kar ti pi`pån, o 
ska jårås rO'n 'det gurglar i (rök)pipan, den skall 
rengöras'. — Avi: pi`prar(r)ka f. Rättv. (Bo.) 
'del av skaft på rökpipa av järn / part of stem of 
iron (tobacco) pipe'. 

ros' f. Ia res Älvd. rös Ve. Ors. Leks. Bju. Ga. 
Mock. Flo. Nås Mal. (pl. rö`ssr Nås). 1. 'växt 
av släktet Rosa! rose' (SAOB ros' 1) allm. tå'rn-
rös Ors. 'törnros'. Syn.: ro s a, bet. 1. 2. 'blomma 
i allmänhet / flower in general' (jfr SAOB ros' 
1d) allm. Jfr floda-, klockar-, knä-, lopp-, 
näck-, pappers-, persmäss-, sjö-. Jfr blom-
ma, bet. 3, m.fl. Syn.: rosa, bet. 2. 3. 'roslik-
nande mönster i vävnad, broderi m. m. / rose-
design in weaving, fabric, embroidery etc.' (jfr 
SAOB ros' 2c; ÖDB IV 16, 29, 34, 64, 462) Ga. 
Mock. fä'rlåtsrös Mock. 'drällruta av munkabäl-
testyp'. Jfr förlåtkrus; krus-. Syn.: rosa, bet. 
3. 4. 'luftblåsa i glas / air-bubble in glass' Nås. 
5. (senare ssgsled:) 'rund matta av granris / 
round carpet of fir twigs' Äpp., se granris-. 

ros" f.Ia rös Ve. vSoll. Ors.; best. rän'sq Älvd. 
rö' si Mor. rö'se Ore rö' sä Rättv. rö' sa Bju. Flo. 
Nås Jä. rö' sa Mal. rö`sa ÖVd. 1. 'rosfeber / 
shingles' (SAOB ros" 1) allm. 2. 'obestämt 
sjukdomstillstånd, framkallat av förkylning el. 
trötthet / indefined illness caused by cold or 
tiredness' vSoll. Ors. Ore Mal. ÖVd. an  ka"mm-
-fö rö's vSoll. 'han blev hastigt sjuk och fick 
frossbrytningar'; i a rennt afft rö' sa ti krsippam 
Mal. 'jag har riktigt haft rosen i kroppen'. 3. 
'art av bältros med frossbrytningar och såriga 
utslag i och omkring munnen / kind of shingles 
with fits of shivering and sores round and in 
mouth' Ore. Jfr frusen sjuka. 

ros f. VI—I—IV a res (pl. rirsur) Älvd. rgös 
Våmh. rås vMor. Dju. Ga. Mock. Flo. Äpp. rös 
Ve. Soll. Ors. Ore Rättv. Li. (pl. rö' ssär, dat. 
rö' ssum Ve.; rö'sur Ors.; best. pl. rå`san Li.) 
röss Nås Jä. sMal.; best. pl. rä1  san nMal. 1. 
'ljumske på människa / groin' (Sdw. rös; Rietz 
rör') allm. nid e rö/stat—hat e rö'sn Ore op i rö's 

Rättv. '(nere, borta, uppe) i ljumsken'; ti rå'sa 
Ga. 'i ljumsken'; up i rö'ssam Ve. ned i rö' ssar 
Jä. 	da i rö' ssam Äpp. '(uppe, nere, där) i 
ljumsktrakten'; jä e så'r op i rö'som Rättv. 'jag 
har ont i ljumsktrakten'. Syn.: se ljumsk(a), 
bet. 1; ro', bet. 1, m.fl. 2. (pl.:) 'länd- el. njur-
trakten / loin and kidney area' Jä. danä ti rö' ssar 
'(där) i ländtrakten'. 

ros n. Ia rös Bju. Mal. 'pris, beröm / praise' 
(SAOB ros"' 2). 

rosa LIV a rö`sa öMor. Leks. Ål rö'sa Rättv. 
ÖVd.—ro'ssa Mal.; pl. rö'sur Ve. Bju. (jfr 
SAOB rosa' under ros'). 1. 'växt av släktet 
Rosa' (jfr SAOB ros' 1) allm. tå'rnrösa Leks. 
tå'qrösa sMal. 'Rosa canina'. Syn.: ros', bet. 1. 

'blomma i allmänhet' (jfr SAOB ros' 1 d) allm. 
wa'llmanrösur Ve. va'llmorösa Leks. va'llmorö-
sa Mal. 'Papaver'. Jfr brandgul-, gul-, lopp-, 
ring-, råg-, röd-, styvmors-. Jfr blom-
ma, bet. 3. Syn.: ros', bet. 2. 3. 'rosliknande 
mönster i vävnad, målning etc.' (jfr SAOB ros' 
2c; jfr ÖDB IV 174, 372) allm. Syn.: ros', bet. 

4. 'älghornets fäste vid huvudet, rosenstock! 
boss on head of elk' (jfr SAOB ros' 3a 	Li. 
hs`nne add ge-å innve rö`sa 'hornet hade gått 
av invid rosenstocken'. 5. (senare ssgsled:) 
'rund matta av granris / round carpet of fir twigs' 
Mal., se granris-. 6. (pl.; senare ssgsled:) 'blod-
utgjutningar i huden / bruise in skin, extravasa-
tion' Li., se käring-. 

rosa sv.v.1.-3. rö's(a) Mor. Soll. Ors. (pret. rö'-
sed öOrs.)rö'sa Bju. Ga. Mal. ÖVd. (pret. ro'sst 
Mal.). 1. 'skryta! boast, brag' (SAOB rosa" 1) 
Mal. hä ä ruyentiy rö's å 'det är ingenting att 
skryta över (eg. rosa av)'. Syn.: skryta, bet. 1; 
skräppa sv.v.; skrävla, bet. 1. 2. 'berömma; 
smickra / praise; flatter' (SAOB rosa" 2) allm. 
(styr ack.:) ä wailt a'lls tä rö's di Ors. 'det var 
inte alls för att smickra dig'. Jfr prima; för-. — 
P. pret.: an vårt rö`sadtz Soll. 'han fick beröm 
(eg. han vart rosad)'. — Särsk. förb. (av:) vä'r å 
ä'jn rö's-å si'nn afå'r Li. 'var och en berömmer 
det han har att sälja'. 

rosam adj. I rirs4nim Älvd.; n. ro"sammt Soll. 
'nöjsam, roande, trevlig / pleasant, entertaining, 
nice' (SAOB 3). Syn.: morosam; trevlig. 

ros-band n. Ja rö`sbannd Bju. 'vitt el. svart- och 
vitrandigt knytband till högtidsförkläde / white or 
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black- and white-striped ribbon for festive apron' 
(ÖDB IV 126). 

ros-bindel m. Ja rö'sbinndil Jä. 'blommigt siden-
band i olika färger, huvudprydnad för brudpi-
gor / flowered silk ribbons of different colours 
used by brudpigor' (ÖDB IV 127, 286). 

ros-bruten adj. rö'sbrut(t)in Leks. (Silj.) (jfr ros 
f. VI--la) 'sönderbruten av alltför hårt arbete / 
crippled from too much hard work'. 

ros-båd m. II rö'sbåd Ors. 'livstycke av blommigt 
tyg, fastsytt vid kjortel / bodice of flowered ma-
terial sewn onto kirtle' (ÖDB IV 202). Jfr båd, 
bet. 2a. 

ros-förkläde n. III rö'sfarrklrä Mal. 'högtidsförklä-
de av röd ylledamast / festive apron of red wool-
len damask' (ÖDB IV 224). 

ros-hätta f. IV a rö`shätta Leks. 'blommig mössa 
för ogifta kvinnor, anv. vid kyrkogång / flowered 
cap worn by unmarried women to church' 
(SAOB; ÖDB IV 89, 248, 275, 496, 498). Jfr 
rosig, bet. 1; rosighätta. 

rosig adj.I nrsug nÄlvd. rö'sug Leks. r(fsu Bju. 
Ål Flo. Äpp. rö'ss Tra. 1. 'blommig / flowered' 
(om vävnad, om skåp etc.; SAOB 2) allm. rö' sug 
hiftta Leks. =roshätta. Syn.: målig. 2. 
'brokig (om ko, om tyg etc.) / parti-coloured 
(about cow, material etc.)' (SAOB 4c a) nÄlvd. 
Äpp. Tra. Jfr röd-. 

rosig-hätta f. IV a rö'suhätta Ål 'blommig kattuns-
hätta att bära ovanpå knytning (bet. 3)! flow-
ered cap worn over woman's headdress edged 
with bobbin lace' (se ill.; ÖDB IV 241, 244, 248). 
Jfr roshätta; rosig, bet. 1. 

rosig-magd f. la rö`sumald Ve. (jfr magd) 'förklä-
de av kattun / apron of printed calico'. Jfr kat-
tunsförkläde m.fl. 

ros-jämnt adj. In. rö'sjämmt Ga. 'broderi el. 
knyppling, som utförts så, att mönsterfigurer 
stämma med varandra i storlek och läge / em-
broidery or bobbin-lace with even design'. Syn.: 
rosrätt. 

ros-kjortel m. la rö`stjötil (--tjötjil) Mal. 'högtids-
kjol, enfärgat blå med invävda mönsterfigurer / 
festive kirtle in a plain-blue material with in-
woven design' (ÖDB IV 191). 

ros-klen adj.I nrsklrien Älvd. (jfr ros"). 1. 'sjuk 
i rosfeber / suffering from shingles'. 2. 'inflam-
merad / inflamed, with an inflammation'; ig i 

nrsIdien i jen ö'ga 'jag är inflammerad i ena 
ögat'. 

ros-kvast m. la rö'skvasst Leks. Jä. (jfr ros', bet. 
2) 'blombukett / bunch of flowers'. Syn.: se 
blomkvast m.fl. 

ros-körtel m. Id rö'stjettil Li. (jfr ros f. VI) 'rad av 
lymfkörtlar i ett ljumskveck / row of lymphatic 
glands in groin'. 

ros-lök m. I b 	Leks. (jfr ros', bet. 2) 
'brandgul lilja, Lilium bulbiferum / orange lily'. 
Syn.: se brandgullilja; rödrosa m.fl. 

ros-målare m.IIIc rö'smålär öMor. 'målare, som 
äv. var kunnig i rosmålning / painter who 
could do rosmålning'. 

ros-målning f. Ib rö'smålniyg öMor. 'målning 
med blom-mönster, utförd på klockfoder, pane-
ler, skåp och väv / painting using flower pat-
terns, done on clocks, panels, cupboards and 
woven material' (SAOB 1; S. Svärdström i Fata-
buren 1934,s. 121ff., 1937,s. 140ff.). Jfr gubb-
målning. Syn.: måladblomma. 

rosningar f. Ipl. rö`sniygär Soll. (jfr rosa v., bet. 
2; Sdw. rosning) 'beröm; smicker / praise; flat-
tery'; an add fänndji bä'r rö'sniugär 'han hade 
fått bara beröm'. 

ros-plita f. IV a; pl. rrrspiritur Älvd. (jfr ros", bet. 
1) 'utslag av ros / outbreak of shingles'. 

ros-rätt adj. In. rii'srän Ga. Flo. 'broderi, utfört 
så, att mönsterfigurer stämma med varandra i 
storlek och läge / embroidery with even design'. 
Syn.: rosjämnt. 

rossel' n. I a rull Älvd. (jfr SAOB ros s e 11; Bl. 
rusl) 'någonting oordnat, tillstökat, tilltrasslat / 
sthg untidy, disordered, confused' Älvd. 

rossel" n. Ja ruill Ve. 'grädde, som böljar skära 
sig el. under kärnande övergå till smör / cream 
which is on the point of separating during 
churning process' (ÖDB III 361 russel). Syn.: 
se grossel, bet. 1, m.fl. 

ross-gucku f. V rii'sstgukku Soll. 'beckasin / sni-
pe'. Syn.: se bläkbock, bet. 2; gråget, bet. 2, 
m. fl. 

rossla sv.v.l. ru'illa Ors. ra'ssla—rå'ssla Rättv. 
ra'sska Bju. ra'Illa Nås —ra'ssel Tra. ra'ssla Jä. 
Mal.; pres. ra'ssle Li. 1. 'frambringa hesa och 
skrovliga ljud (om människa) / wheeze, rattle (of 
person)' (SAOB 1) Rättv. Bju. Nås Jä. Mal. 
Syn.: se korla m.fl. 2. 'frambringa svaga, ross- 
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lande halsljud; smågnägga (om häst) / wheeze; 
whinny slightly (of horse)' Ors. ÖVd. Jfr humra. 
3. 'grymta (om svin) / grunt (of pigs)' Rättv. Nås. 
Syn.: se grymta, bet. 1, m.fl. 

rosslig' adj. I ra'sslu—rif ssiu Rättv. 'slemmig i 
luftrören / wheezy' (SAOB rosslig). 

rosslig" adj.I 	nÄlvd. 'ojämn på ytan, 
skrovlig / uneven on surface, rough' (We.; jfr? 
Torp rusft. Syn.: rovlig, bet. 2. 

rost f.—m.Ia rosst f. Älvd. Våmh. mut f. Ors. 
Leks. Bju. Ål Dju. Flo. Nås Äpp. m. Rättv. 
-rasst Jä. rasst—rösst f. ÖVd. 1. 'järnoxid / 
(SAOB rost" 1) allm. Jfr grav-. Syn.: rosta. 
2. (senare ssgsled:) 'av rostsvampar orsakad 
växtsjukdom / plant disease caused by rust 
fungus' (jfr SAOB rost" 3a) Jä. blrå`srusst 
'svampangrepp på tall'. 

rosta f. IV a rs's(s)ta Rättv. Ga. Flo. rs'ssta Leks. 
rs'ssta—ref ssta Mal. rö' ssta ÖVd. = föreg., 
bet. 1. 

rosta' sv.v.l. ra'ssta Ors. ra's(s)ta Rättv. Bju. 
Nås Äpp. rö` ssta Mal. 'bliva rostig, angripas av 
rost / become rusty' (SAOB rosta' III 1). — 
Pass.: ro'sstas Älvd. Våmh. (Bon.) rö`sstes 
Mal.—rs'sstes ÖVd. 'dets.'; ra'sstes-bag Li. 
'rosta bort'; ra'sstes-sonnd Li. 'rosta sönder'. — 
Särsk. förb. (ned:) rast-ni 'd Ors. 'förstöras av 
rost'. 

rosta" sv.v. (endast refl.:) rs'sst-sä Flo. 'harkla 
sig / cough slightly, clear one's throat'. Jfr har-
ga, bet. 1, m.fl. 

rost-bunk m. I b rå` sstbugyk Leks. (Silj.) 
ra'sstboyyk ÖVd. 'stort, med tre ben försett 
laggkärl, anv. vid silning av dricka / large three-
legged barrel, used when straining near beer' 
(ÖDB III 509; jfr SAOB rosten' 2). Jfr brugg-
bunk m.fl. 

rost-bytta f. IV a ra'sstbetta Li. 'bytta, vari vörten 
silades ned genom ett rostkläde (vid bryggning 
av dricka) / barrel or tub into which wort was 
strained through filtering-cloth (when brewing 
near beer)' (SAOB). 

rost-duk m. Ib rå' sstdiik Leks. (Silj.) 'stycke blag-
garnsväv, anv. som silduk vid bryggning / filter-
ing-cloth used in brewing' (ÖDB III 509). Syn.: 
se brugdduk; rost-kläde, -underb reda m.fl. 

rost-halm m. la ra'ssthakm Nås 'råghalm, anv. 
vid silning av dricka / rye straw used when 

straining near beer' (ÖDB II 509; jfr SAOB 
rosthalm). Syn.: brugghalm. 

rostig adj. I ra'sstun Ors. ra'sstug Leks: ra'sstu 
Bju. Ål Dju. Nås —rö' sstu Mal. ra'ssta—rö`ssta 
ÖVd.; n. ro'sstut Våmh. (Bon.) rs'sstut Jä. 'an-
gripen av rost; belagd med rost / rusty' (SAOB 
rostig' 1). 

rost-kläde n. III ra'sstkkäe Li. 'duk (av grov 
hampväv), anv. som silduk vid bryggning' (anv. 
äv. vid urlakning av bark). Syn.: se rostduk 
m.fl. 

rost-underbreda f. IV a—V rd'sstumbrädu vMor. 
'glest vävt tyg, anv. som silduk vid bryggning'. 
Syn.: se rostduk m.fl. 

ro-ställe n. rö' ställ Mal. 'plats att sitta på vid rodd 
av båt / place to sit when rowing boat'. Jfr ro-
-bräde, -pall. 

ros-vant m. Ja rö`svatt—rö`svannt Mal. 'med 
blomsterfigurer mönsterstickad yllevante eller 
sömmad vit vante, broderad med blomsterfigurer 
/ woollen glove with flower design or seamed 
white gJove embroidered with flower design' (jfr 
ÖDB IV 436f.). Jfr dalbo-, krus(ad)-, söm-
-vant; krusvante. 

ro-sår adj. I rö' sår Mal. (jfr ro v.) 'öm i bakdelen 
av mycket roende / with sore buttocks due to 
much rowing'. 

ros-ögon f. IV a pl. rirsögur Våmh. (Bon.; jfr 
ros"; ro sklen, bet. 2) 'ögon med inflammerade 
vitor / inflamed eyes'. 

rot f. VI—J a rri't (pl. rter) Älvd. röt Mor.—Ore 
NeSi. Vd. (pl. r3' tär Mor. Son. Ore rö' ttär Ve. 
Nås g''ter—rö'ter öOrs. rö'tsr Rättv. rö' nar—
rö'tar Leks. rö' ttär Ål rö' ttär—rö'tär Dju. rä'tter 
ÖVd; best. dat. rö'tum Soll.; jfr rota' f.). 1. 
'växtens fäste och näringsorgan i jorden / root' 
(SAOB rot' 1) allm. le"därkakuröt Ve. 'näckros-
rot'; dirrvaddrötar Rättv. (Bo.) 'rötter, vilka in-
nehålla rildig mängd tjärved'. Jfr glömsk-, 
hjärt-, humle-, kalmus-, längt-, näck-. 
Syn.: rota', bet. 1. 2. (senare ssgsled:) 'benäm-
ning på vissa växter med kraftiga rötter / name of 
certain plants with big roots' (jfr SAOB rot' 3), 
se bo-, buråbergs-, dretört-, häll-, kvann-, 
kvick-, mångfalds-, spräng-, stel-, stick-
els-, vände-. 3. 'kålrot, Brassica oleracea / 
swedish turnip, swede' (jfr SAOB rot' 2a; ÖDB 
1 325; III 476) allm. (utom Älvd. nMor.). 
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Syn.: matrota; rota', bet. 2a. 4. (senare 
ssgsled:) 'broskbildning i örat på ko / cartilage 
formation in ear of cow', se öron-. 

rota' f. IV a n-Ma Älvd. Våmh. rö't(a) övr.OvSi. 
Leks. Ål rö'ta Rättv. Ga. Flo. Äpp. Mal. (jfr rot 
f.). 1. 'rot (av träd el. grövre växt); rotstubbe / 
root (of tree or big plant); stump-root' (SAOB 
rota'; ÖDB I 501) OvSi. Rättv. Leks. Ga. Flo. 
Äpp. Mal. Q a bes-uipp min rä'tur Våmh. 
(Bon.) 'den (o: granen) har av blåsten ryckts upp 
med rötterna'; ve fö'r ätt la`nndom 8 tög rö'tua 
Mal. 'vi rodde längs stränderna och samlade tjä-
riga furustubbar'; y`mmbäkretur Våmh. 'humle-
rötter'; Irg'srötor Soll. 'trädrötter, anv. som 
lysved'; u`mmbåsrötor Son. 'rötter (med 
stubbar), som brutits upp vid torvtäkt'. Jfr 
bunk-, tj är-. Syn.: rot, bet. 1. 2.a. = föreg., 
bet. 3 (ÖDB I 325; III 476) Älvd. Våmh. nvMor. 
Rättv. Jfr mat-. b. (senare ssgsled:) 'morot, 
Daucus carota / carrot' Älvd. Våmh., se mo-. c. 
(senare ssgsled:) 'annan växt / other plant' Älvd. 
Ve., se buråbergs-, mästar-. 3. 'grovt, 
självvuxet träelement i fordon el. arbetsredskap 
etc. / thick naturally-formed piece of wood in 
vehicle or tool' (ÖDB 11 101) OvSi. Rättv. Ål; 
dy`nndjtjärrötor Soll. 'dyngkärrskalmar med 
självvuxna krokar baktill under överredet'. Jfr 
bindstock-, bindstång-, sadel-. 4. 'själv-
vuxet trä-sidostycke till betselbett / naturally-
formed wooden side piece of bit (bridle)' Rättv. 
betulröta Rättv. ' dets . ' . Syn.: se be tel s-
horn m. fl. 5. 'självvuxet spant i båt / naturally-
formed rib of boat' Ors. Leks. Ål. Syn.: båt-, 
rot-vrång; vrång; vrånga. 6. 'bösskolv / 
butt-end of gun' Älvd. Syn.: b ö s s-s t o c k. 

rotall  f. IV a rö'ta Mal. ÖVd. (jfr ? rota" v.) 
'oordnad massa, ngt hoprört, röra / muddle, 
mess'. Jfr mask-. —Avi.: rö'tat da i veum Tra. 
'sörjigt på vägen / slushy on road'. 

rota' sv.v.l. (endast refl.; jfr rot, bet. 1:) rö't si 
Ors. rö't sä Leks. Bju. Nås 'slå rot / take root' 
(SAOB rota' 11 1a). 

rotall  sv.v.l. (endast i särsk. förb. med ut:) röt-ä1  t 
Nås. Jä. 'utrota / root out, eradicate' (jfr SAOB 
rota"); röt-ä't sä Nås Jä. 'bli utrotad / become 
extinct'. 

rota m  sv.v.l. rö'ta Mal. Li. (pret. rò tt Li.). 1. 
'böka i jorden (om svin) / root, grub (about pigs)' 

(SAOB rota 1) Mal. Syn.: råtall, bet. 1. 2. 
'gräva el. påta i ngt (om person) / poke (of per-
son)' (SAOB rota" 2a) Li. dem ro'tt å fö'r å 
skull å' ä fpnest sam vå' Li. 'de rotade och foro 
fram och skulle ha det finaste som fanns'. Jfr 
påta v., bet. 1. 3. 'arbeta långsamt men ihärdigt 
/ work slowly but persistently' Mal. Syn.: råt all, 
bet. 2. — Särsk. förb. (utur:) rö't-tä hä'Iram Li. 
'gräva ur härd(grop)en'. 

rota"' sv .v. rö'ta vMor. 'spika fast pärt på under-
lagsvirke till tak / nail roof-shingle on roofing-
wood'. Jfr pärtslå; rotning. 

rotad adj. I rirtaö Älvd. (endast i förb. rotad 
och snål:) rine() o sn' k 'genomsnål / miser-
ly'. --- Adv.: rirta snef Älvd. 'dets.'. 

rot-barka sv.v.l. nrtbarrk(a) Älvd. rö'tbar(r)ka 
Rättv. Bju. Flo. 'före fällningen av ett träd draga 
upp ränder med yxan i trädstammen / strip bark 
with axe before felling tree' (SAOB; ÖDB I 516). 

rot-blöta f. IV a rö'tbliita öMor. Ors. rö'tbWita 
Leks. rö'tbkiita Bju. Mal. 'häftig regnskur, som 
tränger ända ned till växternas rötter / very 
heavy rainfall' (SAOB). Syn.: j o r db 1 ö t a. 

rot-bröd n. la rirtbröö Älvd. (jfr rota! f., bet. 
2a) 'bröd, i vars deg sönderskuren och mosad 
blast av kålrötter ingick som en ingrediens / 
bread containing mashed swede tops' (Liv. 
Älvd., s. 34). Jfr kålbröd; rotkaka. 

rot-deg m. I c rö'tdåg nvMor. (jfr rota' f., bet. 2a) 
'mos av kokta kålrötter och ev. kokt potatis / 
mixture containing mashed swedes and possibly 
mashed potatoes'. Jfr pär(on)deg, bet. 1, m.fl. 
Syn.: rot-hacka, bet. 2, -mos, -stampa. 

rote' m. III a ra`te Älvd. rä't(ä) Våmh. Mor. Son. 
ra'tä—ru"ti Ors. rö'tä Ore rö'ta Rättv. rö'ta Al 
rö'ta Bju. Dju. Flo.—Mal. rö'te ÖVd. 1.a. 
'grupp av gårdar, som hade att gemensamt utgö-
ra vissa prestanda / group of fanns with common 
obligations, ward' (SAOB rote' 2-3; Gruddbo 
145ff.; Liv.Älvd., s. 8f.) allm. tå' öjti rietan 
vMor. ta ti rö'ttoz Äpp. 'samla upp skatten inom 
roten'; fi'sstj upå ra'tan Soll. 'fiska enligt sådan 
fördelning, att varje rote hade en natt'; an ad 
ru"tån up i O'vdalim vOrs. 'han (n: en viss soldat) 
hade sin rote (uppe) i Älvdalen'; pö'lakrättj Ors. 
'Polackroten'. Jfr knekt-, soldat-. b. (bildl.:) 
at i alikenrät.gm f0 du tå' ä Våmh. (Bon.) '(ute) i 
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Ekorroten får du taga det (dvs, det far du aldrig 
ngt för) / you'll never get anything for that'; dam 
å ut på rö'ttz Ål 'de (n: ynglingarna) gå ur gård i 
gård för att fria'. 2. (senare ssgsled:) 'husför-
hörsrote / administrative ward in which parish 
catechetical meeting was held', se skrift-
res-. 3. 'skatt till roten / tax paid to ward' 
Våmh. i a weriö o bi"tåZrå rt-tatn nVåmh. 'jag 
har varit och betalat roteskatten'. 

roten  m. Illa rö'ta Leks. (jfr Rietz 540b rota-
dryg) 'bakdel, stuss / buttock'; an slög an på 
bka'yyke rö'M 'han slog honom på bara baken'. 

rote-ask m. Ib rå`tassk Våmh. vMor. 'svepask, i 
vilken en rotes handlingar förvarades / turned 
box containing documents belonging to admin-
istrative ward' (SAOB). Jfr rote skrin. Syn.: 
rote-äska, -äske. 

rote-bonde m. VI rtetbonnd Mor. rretbonndå Ors. 
rö'tbonda Leks. rö'tbonndå Äpp. rö'tbonnda 
Mal. 1. 'hemmansägare, tillhörande viss rote / 
farmer belonging to certain administrative ward' 
(jfr SAOB 2) öMor. Leks. Äpp. 2. 'förtroende-
man inom en rote / representative of ward' 
vMor. Ors. Leks. Mal. Jfr by(s)man, bet. 2. 
Syn.: huvud(s)bonde, bet. 1; storbonde. 

rote-dagsverke n. la rå't(d)agswerrtj Älvd. 
'dagsverke, utfört av en rotebonde för rotens 
räkning / work carried out by farmer on behalf of 
ward' (Liv. Älvd., s. 8). 

rote-kavel m. J a rå` tkåvil öOrs. 'klubb- el. skivfor-
migt trästycke, försett med bomärken och kniv-
styng, utgörande kvitton på utförda dagsverken 
för en viss rote / block of wood shaped like club 
or disc, on which were marked receipts for work 
done for certain ward' (SAOB). Jfr nuggau, 
bet. 3. Syn.: rote-, rotemästar-kavle; rote-
sticka. 

rote-kavle m. III b rå'tkave'kÄlvd. n:Vt/cc-20W vOrs. 
rö'tkav(v)lra—rö'tkåvke Leks. (Silj.) = föreg. (se 
ill.; SAOB; jfr Gruddbo, s. 152). 

rote-kista f. IVa retkisst Älvd. rö'ffitjisst Ve. 
rö'(Otjissta Dju. 'roten tillhörig, hos roteföre- 
ståndaren förvarad kista, i vilken soldatens mun-
dering förvarades då den ej användes / chest kept 
at house of ward-representative, in which 
soldier's equipment was kept when it was not 
in use' (SAOB). 

rote-låda f. IV a ra`tkaöa—rii`tUda vMor. 

öMor. rå'aråd Soll. rö'tlåda Rättv. 'trälåda, i 
vilken rotens handlingar förvarades / wooden 
box in which documents of ward were kept' (se 
il.; jfr Gruddbo s. 151f.). Jfr roteskrin. 

rote-längd f. la ra`tkeyyd vMor. 'uppbördslängd 
över den inom roten erlagda skatten / register of 
taxes paid within certain ward' (jfr SAOB 1). 
Syn.: rote-sedel, -stämma, bet. 2. 

rote-mästare m. III c ra`tmrster Älvd. rö't-
mås(s)tar Rättv. rö'tmässtar Mal. 'på fjor- 
dings stämma vald, till viss rote hörande per- 
son, som hade att tillse, att denna rote utförde 
fjordingsdagsverkena för socknens räkning / 
person from certain ward chosen at fjordings-
stämma to see that the ward carried out its 
obligations (fjordingsdagsverken) on behalf 
of the parish' (jfr SAOB 2a; Liv.Älvd., s. 8). Jfr 
by(s)man, bet. 2, m.fl. 

rotemästar-kavle m. III b rirtmrstekave'ir Älvd. 
'trästav, på vilken rotemästaren med knivsnitt 
markerade av byamännen utförda skyldigheter, 
dagsverken etc. för socknens räkning' (jfr Liv. 
Älvd., s. 8f., 95f.). Jfr fjordings-, fjärdings-
-klubba. Syn.: se rotekavel m.fl. 

rotera sv.v.l. (endast i särsk. förb. med ut:) rutir-
-dug.  Våmh. 'fördela på rotarna / allocate to dif-
ferent wards' (SAOB rotera" 3). 

rote-sedel m. I—III b ra`tsåjek Älvd. rretslijil 
öMor. 	Rättv. rö'tsäji 'Da. 'uppbörds- 
längd över den på varje bonde inom roten belö-
pande delen av rotens kronoskatt'. Syn.: rote-
-längd, -stämma, bet. 2. 

rote-skrin n. la rö'tskrin Mal. 'skrin av trä, inne-
hållande en viss rotes papper / wooden box con-
taining papers belonging to certain ward'. Jfr 
roteask m.fl. 

rote-sticka f. IV a ra`tstikka öMor. rö'tstikk(a) Ve. 
=rotekavel (SAOB). 

rote-stolpe m. Ill a rretsta8p Älvd. rå' tstöp öMor. 
'stolpe, som markerade gränsen mellan två ro-
tars vägstycken / pole marking border between 
portions of road belonging to different wards'. 

rote-stycke n. la rii`tstyttj Älvd. 'sträcka av all-
män landsväg som det ålåg viss rote att underhål-
la / stretch of road maintained by certain ward'. 
Syn.: roteväg. 

rote-stämma f. IV rii`tstgmmqn Älvd. rinstemm-
na—rå'tstiimmna Mor. rö'tståmma Äpp. 1. 
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'sammanträde med de till en viss rote hörande 
bönderna / assembly of farmers belonging to cer- 
tain ward' (Liv.Älvd., s. 9, 57) allm. djå"rå 	t- 
stemmnu vMor. 'hålla rotestämma'. 2. 'upp-
bördslängd för viss rote' Mor. gö min rtetstemm-
nu 'gå (till de olika gårdarna) med rotens upp-
bördslängd'. Syn.: rote-längd, -sedel. 

rotestämmo-kavle m. III b rietstemgnkave'lr Älvd. 
'budkavle av trä, medelst vilken rotebönderna 
kallades till rotestämma / wooden club through 
which farmers were called to ward assembly' (se 

rote-tavla f. IV rå' navla öMor. = rotek av el (för-
varad hos byns förtroendeman; se fut, bet. 3). 

rote-väg m. II rrettag Älvd. 'sträcka av allmän 
landsväg, som det ålåg viss rote att underhålla' 
(Liv.Älvd., s. 8, 57). Syn.: rote stycke. 

rote-äska f. IV a rö'tåsstja Mal. 'stor svepask, i 
vilken en rotes handlingar förvarades'. Syn.: 
rote-ask, -äske. 

rote-äske n. III ra' tesstjå nvMor. = föreg. 
rot-fall n. la röVell Ors. rö' tfall Dju. Flo. (jfr rot, 
bet. 1; fall, bet. 3-4) '(plats med) omkullblåst 
träd, som i fallet ryckt upp rötterna / (place with) 
tree which has been blown down and had its 
roots pulled up'. Jfr rot-låga, -stälp, -stälpa. 

rot-frö n. V rtrtfried Våmh. (Bon.) rö'tfrid Soll. 
rö' tfr vOrs. rö'tfri Rättv. (Bi.) rö'tfrå Mal. Li. 
(jfr rot, bet. 3; rota! f., bet. 2a) 'kålrotsfrö / 
swedish turnip seed'. 

rot-gnaga st.v. rirtgnå Våmh. rö'tgnågå vMor. 
rö'tgnågo Ore rö'tgnåga Rättv. rö'tgnågs Mal. 
(jfr rot, bet. 1) 'slå el. beta (gräs) så nära marken 
att rötterna skadas / cut grass or graze so near 
ground that roots are damaged' (jfr SAOB rot-
gnagning). Syn.: rotskava. 

rot-hacka f. IV a rö'takka Ors. rö'thakka Mal. 1. 
(jfr rot, bet. 1) 'yxa, anv. att hacka av rötter med 
vid odlingsarbete / axe used to hack off roots' 
(SAOB) Ors. Syn.: rotyxa. 2. (jfr hacka! f., 
bet. 3; rot, bet. 3) 'mos, som helt el. delvis 
bestod av kokta och krossade kålrötter' Mal. 
Syn.: se rotdeg m.fl. 

rot-hacka sv.  .v .1. rö'takka öOrs. 'hacka så djupt i 
jorden att träds och växters rötter gå av / hoe so 
deep into the ground that roots of trees and 
plants are damaged'. 

rot-hatt m. J a rö'tatt Ors. 'rundkullig manshatt av 

grov filt, anv. som helgdagshatt / man's hat of 
coarse felt, with rounded crown, used on special 
occasions' (köptes hos hattmakare Roth i Falun; 
ÖDB IV 447). 

rot-hugga st.v.  . rö'tagga Ors. rö'thugga Bju. 
rö'thagga Mal. (jfr rot, bet. 1) 'fålla träd gm att 
hugga av dess rötter / cut a tree off by the root, 
stub up' (SAOB 1). 

rot-kaka f. V rirtkåkå' Älvd. (jfr rota!, bet. 2a) 
'kaka av rotbröd / loaf containing swedish 
turnips'. Jfr kålbröd. 

rot-land n. I a rö'tlannd Ve. Mal. (jfr rot, bet. 3) 
'kålrotsland / swedish tumip patch' (We.). Jfr 
rotsäng. 

rot-låga f. IV a rö'tlaga Jä. (jfr rot, bet. 1) 'träd, 
som av vinden ryckts upp med roten och blivit 
liggande kullvräkt / tree torn up by its roots by 
the wind'. Jfr rotfall. Syn.: rot-stälp, -stäl-
pa; vind-fall, -fälle. 

rot-mos n. la rö'tmös Dju. Jä. =rothacka, 
bet. 2. 

rotning f. I b ro"tniug—rö'tnigg vMor. (jfr rotalv  
v.). 1. 'underlagsvirke till tak, på vilket pärt 
spikades / roofing-wood, on which shingles were 
nailed'. 2. 'avstånd mellan olika lager av pärt, 
spikade på takvirket / distance between different 
layers of shingles, nailed on the roofing-wood'. 

rot-rede n. III rö'tra Mock. (jfr rota! f., bet. 3) 
'tvåhjulskärra med självväxta skalmar utan över-
rede / two-wheeled cart with naturally-formed 
shafts without body'. Jfr kärra, bet. 1; väl. 

rot-riva st.v.  . rö'triva Mal. ÖVd. (jfr rot, bet. 1) 
'riva upp med rötterna / pull up by roots'. Syn.: 
rotrycka. 

rot-rycka sv.v.3. rirtryttja Älvd. rö'trittja Ors. 
rö'tryttja Äpp. (jfr rot, bet. 1) 'rycka upp med 
rötterna' (SAOB). Syn.: rotriva. 

rot-skava st.v.  . rö'tskåya (sup. -skäm) Rättv. (jfr 
rot, bet. 1) 'slå el. beta (gräs) så nära marken, att 
rötterna skadas'. Syn.: rotgnaga. 

rot-skorv m.Ia rö'tskarro Jä. Li. 'eksem (el. 
skabb) i hårbottnen / eczema (or itching) of the 
scalp'; du kan få rö'tskurrvån Jä. 'du kan få 
eksem(et) i huvudet'. Syn.: se flen-, fläsk-, 
frö-skorv; fläskräven. — Avi.: rö'tskurrvu 
adj. Jä. 'som har eksem i hårbottnen / with ecze-
rna of the scalp'. 

rot-skägg n. Ib rö'tskågg Mal. (jfr rot bet. 3; 
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koll.:) 'rothår på rova el. kålrot / root-hairs on 
tumip or swede'. 

rot-stampa f. IV a rirtstgmmpa Våmh. rö't-
stgmmpa öOrs. rö'tstammpa Ore (jfr rota', bet. 
2a; rot, bet. 3) 'maträtt, bestående av mosade 
kålrötter och mosad potatis / dish consisting of 
mashed swedes and mashed potatoes' (ÖDB III 
476). Syn.: se rotdeg m.fl. 

rot-stälp n. J a nrtstap Våmh. rö'tstölrp Soll. (jfr 
rot, bet. 1) 'träd, som av vinden ryckts upp med 
roten och blivit liggande kullvräkt'. Syn.: se 
rot-låga, -stälpa m.fl. 

rot-stälpa f. IV a rö'tst84p (pl. -stakpur) Ve. rö't-
stäkpa Rättv. Flo. Jä. Äpp. Mal. rö'tstalrpa 
ÖVd. = föreg. 

rot-såd n. II rö'tsöd Ve. (jfr rot, bet. 3) 'soppa på 
skalade kålrötter, stundom med kött el. ärter / 
soup made from peeled swedes, sometimes also 
meat and peas' (ÖDB III 472). 

rot-säng f. Ib ni`ötsgfygg Våmh. rö'tsäygg vMor. 
(jfr rota', bet. 2a) 'litet odlat stycke jord för 
kålrötter / cultivated patch used for swedes' (jfr 
SAOB). Jfr kålsäng, bet. 1; rotland. 

rot-söm m. I a rö'tsiim Ål (jfr rot, bet. 1) 'söm i 
asksvep, gjord av en- el. granrötter / seam in 
tumed box made of juniper or fir roots'. 

rot-tåg f.Ic rö'ttag vSoll. (jfr rot, bet. 1) 'fin, 
smidig rot, rottåga / root fibre' (jfr SAOB rot-
tåga). 

rot-vrång f. Ib rertråogg Soll. (jfr rot, bet. 1) 
'grovt, självväxt spant i båt, taget av stam med 
vidsittande rot / thick naturally-formed rib in 
boat, made from trunk with attached root' (se 

ÖDB 11 187, 198, 199). Syn.: se rota', bet. 
5, m.fl. 

rot-välling m.Ib rii'vtwelriug Våmh. rö'tweliyg 
Ors. rö'twiikiyg Ore rö'tvälliy Dju. (jfr rot, bet. 
3; rota', bet. 2 a) 'kålrotsvälling / gruel made 
from swedes' (ÖDB III 472). 

rot-vävstolor f. IV a pl. nrtwevstielrer (best. 
-stfekur) Älvd. (jfr rota' f., bet. 3) 'vävstol med 
självvuxna sidostycken / boom with side-pieces, 
made from natural root formations'. 

rot-yxa f. III—I a—IV a nrtökks Våmh. (Bon.) 
rö'tökks vMor. Soll. rö'tökks—rö'tökksa Ve. 
rö'tekks Ors. rö'takkse Ore rö'tik(k)sa Rättv. 
rö'tykksä—rö'tykksa Leks. rö'tykksa Ål rö't-
ikksa Ga. rö'tykksa Äpp. rö'täkkse Tra. 'bred 

och tunn yxa, anv. att hugga av trädrötter med / 
broad thin axe used for hewing roots' (se ill.; 
SAOB; ÖDB I 356, 502, 518). Syn.: rothacka, 
bet. 1. 

rova f. IV a nrva Älvd. Våmh. rö'va övr.OvSi. 
Leks. Ål rö'va Rättv. Bju. Dju. Ga. Nås—Tra. 
(böjn., se LD 11 186-187) 'Brassica rapa' (SAOB 
1; ÖDB I 325; III 475); (äv. bild!.:) kök rö'vur 
vMor. 'koka rovor (en lek)'. Jfr brand-, bränd-, 
kringel-, maj-, sved-. 

rov-brännare m. III c nrvgnbrgnner Älvd. 'per-
son, som gjorde i ordning ett svedjeland för att 
sätta rovor på det / person who prepared burn-
beaten land for turnips'; an i röö m ö`gy sos fn 
nrvenbrenner 'han är (så) röd i ansiktet som en 
rovbrännare'. 

rov-bröd n. la rirognbröö Älvd. 'bröd, i vars deg 
sönderskuren och mosad blast av rovor ingick 
som en ingrediens / bread containing chopped or 
mashed swedish turnip tops' (Liv.Älvd., s. 34; 
jfr SAOB). 

rovel n. Id rgi'väk Bju. (jfr rovla, bet. 1) 'ngt som 
ligger huller om buller / sthg lying in a mess'. Jfr 
rummel n. 

rov-fene m. IV rö'vfjani Ors. 'renfana / common 
tansy'. Syn.: se r e nfan(a) m. fl. 

rov-frö n. V Krye nfrie Älvd. rå' vinfrP — nr(Ofrie 
Våmh. rö'(v)fri. Ga. rö'fré Nås rö'(v)frå Mal. Li. 
'frö av Brassica rapa / turnip seed' (SAOB 1). 

rov-grav f. J a rö'vgräv Leks. 'icke murad jordkäl-
lare för förvaring av rovor / earth cellar for tur-
nips' (SAOB). 

rov-gärde n. III röViIrs Rättv. (Bo.) rö'vjlikä Jä. 
'rovland / patch for growing turnips' (SAOB; 
ÖDB I 363). Jfr rovkätte. Syn.: rov-land, 
-lott, -åker. 

rov-hacka LIV a rö'vhakka Mal. ÖVd. 'mos av 
kokta och sönderstötta rovor / mashed turnips'. 
Syn.: rov-mos, -sovel, -stampa. 

rov-hale m. IV rö'vhäki Li. 'ett slags spetsig rova 
med ljusgrön blast, ofta odlad på svedjeland / 
pointed swede with pale green tops, often 
growing on bum-beaten land'. Jfr svedrov a. 

rov-kaka f. V nrvenkåkå Älvd. 'kaka av rov-
bröd / loaf of rovbröd'. 

rov-krok m. Ib nrvenkriek Älvd. rö'vkrok öMor. 
'järnkrok, medelst vilken man drog tillsammans 
den brinnande rov veden på rovåkern / iron 
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book with which burning rovved was collected 
together in turnip field' (ÖDB I 363). 

rovkål-såd n. II rtiu'venkeilrsin Älvd. 'soppa, i vil-
ken blast av rovor var en huvudingrediens / soup 
containing tops of turnips' (ÖDB III 472; 
Liv.Älvd., s. 37). 

rov-kätte m. Illa ro"vtjitt Soll. 1. 'inhägnat rov-
land / enclosed turnip patch'. Jfr rovgärde. 2. 
(bild!.:) fa'nndäs rö'vtjitt Soll. 'obehaglig vistel-
seort / unpleasant place to be'. 

rovla sv.v.l. ruvar- Älvd. reva Rättv. ra'vvka 
Leks. (Silj.) rä'vira Bju. Dju. (jfr Torp ruvla). 
1. 'framkalla oreda; bringa i oordning / make a 
mess' Rättv. Bju. Jfr ogreda v. 2. 'skala el. 
nöta av skalen (på t. ex. ärter) / peel or shell (e.g. 
peas)' Leks. (Silj.) Dju. 3. 'prata strunt / talk 
nonsense' Bju. Syn.: se pjolla, bet. 1; rulla" 
m.fl. — Särsk. förb. (hop:) an ha ruvira-hö'p ä i 
en sta' kk Bju. 'han har lagt ihop det i en hög utan 
någon ordning'; (upp:)ravkä-u'pp Leks. 'försökt 
lägga upp ved i något så när ordnad stapel'; (ut:) 
ruvek-an't Älvd. 'sprida el. breda ut till ett tunt 
lager'. 

rov-land n. I a rö'virannd Ve. Soll. Ore Bju. Jä. 
Mal. rö'vlannd Leks. Äpp. 'rovåker' (SAOB). 
Syn.: se rovgärde m.fl. 

rovlig adj. I rtroku Rättv. rs'ovIrug Leks. ru'ooku 
Nås. 1. 'som befinner sig i oordning; oordentlig 
/ messy; in disorder' Rättv. Jfr rufsig. Syn.: se 
rörig, bet. 2, m.fl. 2. 'skrovlig, ojämn / rough, 
uneven' Leks. Nås. Syn.: rossligu; rubblig; 
skrovig; skrovlig, bet. 1. 3. 'vinglig, ostadig! 
rickety, unsteady' Nås. Syn.: racklig, bet. 1; 
vicklig. 

rov-lott m. II rirvgniröt Älvd. rtrvinkot—
rtrveniröt—rtrvköt Våmh. rö'vköt vMor. ro"v-
köt Soll. rö'vhit Ors. =föreg. 

rov-mos n. I a rö'vmös Jä. 'mos av kokta och 
sönderstötta rovor' (SAOB). Syn.: se rov-
hacka m.fl. 

rov-pick m. Ib rtrognpikk Älvd. rö'vpikk öMor. 
rö'vanpikk vOrs. 'i ena änden vässad, stundom 
med järnskoning försedd trästör, anv. vid sådd 
av rovor på svedjeland / wooden pole, pointed at 
one end, sometimes iron-tipped, used when 
sowing turnips on burn-beaten land' (ÖDB I 
348). Jfr rågpick. 

,‘ 
rov-tjuv m.Ia rii've.ntjitao Älvd. 'person, som 
stjäl el. stulit rovor / person who steals or has 
stolen turnips' (SAOB; We.). 

rov-ved m. II rfi'vfnwiö Älvd. rö'(v)vid öMor. 
'granved, anv. till gödsling av rovåker! fir wood 
used for manuring turnip field' (SAOB; ÖDB I 
363); å'gg rev)vidtj öMor. 'hugga ved till göds-
ling av rovåker'. 

rov-välling m. Ib rö'vvälliy Leks. rö'välliyg Tra. 
'välling, kokt på rovspad och mjöl / gruel made 
of turnip stock and flour' (SAOB). 

rov-åker m. I d rö'oltkär Ve. Jä.=rovgärde 
(SAOB); åjt å rö'vakrem Ve. '(ute) på rovåkern'. 

rubank m. Ib rö'bayyk Ål 'hyvel med lång stock, 
foghyvel / plane with long block, jointer plane' 
(SAOB). Jfr luckur. Syn.: långhyvel. 

rubb oböjl. sbst. (endast i förb. rubb och 
stubb:) ru'bb 8 stu'bb Ga. raibb 8 sts'bb Mal. 
'alltsamman I all of it, lock, stock and barrel' 
(SAOB rubb' 1); dam tog gå' k s a'llt, 	bb s 
stu'bb Ga. 'de togo gård(en) och allt (lösöre), 
alltsamman'. 

rubba sv .v .1. ruibba Älvd. Ors. Leks. ru`bba Bju. 
'flytta på, förflytta! move' (SAOB 3; styr dat.:) 
du a ru`bba mi"gbyttyn fö fä"mgn Älvd. 'du har 
flyttat på pissbyttan för farmor'; dem wart ru‘b-
bader fr() gä`rdumq öOrs. 'de blevo förflyttade 
från sina gårdar'. — 	ru`bb di li`tä Ors. 
'maka på dig litet!'; skriv-fa'sst-rot ss i'nnt an 
ruibba sä Leks. 'skruva fast den, så att den inte 
flyttade sig'. — Särsk. förb. (L) rubb-i' ja'lldry 
Ors. 'röra om i elden'; (undan:) rubb-u`nndg 
Ors. 'flytta undan'; (u n d e r;) rubb-u'nnder gri`to 
Ors. 'maka litet bränder under grytan'. 

rubblig adj. I ru`bbks Li. 'ojämn, skrovlig / 
uneven, rough' (V11; We.); ste'kkämmne va ss 
ru`bblart 'stickningen var så full av ojämnheter'. 
Jfr rulig, bet. 1. Syn.: se rovlig, bet. 2; rupp-
lig m.fl. 

rucka' sv .v .1. ru`kk(a) Soll. ru`kka Rättv. Bju. 

rov-sovel n. la rö'vansajl vOrs. = rovhacka 
(ÖDB III 476). 

rov-stampa f. IV a rii"vstgmmpa Våmh. rö'v-
sta'mmpa öOrs.=rovhacka (SAOB). 

rov-såd n. II rö'vsöd Ve. rö'vansåd vOrs. 'soppa, 
bestående av köttspad c,11 kokta rovor / soup 
consisting of meat-stock and boiled turnips' (jfr 
SAOB). 
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Mal. ÖVd. 'ändra urverks gång / alter movement 
of dock' (SAOB rucka"; styr ack.:) ru'ick 

Soll. ru`kk kiro`kka Rättv. 'rucka klockan'. 
Syn.: rugga', bet. 3. 

rucka" sv.v.1., se runka. 
ruckel n.I d ru' kkek Älvd. ru'kkel öOrs. Knak 
Rättv. (Bi.) nada& Leks. ru'kkäk Bju. Dju. Ga. 
Nås Mal. 1. 'rankigt föremål el. illa hopsatt 
byggnad / rickety object or building' (jfr SAOB 
ruckel" 1; Hq.; Torp rukl n.) Älvd. Leks. Ga. 
gOnmbeirrukkek Älvd. 'gammal rankig stol'. Jfr 
rangel n., bet. 1. 2. 'fallfärdigt hus, kyffe / 
dilapidated house' (SAOB ruckel' 1) Ors. 
Rättv. Leks. Bju. Dju. Ga. Nås Mal. Jfr hybble, 
bet. 1; kove, bet. 1, m.fl. 3. '(fysiskt el. psy-
kiskt) vacklande el. ostadig person / (physically 
or mentally) unstable person' (jfr SAOB ruck-
el") Leks. Ga. Jfr ruckla v., avl. 4. 'husdjur, 
som ej vill stå stilla / domestic animal which will 
not stand still' Leks. 

ruckel-björk f. I b ru`kkarbOrk Älvd. 'masurbjörk 
/ masur birch'. Syn.: knyller-, masur-björk. 

ruckel-ved m. II ru`kkekwiö Älvd. (jfr Torp ruk-
la" f.) 'ved, vars fibrer bilda våglinjer / curly-
grained wood'. Jfr rucklig, bet. 5. Syn.: kors-, 
krus-ved; masur, bet. 1. 

ruckel-väg m. II ru`kkälrvåg Jä. 'gropig och stenig 
väg / uneven, and stony road'. Jfr rucklig, 
bet. 4. 

ruckig adj. I rtettjin vÄlvd. 1. 'lockig, vågig (i 
håret) / curly (of hair)'. 2. 'vågig, krusig, tjurig 
(om ved) / with curly grain or flbres (about 
wood)'; 	 jr rtettjin 'veden är krusig el. flam- 
mig'. Syn.: masurig; rucklig, bet. 5. 

ruckla sv.  .v .1. ru`kkla Ors. rtrkira Rättv. ru`kklra 
Leks. ru`kkka Bju. Dju. Mock. Nås. 1. 'vara 
ostadig, osäker, tveksam; vara rankig, vingla, 
vackla / be unsteady, uncertain; be rickety, 
sway, stagger' (jfr SAOB ruckla"; V11; We.; 
Torp rukla") allm. jå'ku rirkkar Rättv. 'hjulet 
vinglar el. skevar'. Syn.: vingla; vinkla. 2. 
'rucka, rubba, vicka (på) / move' (jfr SAOB 
ruckla") Leks. du ska far va' kkart; rzakka litä 
'du ska röra försiktigt (på låset); rucka litet'. 3. 
'gå planlöst fram och tillbaka / walk to and fro 
aimlessly' Leks. Jfr rana. — Särsk. förb. (stad; 
p. pret.:) stä'rukklra Dju. 'ur gängorna (om per-
son); krånglig, besvärlig (om väv)'. — Avl.: rui k- 

bir m. Leks. 'manlig varelse, som ej kan stå 
stilla / fldgety man'; ru`kkka f. Leks. 'kvinna, 
som ej kan stå stilla / fidgety woman'; rinirus m. 
Rättv. 'person, som går vacklande / person who 
walks unsteadily'. Jfr ruckel n., bet. 3; ruck-
lig, bet. 1. 

rucklig adj.I ru`kkkug nÄlvd. Leks. ru`kkkun 
vMor. rù kklun Ors. rieldru Rättv. ru`kkku Dju. 
Ga. Nås Jä. 1. 'rankig, vacklande, vinglig, osta-
dig (äv. psykiskt) / unsteady, rickety' (SAOB 
rucklig' 1; jfr VII rucklog) allm. an  står ru`kk- 
lrun vMor. 'den står ostadigt'; an e rti"kku tä gå' 
Rättv. 'han går vacklande'; stätk va ru`kkku Jä. 
'stolen var ostadig'. Jfr ruckla v., bet. 1; veg-
lig. Syn.: vinglig. 2. 'bofällig, fallfärdig (om 
byggnad) / dilapidated (about building)' (SAOB 
rucklig' 2) Ga. Syn.: fallfärdig. 3. 'som ej 
kan stå stilla (om husdjur) / not able to stand still 
(about domestic animal)' Leks. 4. 'knagglig (om 
väg) / uneven (about road)' Jä. Jfr rultig. Syn.: 
se drulsig; rapplie, bet. 2, m.fl. 5. 'vars 
fibrer äro vågiga (om ved) / with curly grain 
(about wood)' Älvd. Jfr ruckelved. Syn.: m a-
surig; ruckig, bet. 2. 

rud f. J a rajd (best. sg. ra'jdi) öOrs. 'fisken caras-
sius / crucian carp' (jfr Stenberg Umemålet 103; 
Hössjömålet 156). Syn.: ruda. 

ruda f. V rå"åå Älvd. Keda Våmh. (Bon.) rå`da 
sOrs. ru"da—Keda Ore rreda Rättv. Mal. råda 
Leks. rii`a Ål rii'a Ga. = föreg. (SAOB 1); 
sta`mmkroksråvr Ga. 'rudor, anv. till agn på 
ståndkrok'. 

rud-gris m. I a rå' gris Ga. (jfr ruda) 'svin av den 
gamla svenska skogssvinsrasen / pig of old 
Swedish forest-swine breed'. Syn.: kärr-
hjulssvin. 

ruffa sv .v .1. ruffa Mal. Li. 'grymta / grunt' 
(SAOB ruffa"). Syn.: se grymta, bet. 1, m.fl. 

ruffla sv .v .1. ruffira Dju. (jfr ruffa; We. ruffla 3; 
Torp rufla") 'grymta helt sakta / grunt slowly'. 

rufsa sv.v.3.-1. ruffsa—ru`ppsa (sup. ruffst) 
Älvd. ruffsa övr.OvSi. (sup. ruffsa Ore) ruffsa 
Rättv. Bju. Nås Mal. (sup. ruffs Mal.). 1. 
'bringa i oordning (hår o. dyl.) / ruffie (of hair 
etc.)' (SAOB) vÄlvd. Sol'. Ore NeSi. Vd. 2. 
'breda ut (hö) till torkning / spread out (hay) to 
dry' (ÖDB 1 231; styr dat.) Älvd. Vå'mh. Mor. avi 
ru'ffst o'llå Älvd. 'ha ni (eg. haven I) brett allt 



rufsa(n) 	 1979 	 ruk 

(höet) till tork?'; ruffs å'ne vMor. 'räfsa höet'. 
Syn.: se breda, bet. 2. —Refl.: naug ruffser rna 
sig Älvd. 'nog går det att breda det här höet på 
det här stycket torrmark'. — Särsk. förb. (till:) 
do a rufsa-t1'4  hå'rä Ore 'du har bragt ditt hår i 
oordning'; rufs-tå' se Nås 'rufsa sig (i håret)'; 
(ut:) rufs-a'ut strf'jndjin Våmh. 'breda ut hö-
strängen'. 

rufsa(n) n. IV a—I a ruffsa—ru'ppsa Älvd. 
ru'ffsn Våmh. (Bon.) ruffsan vMor. ru'icksan 
Soll. (jfr LD 11 138). 1. 'samling av till torkning 
utbrett fräken, hö, löv, mossa el. torv / collection 
of horse-tail, hay, leaves, moss or peat spread 
out to dry' (ÖDB I 251, 283; Älvdalsm. 43; Liv. 
Älvd., s. 66) allm. djärå ruffsani vMor. 'räfsa 
upp myrhö på torrmark och göra bredor'; fenn-
ruffsqn Våmh. (Bon.) 'samling av till torkning 
utbrett fräken'; mu"sårukksan Soll. 'till torkning 
utbredd samling mossa'. Syn.: breda', bet. 1; 
vända. 2. 'tunt lager av omkring kolmila ut-
brett kol / thin layer of charcoal spread out a-
round charring-stack' (ÖDB I 523) Soll. Syn.: 
se drevja, bet. 2. — Ssg: ä e å'Ildektis rinksan-
vis Soll. 'det växer så ymnigt som om det vore 
höbredor (om bär)'. 

rufsig adj. I rteppsqn vÄlvd. ruffsu Bju. Nås 
Mal. 'bragt i oordning; stökig / ruffled; messy' 
(SAOB). Jfr ogredlig, bet. 1; ro vlig, bet. 1. 

rufs-karl m. I a ruffskall Älvd. 'person (man el. 
kvinna), som breder hö / person who spreads out 
hay' (Liv. Älvd., s. 69); ak du stå wa ruffskall 
'skall du i väg och breda hö (eg. skall du åstad 
vara rufskarl)?'. Jfr rufspig a. 

rufs-land n. I a ruffskgnnd Våmh. (Bon.) 'fast-
mark, på vilken man bredde ut fräken el. myrfo-
der till torkning / solid ground on which horse-
tail or marsh-fodder was spread out to dry' 
(ÖDB I 231, 251). 

rufs-piga f. IV a ruffspiga Våmh. 'kvinna, som 
breder hö / woman who spreads out hay'. Jfr 
rufskarl. 

ruga f. IV a—V rä'gu Mal. riVga ÖVd. 1. 'hög el. 
klump av djurspillning / pile or lump of animal 
excrement' (Torp råga; jfr SAOB under ruka' 
1 b) allm. kä'råga ÖVd. kä'drJ.träga—dr'träga 
Tra. 'hög av kospillning'. Jfr dretläma; ruk, 
bet. 1. Syn.: ruka, bet. 1. 2. (pejorativt i sena- 

re ssgsled:) 'soldatusling / wretch of a soldier' 
Li., se knekt-. 

ruga sv .v .1. rä'g(a) vMor. Ve. Soll. (tr. och intr.:) 
'vagga, gunga; svaja / rock, swing; reel' ; kat bi' 
å rå`g bå'tim sö' nä vMor. 'låt bli att gunga båten 
så!'; an stör å rä'gär Soll. 'han står och vacklar, 
vajar fram och tillbaka'. Syn.: se roga; rugga, 
bet. 1; runka, bet. 2. 

rugga' sv .v .1. ru(gg(a) Älvd. Mor. vSoll. Ors. 
Leks. ru`gga Rättv. rs'gga Mal. ÖVd. 1.a. 
'vagga (barn) / rock (child in cradle)' (SAOB 
rugga" 1; Torp rugga') Mal. ÖVd. (styr dat.:) 
rs'gg bå'nom Mal. 'vagga barnen'. Syn.: se lul-
la' bet. 1; roga m.fl. b. 'gå vaggande / stagger, 
waddle' (jfr SAOB rugga' 1) Älvd. Ve. vSoll. 
rigg o gö' Älvd. 'gå vacklande och långsamt'. 
Syn.: lulla', bet. 2, m.fl. 2. 'röra sig litet el. 
långsamt / move slightly or slowly' (jfr SAOB 
rugga' 2) Mor. Ve. Li. så fört ä byr-å rtigg 
svMor. 'så snart det (n: flötet) börjar vicka litet'; 
ä wå-nt mer än ä ru'ggät Ve. 'det märktes 
knappt, att det (n: flötet) rörde sig (eg. det var 
inte mer än det ruggade)'; ä rs'gg häfte hä'se 
Li. 'det vickade, hela huset'. 3. 'rucka (om 
urverk) / regulate (about clock)' (SAOB rugga' 
3) Älvd. Mor. Ors. Rättv. Leks. (styr dat.:) ru'gg 
kkiekkyn Älvd. 'justera klockan'. Syn.: rucka'. 
— Av!.: rugg oböjl. subst. Ve. 'svag rörelse, 
rubbning / slight movement'; ä vä ä ru' gg 'det 
märktes en svag rörelse!'. 

rugga" SV.V.1. ru`gg vSoll. 'vimla, myllra / 
swarm, teem' (V11 ruggas). Syn.: se kräka, 
bet. 3, m.fl. 

rugg-verk n. I b ru'ggwerrk Älvd. (jfr rugga', bet. 
3) 'ruckningsanordning på ur, ruckverk / regulat- 
ing mechanism of dock' (jfr SAOB ru ck v ärk). 

minera sv.  .v .1. renira Älvd. ruin"&'ra Flo. 'förstö- 
ra / destroy' (SAOB 1); au-au-a' ur gn a reara 
jär Älvd. 'oj, hur han har förstört här!'. 

ruk m. Ib ra"k Älvd. råk Äpp. Mal. (Torp rök; jfr 
V11 ruke; Jakobsen Shetl. ruk"). 1. 'liten hög 
(t. ex. av spillning; av gammalt timmer) / small 
pile (e.g. of excrement, of old timber)' Älvd. 
drit"trank Älvd. 'dets.'. Jfr rug a, bet. 1. 2. 'oan- 
senlig byggnad / small, insignificant building' 
Älvd. ig ak 14-u' pp mig ien 	fihrek 'jag 
skall bygga mig ett litet fähus'. 3. (best.:) 
'menstruation' Äpp. Mal. Syn.: se dendär- 
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där(na), bet. 2, m.fl. 4. (senare ssgsled:) 'gos- 
se, som lämnar sin träck på olämpligt ställe / boy 
who leaves his faeces in unsuitable place' Äpp., 
se sket-. 5. 'måg av föga ansedd släkt / son-in- 
law of inferior family' Mal. Jfr ruka, bet. 2. 6. 
'slö, trög och viljelös person / lazy, apathetic 
person' Ve. Mal. Li. Jfr bäck-. 7. 'tattare, 
skojare / gipsy-like vagrant, tramp' Mal. Jfr 
ruka f., bet. 5; rukpack. Syn.: se fant, bet. 1; 
skojare, bet. 1, m.fl. - Ssg.: ra`ukdfjndjer m. 
Älvd. 'oduglig, slö person / incapable, lazy per-
son'. 

ruka f. IV a ni`ka Ors. Ore ru`kka Flo. reka Nås 
Jä. Äpp. Mal. 1. 'hög el. klump av kospillning' 
(SAOB) allm. tjPrriika Ors. kö'dyuriika Jä. 
'klump av kospillning'. Jfr dretläma; ruk, bet. 
1. Syn.: ruga, bet. 1. 2. (pejorativt:) 'mindre 
ansedd kvinna, svag kropp etc. / (derogatory:) 
woman of ill repute, weak body etc.' Ore Mal. 
kru`ppsråka 	ent ns Ore 'den eländiga krop- 
pen vill ingenting'. 3. (senare ssgsled:) 'flicka, 
som lämnar sin träck på olämpligt ställe / girl 
who leaves her faeces in unsuitable place' Äpp., 
se sket-. 4. 'hop, skock, skara (t. ex. av barn, 
folk etc.) / crowd (e.g. of children, people etc.)' 
Mal. då präisstrot ka'mm hydd ve å' i' nn hnrä 
ra`ka 'då prästen kom skyndade vi in hela hop-
en'. Jfr rappel, bet. 4. 5. 'tattarkvinna / gipsy-
like woman' Mal. Jfr ruk, bet. 7. 

ruka sv.v.l. 'vagga'; se råka". 
ruk-hätta f. IV a riekhätta Nås Äpp. 'stickad, röd 
manstoppluva av ullgarn (tillverkad i Norge) / 
red, knitted, woollen man's cap (made in 
Norway)' (ÖDB IV 454). Syn.: se norges-, 
röd-hätta m.fl. 

ruk-pack n. Ib rii` kpakk Mal. 'tattarfölje, patrask / 
rabble, mob'. Jfr oböke; ruk, bet. 7. 

nu l m. l a råk Rättv. Leks. 1. 'långsträckt upphöj-
ning el. ojämnhet (t. ex. knöl el. valk efter pisk-
rapp) / raised area or unevenness (e.g. bump or 
callosity after whipping)' (jfr SAOB 2) Leks. ä 
en hå'g riek ti mi'tttz å vå'jsr: 'det är en hög 
ojämnhet el. knöl mitt på vägen'. Jfr knul, bet. 
1-2; revel m.fl. 2. 'kutrygg, puckel / hunch' 
allm. Syn.: kut', bet. 1; kuv, bet. 1. 3. 'kutryg-
gig el. puckelryggig person / hunchback' Rättv. 

rula sv .v .1. raVla Ors. rieka Leks. Ål nVra 
Dju.-Jä. Mal. Li. (VII; We.). 1. 'skona, skrapa, 

raspa; kurra (om skrovligt el. dovt ljud) / grate, 
scratch; rumble (about rough or hollow sound)' 
Ors. Leks. Ål Jä. ä ralfisr s Or ss ö'mågli vOrs. 
'det raspar och går och låter så fasligt skrovligt 
(vid slipning på ojämn slipsten)'; ä !Vits ti 
miegsn Leks. ä rii`kä i mä'gän Ål 'det kurrar i 
magen'; hä ra'kär ti tja`rtj Jä. 'det brakar dovt 
från tjärnen (då den fryser firn'. Syn.: rola; 
råla. 2. 'knarra, gnissla, råma / creak, squeak' 
Dju. ä rii'kä punndär ~`da 'det knarrar (och 
råmar) under medarna'. Jfr gnöla, bet. 4; kipa", 
bet. 2; kirka m.fl. 3. 'yla, gny, tjuta / howl, 
whine' Ål Mock. Jä. Mal. Li. da-' nä står hu' nnd 
rä`lrä hna deän Jä. 'där står hunden och tjuter 
hela dagen'; u`nnjän rielrä Ål 'barnet gråter 
högljutt'; an ria- 8 grå't Mal. 'han tjuter och 
gråter högljutt'; an Kil-  å la' t ut i kki'lam Li. 'han 
(3: hunden) ylar starkt ute i kölden'. Jfr hyla; 
skvälal, bet. 1. 4. 'blåsa, tuta (i horn) / blow 
(the horn)' Jä. rii`k ti hö' rnä 'blåsa i hornet'. 

rulig adj.I Kam Rättv. Mal. ra'kug Leks. riVirs 
Li. (jfr rul m., bet. 1-2). 1. 'som har långsträck-
ta upphöjningar el. ojämnheter / with raised 
areas or irregularities' Leks. Mal. Li. Jfr rubb-
hg. 2. 'kutryggig / hunchbacked' Rättv. Syn.: 
se kutig' m.fl. 

rull m. I a rull Leks. Ga. Jä. Äpp. riill Mal. Li. 1. 
'träkavle, varmed el. varpå ngt rullades el. för-
flyttades / wooden roller on which sthg was roll-
ed or moved' (jfr SAOB rullen' 1) Jä. ÖVd. 
Jfr båt-, kavel-. Syn.: rulle, bet. 1. 2. 'rulle 
att linda upp tråd, rev el. lina på; bobin / bobbin, 
reel' (jfr SAOB rulle" la) allm. 11'nrull Leks. 
'spinnrocksrulle för lin'; rs`kkrull Äpp. 'spinn-
rocksrulle'. Syn.: rulle, bet. 1 b. 3. 'ngt hop-
rullat / sthg rolled-up' (jfr SAOB rulle" 3) Leks. 
Li. ba'rrkrull Leks. 'hoprullat stycke granbark 
att användas till taktäckning'; tö`baksrull Leks. 
tö‘bakrall Li. 'tobaksrulle'. Syn.: rulle, bet. 2. 
4. 'fem kakor tunnbröd / five rounds of clap-
bread' Äpp. gå pi hä'rrbrä dn en ruin 'gå upp 
i härbret efter fem kakor tunnbröd!'. 5. 'sam-
talsämne / topic of conversation' Mal. vi a kum-
mi tå rs'llom 'vi ha kommit bort från (samtals)-
ämnet (eg. utav rullarna)'. 

rulla f. IV a ru'lla Bju. 'nedersäng, som drogs ut 
på rullar! lower bed pulled out on rollers'. Syn.: 
drag-, rull-säng; hop, bet. 1, m.fl. 
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sv.v.l. ru'lla Våmh. Mor. Ors. Leks. ru'lla 
Rättv. Bju. Flo. Nås ?Vila Mal. ÖVd. 1. 'för-
flytta (ngt) medelst rullar el. gm  rullning / move 
(sthg) on rollers or by rolling' (SAOB 1 a—b) allm. 
rull ts'nna Rättv. 'rulla sig (som en tunna) utför 
en backe'; du ska ru'lla mä dy på gs`kva Äpp. 
'du skall rulla (med) det på golvet'. Jfr kulta, 
bet. 2; kultra, bet. 2. 2. 'forma en rulle av (ngt) 
/ make a roll of (sthg)' (SAOB 2 och 4) allm. 3. 
(itr.:) 'röra sig rullande, trilla, kullra / roll' 
(SAOB 6) Mor. Flo. ä ru'llär å'jt-åv bö`rdi 
öMor. 'det rullar ned från (eg. ut av) bordet'. Jfr 
kultra, bet. 1; pillra, bet. 3. — Särsk. förb. 
(hop:) rull-hö'p Flo. 'linda ihop ngt till en rulle'; 
(ihop:) o rall-ihö`p se te äjn nä'verhskk Tra. 'det 
(n: näverstycket) rullar ihop sig till ett rör (el. en 
näverholk)'; (in:) drm rulled-r nn ua'sstp so-n 
wairrt soss jet  knete Våmh. 'de rullade in osten 
(i ett tygstycke), så att den blev som ett knyte'; 
(på:) så sps' nn vi å rulla-på' Leks. 'så spunno vi 
(garnet) och rullade på (spinnrocksrullen)'; 
(upp:) rull-o'pp stji`mmpa Rättv. 'rulla upp el. 
veckla ut förskinnet'; (ut:) rull-fet ru'llsännjä 
Rättv. 'draga ut rullsängen'. 

rullan  sv .v .1. ru'lla Ors. 'prata strunt / talk non-
sense' (jfr SAOB rulla 13; Torp under ralla"); 
uka nä' d du ru'ller a glä"mär öOrs. 'sådan 
smörja du pratar och sladdrar!'. Jfr ralla". Syn.: 
se pjolla, bet. 1; rovla, bet. 3, m.fl. 

rull-björn m. J a ru'llbjår Leks. (Silj.) 'skottkärra / 
wheelbarrow' (ÖDB 1 114). Syn.: skott-b åra, 
-kärra, bet. 1. 

rull-don n. Ia ru'lldön Rättv. (Bo.) 'vinge med 
spindelaxel och därpå uppträdd rulle el. bobin på 
spinnrock / spindle and bobbin or spool of spin-
ning-wheel'. Jfr rockvinge m.fl. Syn.: ving-, 
väng-don. 

rulle m. III a rulle (best. ru'llti,) Älvd. ru'llä 
Våmh. Mor. Soll. Ors. Ore ruins Rättv. ru'lla 
Bju. Dju. Nås rs'lla (best. rs'llez) Mal. rs'lle 
ÖVd. 1. a. 'vals av trä, kavle, varpå ngt rullas 
upp el. förflyttas (t. ex. lina el. rep el. kläder vid 
mangling) / wooden roller on which sthg is rolled 
or moved' (SAOB rulle" 1) allm. Jfr kavel-
-bult, -rull m.fl. Syn.: rull, bet. 1. b. 'spinn- 
rocksrulle, bobin / spool or bobbin of spinning-
wheel' (SAOB rulle" la a; Liv.Älvd., s. 40) 
allm. ru'llp dä'nä Dju. 'spinnrocksrullen susar el. 

surrar'. Jfr dån-, tråd-. 2. 'ngt hoprullat / sthg 
rolled-up' (SAOB rulle" 3) allm. en kva'ttj  
rs'lla nå' stobbak Mal. 'en kvarts rulle tobak från 
Nås'; to'bbaksrulla Bju. to'bbakralla Mal. 'to-
baksrulle'. Jfr bröd-. Syn.: rull, bet. 3. 3. 
'rulla / roll' (jfr SAOB rulla' 1) Ore (äv. bildl.:) 
an a kil' mi på ga`mmbäkssrullan 'han har blivit 
gammal ungkarl'. Jfr flotte', bet. 6; kavle, bet. 
4b; lista, bet. 2. 

rull-huvud n. I ru'llhavu Rättv. (Bo.) ru'llfivu 
sRättv. '(på rockskånken fäst) ställning, i vil-
ken de fullspunna spinnrocksrullarna sattes, då 
två (el. flera) trådar skulle tvinnas ihop / holder 
(fixed to rockskånken) into which the fully-
spun bobbins or spools were placed when two 
(or more) threads were to be twisted or plied' (se 
ill.). Jfr rockkrammel, bet. 1; rullkrammel; 
tvinnklo m.fl. 

rull-krammel n. Id ru'llkrgmmbält Våmh. 'ställ-
ning, i vilken de fullspunna spinnrocksrullarna 
sattes, då två (el. flera) trådar skulle tvinnas ihop 
/ holder into which the fully-spun bobbins or 
spools were placed when two (or more) threads 
were to be twisted or plied'. Jfr rullhuvud 
m.fl. Syn.: rull-kränka, -stege, -stol, -ställ, 
-trä; tvinn-krammel, -stol, -trä. 

rull-kränka f. IV a ru'llkrättja öMor. = föreg. 
rullpers-toppa f. IV a ru'llpästupp Soll. 'hoprullad 
el. hopviken mjuk tunnbrödsbit med smör i / 
rolled or folded piece of soft clap-bread, with 
butter in it'. Jfr bete, bet. 5, m.fl. Syn.: se 
blötbrödstoppa m.fl. 

rull-pipa f. IV a ru'llpipa Ve. ru'llpipa Flo. 'rörfor-
mig spindelaxel med sidohål för tråden, på vilken 
(spinn)rullen är placerad i spinnrock / tubular 
spindle-axle with side-hole for the thread on 
which the spool is placed in spinning-wheel'. 
Syn.: rockpipa. 

rull-slånd m. Ja ru'llilann Flo. 'trissa vid spin-
delaxeln och rullen, över vilken snöret el. 
rocktrossen på spinnrock löper / trundle by 
the spindle and bobbin or spool over which cord 
of spinning-wheel runs' (jfr We. rullslånd 1). 
Syn.: se rockslånd m.fl. 

rull-stege m. IV ru'llstitif Älvd. 'träställning, i vil-
ken de fullspunna spinnrocksrullarna placerades 
vid hoptvinning av två el. flera trådar' 
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(Liv.Älvd., s. 41). Syn.: se rockkrammel, 
bet. 1; rullkrammel m.fl. 

rull-sticka f. IV a ru'llstikka Rättv. Dju. ru'llstikka 
Leks. (Silj.) Ål. 1. 'ten av järn med träskaft, på 
vkn man höll spinnrocksrullen, då man härvlade 
av den / iron rod with wooden handle on which 
spool was placed when one unwound it' (se ill.; 
jfr We.) Rättv. Leks. (Silj.) Dju. Jfr rullträ, ssg. 
2. 'järnten i rullställ, på vkn de fullspunna 
spinnrocksrullarna sattes vid hoptvinning av två 
(el. flera) trådar / iron rod in rullställ on which 
the fully-spun spools were placed when two (or 
more) threads were to be plied' Leks. (Silj.) Ål. 
Syn.: rullten. 

rull-stol m.Ia ru'llstök Äpp. ra'llstölr Mal. ÖVd. 
(jfr V11; We.) = rullkrammel. 

rull-ställ n. I a ru'llställ Leks. (Silj.) = rull kra m-
mel. 

rull-ställning f. Ib ru'llställnig Rättv. Leks. 'ställ-
ning med två rullar, kring vilka garnhärvan sattes 
vid spolning etc. / device with two rollers round 
which skein of wool was placed for winding etc.' 
(se ill.). Jfr nystel, bet. 1. Syn.: nystvinda. 

rull-säng f. I b ru'llsgjyg vÄlvd. ru'llsew Rättv. 
Leks. Bju. Äpp. 'nedersäng, som drogs ut på 
rullar / lower bed pulled out on rollers' (se ill.). 
Jfr rulla' ut. Syn.: se dragsäng, bet. 1; rulla 
f., m.fl. 

rull-ten m. l a ru'llt&n Ve. Son. = rullstick a, bet. 
2. Jfr rullträ, ssg. 

rull-tobak m. ru'lltiebäk Våmh. ru'lltöbak Flo. 
ru'lltobbak Nås 'flätat el. tvinnat stycke tobak / 
tobacco roll or quid' (SAOB). 

rull-trä n.V ru'lltrej Ve. ru'lltraj Ors. ru'lltrii Jä. 
'träställning att sätta spinnrocksrullarna i vid 
tvinning'. Syn.: se rockkrammel, bet. 1; 
rullställning m.fl. — Ssgr: ru'llträstikka f. Jä. 
ru'llträtOn m. Jä. 'ten i rullträ'. Jfr rull-sticka, 
-ten. 

rull-väng m. Ib ru'llväyg Jä. 'båg- el. gaffelformigt 
trästycke med hakar, delvis omslutande rullen på 
spinnrock för att linda upp spånadsmaterialet el. 
garnet på rullen / curved or forked piece of wood 
with hooks on it, partly enclosing the spool or 
bobbin of spinning-wheel and used to wind the 
spun material or yarn onto the spool' (jfr SAOB 
rulle" la a). Syn.: rock-vinge, -väng. 

rult m. J a rullt Leks. 'tjock gosse el. man, som går 

vaggande / fat boy or man who waddles along' 
(SAOB; Jfr Heggstad rultr; Torp rultu; We. 
rultu). Jfr rulta f. 

rulta f. IV a ru'llta Älvd. ru'llta Mal. 'kvinna, som 
går vaggande och ovigt / woman who waddles or 
walks clumsily' (jfr SAOB). Jfr rult m. 

rulta sv .v .1. ru'llt(a) Älvd. Soll. Ål ru'llta Bju. 
—rs'llta Mal. ru'llta Li. 1. 'gå vaggande och 
ovigt / walk with a waddling and awkward gait' 
(SAOB 1) allm. ru'llt o gö' Älvd. ru'llt å gå' Ål 
'dets.'. Syn.: rultra. 2. 'stöta el. ljuda med 
jämna mellanrum (t. ex. om  kvarnsten under 
malning) / jerk or make a noise at regular in-
tervals (e.g. about millstone when grinding)' 
Soll. — Ssg: ru'lltvagyn m. Soll. 'vagn, som går 
ojämnt, skakar och stöter / jolting and bumping 
vehicle'. 

rultig adj. I ru'lltug nÄlvd. (jfr rulta v.) 'ojämn 
och stötig (om väg) / uneven, jerky and bumpy 
(about road)'. Jfr rucklig, bet. 4. 

mitra sv .v .1. ra'lltra Mal. = rulta v., bet. 1. — 
Särsk. förb. (k) no lår i ralltär-å' Mal. 'nu måste 
jag knalla i väg'. 

rum n.Ia rem Älvd. Våmh. rm öOrs. röm 
övr.OvSi. Rättv. ÖVd. ramm Leks.—Äpp. romm 
Mal. 1. 'utrymme, plats / room, space' (SAOB 
rum" Al) allm. eå i be'tte rg'unz i weåre eld i 
keåre Älvd. 'det är bättre plats i luften (eg. 
vädret) än i lädret' (sagt ursäktande av den som 
släppte väder); vur a-nt rö' m jän Ve. vi a"nom 
int rö' ms jen vRättv. vi  ha int ra' mmä jan sLeks. 
'vi ha inte plats här'; dem add int rö'me Tra. 'de 
hade inte plats (eg. rummet)'; li`ggröm a twe' mm 
Ors. 'liggplats för två'; am i' nnt en a sä` nnjirom-
mä Mal. 'om man inte har plats i sängen (eg. har 
sängrummet)' ; flå`sromm Mal. 'utrymme i fähu- 
set'. Jfr bås-, dans-, eld-, fisk-, fot-, främre-, 
glapp-, gryt-, halm-, hö-, kol-, krymp-, ladu-, 
lek-, lill-, läss-, medel-, sink-, sjunknings-, 
skrum-, skvalk-, skvalp-, slink-, stall-, 
stång-, sädes-, vattu-, ved-, våm-, ös-. 2. 
'mellanrum mellan rör el. tänder i vävsked / 
space between eyes in weaver's reed' (jfr SAOB 
rum" A 2) Våmh.—Soll. Leks. (Silj.). 3. (senare 
ssgsled:) 'mått, volym / volume' (SAOB rum" 
A3), se kann-, stav-. 4. 'boningsrum / living-
room' (SAOB rum m  A9) allm. ini rö'mi dan 
Rättv. 'inne i rummet där'; dam g Sa fullt i 
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