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rs' mmar ss Leks. 'de ha (eg. äga) så fullt med 
rum så'; i prä'sstgån ä(r)-ä må'yyä rs'mm Flo. 'i 
prästgården är det många rum'; vi' nnsromm Mal. 
'vindsrum'. Jfr gäst-. 5. (senare ssgsled:) 'vin-
terbonat hus / house fit for winter habitation' (jfr 
SAOB rum" A 12) Jä., se varm-. 6. (senare 
ssgsled:) 'möjlighet, tillfälle / opportunity' (jfr 
SAOB rum" B 15), se råd-. 

Rumbo-land n. J a ry' mmbukynnd Älvd. mmbu-
lrynnd Våmh. ru`mmbub-annd nvMor. rù  mmbo-
lrannd (—ro`mmbo-) Leks. (Silj.); (gen. i ssg: 
ro'mmbolands- Ga.); best.: ru`mmbukanndä 
vMor. ru` mmbulanndä öMor. ro' m(m)bolan(n)-
ds Rättv. ru` mmbolanndä Leks. (Silj.) ro' mmbo-
kanndä Leks. 1. '(i förhållande till Övre Dalar-
na) det mindre kuperade, mera bördiga och öpp-
na området i södra Dalarna och ned till Mälarda-
len / (compared to Övre Dalarna) less hilly, more 
open and fertile area in the south of Dalarna and 
down to Mälardalen' (jfr SAOB rumbo ssg; 
Rietz 543a rumbolandet; Dybeck II 40; Ahn-
lund, Oljob. och Lag. 58f.; Hesselman i NoB 
1930, s. 10; dens. Mar. Långh., s. 134; Harry 
Ståhl Ortn. i Dalarna 1982, s. 14); aut ry`mmbu-
kynndää Våmh. 'ned på slättlandet'; (äv. bildl.:) 
du a full je rrati mmbukannd få' n nvMor. 'du 
har då en riktigt stor och bördig åker här'; an a 

bårt i ru`mmbukanndä vMor. 'han har blivit 
förmögen (eg. varit bort till Rumbolandet)'. 2. 
(best. sg.:) '(stor) åker norr om Björkberget / 
(big) field north of Björkberget' Leks. (Silj.). 

rumbolands-rissel f. la ni' mmbukyndsrajl Våmh. 
'särsk. stort rissel, avs. att försäljas på slättbyg-
derna söder om Övre Dalarna / specially large 
sieve intended to be sold in lowland area or flat 
country south of Övre Dalarna'. 

rumbolands-snes f. Ja ro'mmbolandssns Ga. 
'samling havrekärvar, uppresta i två parallella 
rader med toppändarna mot varandra / collection 
of oat-sheaves stood on end in two parallel rows 
with tops leaning against each other' (ÖDB 1 426: 
rombolandssnes). Syn.: rumbosnes. 

rum-bonde m. VI ni' mmbfend Älvd. 'bonde, bo-
ende på slättlandet söder om Övre Dalarna / 
farmer living on plains south of Övre Dalarna' 
(jfr SAOB). 

rumbo-snes f. la ro'mmbosns Ga. ru'mmbo-
sns—ru'mmbosns Mal. 'samling havrekärvar, 

uppresta i två parallella rader med toppändarna 
mot varandra' (ÖDB I 426: rombosnes). Syn.: 
rumbolandssnes. 

rumbo-tistel m. Id rs`mmbotisstil Bju. 'fettistel, 
Sonchus arvensis / field milk-thistle'. 

rumbo-toppa f. IV a ru' mmbutuppa Ors. 
rs'mmbotuppa Bju. ro' mmbotuppa Ga. ro'mmo-
tuppa Mock. 'blåklint, Centaurea cyanus / corn-
flower'. Syn.: se blåblomma, bet. 3, m.fl. 

rumlig adj. I rrmlrig nÄlvd. rö'mlin öMor. Ors. 
ro' mmkä Mal. 'rymlig / spacious' (jfr SAOB un-
der rymlig"). Syn.: rymlig. 

rumma sv.v.3. ro' mm- Mal.; pass. pres. ro'mms 
Li. 'ha rum för, rymma, innehålla / contain' (jfr 
SAOB rymma III 2; VII rumma; Gotl.Ordb. 
rummas). Syn.: rymma, bet. 4. — Pass.: ä 
ro`mms int Li. 'det ryms inte, får inte rum el. 
plats'. Syn.: rymma, pass. — Särsk. förb. 
(utav:) å är jrtti ss i får romm-tå' bök Mal. 'ha 
ni (eg. haven I) ätit, så (att) jag rar göra bordet 
tomt?'. 

rummel n. I d ry'mmbek Älvd. ruimmäk Bju. Flo. 
'oordning, oreda / disorder, mess' (jfr SAOB 
rummel'; Jak. Shetl. rumll, bet. 3; Jac.—Matras 
rumbul); eä a feä a"t i ry'mmbeZr Älvd. 'det har 
råkat i oordning'; ru' mmäk am bu'mmälr Flo. 
'huller om buller'. Jfr hummel-om-dummel; 
rovel n. Syn.: ogreda, bet. 1; oreda. 

rumor n. la rqmäik--rQmö'k Våmh. (Bon.) rumö'Ir 
Ga. romö'r—romö' Nås romö'k—romö' Mal. 
'bråk, uppståndelse, oväsen / row, commotion, 
noise' (SAOB); ä ward jet  djirldra rymö' k dar 
Våmh. (Bon.) 'det blev en jäkla uppståndelse 
där'; hä vart ett få'lä romö' Mal. 'det blev ett 
förskräckligt oväsen, buller'. 

rum(or)era sv .v rs'mm&a Bju. (jfr SAOB rumo-
ra) 'stimma, föra oväsen / make a noise, cause 
commotion'. Syn.: se ramstera; regera, bet. 
2; spekulera, bet. 2, m.fl. 

rump m. la rymmp Våmh. rummp Mor. Soll. 
rom(m)p Rättv. 1. 'stjärt (på fisk) / (fish)tail' (jfr 
SAOB rumpa 1d) Våmh. Mor. Rättv. strb'"-
mksrymmp Våmh. strö' miygrummp öMor. 
'strömmingsstjärt'; si'llrummp öMor. 'sillstjärt'. 
Syn.: stjärt. 2. 'bakdel på människa / buttocks' 
(jfr SAOB rumpa 2) Ve. Soll. an will int sjå' 
rui mmp av vå' ss Ve. 'han vill inte se en skymt 
(eg. ändan el. baken) av oss'; djå'-mi tå ru' mm- 
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pän Soll. 'låt mig ta ändan' (skämts. till barn, 
som man vill lyfta upp). 3. '(lång samling) varp-
garn att linda upp på varpbom i vävstol / (long) 
warp to be put on warp-beam of boom' (jfr SAOB 
rumpa 3b) Mor. ålld i ru'mmpän 'hålla i varp-
garnslängden vid pådragning i vävstol'. Jfr bom-
ma'. Syn.: långrumpa, bet. 2; rumpa, bet. 6. 
4. (senare ssgsled:) 'borst på kornax / awn of 
barley spike' (jfr SAOB rumpa 3a) Leks. (Sh.), 
se korn-. Jfr rumpa, bet. 4. 5. 'plats, där 
hösträng legat / place where windrow had been' 
(jfr SAOB rumpa 4a) Soll. Syn.: rumpa, 
bet. 8b. 6. (senare ssgsled:) päronru'mmp 
öMor. 'potatis att taga upp längs fåra / potatoes 
to be lifted up along furrow'. 

rumpa f. IV a nemmpa Älvd. Våmh. ru`mmp(a) 
övr.OvSi. (utom vSoll. ra`mmpa) Ål ro`m(m)pa 
Rättv. ÖVd. rò mmpa-ra`mmpa Leks. ru`mmpa 
Bju. Dju.-Jä. ra`mmpa Äpp. Mal. 1. '(längre) 
svans / tail' (SAOB 1) allm. swi'ssk (-wi'ssk) 
ry`mmpyn (dat.) Älvd. 	ma-vi'ssk rs`mmpa 
Leks. vi'ssp ra`mmpan (dat.) Mal. 'svänga med 
svansen'; tjg'ri wisskäd mi min ru' mmpun vMor. 
'kon daskade till mig med svansen'; rekå' 
ru'mmpo rätt u`ppi öMor. 'sätta svansen rätt 
upp i vädret'; kli' ra slännja ma ra‘mmpa Leks. 
'kon svänger med svansen'; ra`kkrymmp Älvd. 
'svans på hund'; ka`ttrummpa Ors. ka`ttrammpa 
Mal. 'kattsvans'; hå` ra-, kdkv-rammpa Mal. 
'svans på hare, på kalv'. Jfr hale, bet. 1; skate; 
häst-, ko-, lamm-, lång-, mus-, räv-. 2. 
(koll.:) 'tagel i kosvans / hair of cow's tail' (jfr 
SAOB 1) allm. Jfr ko-, bet. 2. 3. 'grodd el. 
rottåga på potatis / sprout or root of potato' (jfr 
SAOB 3a) Leks. Jfr od(e); ugglan. 4. 'axborst 
på korn / awn of barley spike' (SAOB 3a) Leks. 
Jfr rump, bet. 4. 5. 'åkerfräken, Equisetum 
arvense / common horsetail' (SAOB 3a) Soll. Jfr 
häst-, bet. 2; räv-, bet. 2. 6. 'efter varpningen 
sammanlänkad varp till vävstol / after warping 
twisted warp for boom' (Multrå; jfr SAOB 3 b) 
Ve. Rättv. Leks. Ga. Mock. Nås Tra. Jfr band-, 
bredvid-. Syn.: kuck, bet. 4; väv-lort, -rum-
pa. 7.a. 'sista stockar i flottning / last logs of 
floating timber' (SAOB 3c) Älvd. Våmh. Soll. 
ry'mmp.2 a ga'jö Älvd. 'sista timret har flottats 
nedströms för året'. Jfr rumpa v., bet. 3. b. 
(senare ssgsled:) 'barn i långdans / children danc- 

ing hand in hand in a long row' (jfr SAOB 3d), 
se lång-, släng-, varg-. Jfr rumpa v., bet. 4. 
8. a. 'strimma av åker el. ängsmark; oslagen el. 
oskuren markremsa / strip of field or meadow; 
piece of ground left unmown or uncut' (jfr SAOB 
4a) Våmh. Mor. Li. ig a irl'evad jery`mmpu nittä 
sa`jdon dan Våmh. (Bon.) 'jag har lämnat en 
remsa (oslagen) utmed sidan (av lindan) där bor-
ta'. Jfr rimpa. b. 'plats, där hösträng legat / 
place in field where windrow had been' (SAOB 
4a) Ve. Rättv. Äpp. Syn.: rump, bet. 5. 9. 
'hö, som ligger slaget, men som man på grund av 
regn ej kan hässja / hay which has been mown 
but which cannot be put on hurdles due to raid 
Ve. Leks. vur a feuge ru`mmpa Ve. vi ha fått 
rs' mmpa ät vas Leks. 'vi ha fått det kvarliggande 
höet hässjat'. 10. (i förb. draga, få el. komma 
på:) 'bli sen el. efter i arbetet / be late with work' 
Mor. Rättv. Leks. Dju. dra ro' m(m)pa Rättv. dra 
rs`mmpa Leks. dra el. kåm på ru`mmpa Dju. 
'dets.'. 11. 'slutparti av en melodi / final bars of 
melody' Soll.jen kåt min je krie så ru`mmp(a) 'en 
melodi med en konstfärdig modulation på slutet'. 

(bildl.:) 'nötkreatur / cattle' (endast vid an-
givande av antal) Mor. Ve. Soll. Rättv. Leks. 
Dju. i a fi'r ru`mmpur öMor. 	ru`mmpär (ti 
Kisa) Dju. 'fyra nötkreatur (i fähuset)'. Jfr 
djur, bet. 3; kräk'', bet. 2; kreatur, bet. 2; 
kräk, bet. 3; nöt", bet. 1. Syn.: skate, bet. 2d. 

(i förb. slänga rumpan omkring:) 'fjäska 
för, ställa sig in hos / make a fuss of' Äpp. han 
lläuu ra`mmpa kriva'mm däg no ss vi'da 'han 
fjäskar så väldigt för dig nu'. 14. 'utskjutande 
stångändar i hässja / protruding pole ends of 
hurdle' Li. ha`kko-på hä'j u`ttani ro`mmpan 
'lägga hö på hässjans utskjutande stångändar'. 

rs`mmpug adj. Leks. 'full med kornborst / 
full of awns of barley spikes'. 

rumpa sv.v.l. rti'mmpa Älvd. ru`mmpa Mor. Ors. 
rs'mmpa Leks. rs`mmpa Äpp. rommp- Li. 
(Rietz 539a; Gotl.Ordb.; V11). 1. 'vifta med 
svansen / wag one's tail' Leks. Jfr ringa'', bet. 
2; slänga. Syn.: sviska; vifta; viska; vis-
pa. 2. 'skynda sig, ha / hurry' (Rietz 539a) 
vMor. Leks. ur an rummpär i ta' g vMor. 'så 
hastigt han går el. ilar i väg'. Jfr sviska; svi s sa. 
3. 'flotta det sista timret / float last logs' Älvd. 
Mor. Ors. ukym staö o ry`mmp i dä'g Älvd. 'vi 
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skola i väg och flotta sista timret i dag'; däm a 
bä'r tä rdmmp nu öMor. 'de ha bara att flotta 
sista timret nu'. Jfr rumpa f., bet. 7a. 4. 'gå 
sist i raden (av folk el. boskap) / walk last in a 
line (of people or cattle)' Äpp. je rsmmpär je 'jag 
går sist (i kön)'. Jfr rumpa f., bet. 7b. — Särsk. 
förb. (upp:) då rommp an s'pp dem Li. 'då 
bedrog han dem (på pengar)'. Jfr preja; pung-
skrapa. 

rump-band n. la ry`mm(p)b.gnnd Älvd. rdmm(p)-
bannd lVfor. Ors. Bju. Dju. Ga. Jä. ro`m(mp)-
ban(n)dRättv. rs`mm(p)ban(n)d Leks. rtemm(p)-
bannd Nås rdmm(p)bannd Äpp. rdmm(p)bannd 
Mal. 'rem, som från seldon el. sadel lades bakåt 
under hästens svans / strap of harness or saddle 
which went backwards under horse's tall, crup-
per' (se ill.; SAOB; Rietz 539b; Liv.Älvd., 
s. 64). Jfr ryggstycke, bet. 1. Syn.: rump-
rem, -stjärta. 

rumpbands-kavel m. la rd mm(p)bandskavil vMor. 
'den del av svansremmen, som ligger under häs-
tens svans / part of crupper under horse's 
tail'. Syn.: rumpband(s)kavle; rump-kavel, 
-kavle. 

rumpband(s)-kavle m. III rdmm(p)ban(d)skavä'l 
öMor. rdmm(p)b.pndskävel öOrs. rumm(p)-
bandskävälr Ore ro' m(mp)bandskåvks— ro' m(mp)-
bandsknåvks Rättv. rdmm(p)bandskåvks öLeks. 
ru'mm(p)bandskävta Ga. mm(p)bandkåvka Jä. 
= föreg. 

rump-drag n. II—I c ry`nimpdräg Älvd. rdmmp-
dräg vSoll. Ors. Mock. Flo. Jä. rdmmpdräg 
Leks. Äpp. Mal. 1. 'redskap, med vilket man 
vid slakt av nötkreatur drog av skinnet från 
svanstången / implement with which skin was 
pulled off tail of slaughtered cattle' (jfr SAOB) 
Flo. 2. 'fiktivt redskap, som nyfikna småbarn 
vid slakt skickades att hämta i annan gård / non-
existent tool which inquisitive children were sent 
to collect from another farm' (jfr SAOB; Gotl. 
Ordb.; Multrå; V11 2) allm. Ok a lö'n rdmmp-
dräg vOrs. 'gå och låna "rumpdraget" !'. Jfr gåt-
skruven; kroppåsrätta; mosskardel m.fl. 
Syn.: för"; korvläst. 3. 'efterhängsen individ / 
importunate person' (jfr Rietz 539b rumpe-
drag; V11 3; We. 2) Mock. Jfr rumplapp. 4. 
'rad av människor, gående i gåsmarsch / line of 

people walking in single file' Älvd. Syn.: korp-
tåg; rumprad. 

rumpel m. I a rd mmpil Ga. (jfr V11 rump el) 
'grodyngel / tadpole'. Syn.: se pringla; skaft-
koppe m.fl. 

rump-juver n. la rdmmpjör öMor. rdmmpjår 
Leks. rdmmpjir Dju. 'yttre könsdelar på ko / 
outer genitals of cow'. Jfr bussa, bet. 5; fe s a 
etc. 

rump-kavel m. I rdmmpkävil vLeks. 'den del av 
svansremmen, som ligger under hästens svans-
rot'. Syn.: se rumpbandskavel m.fl. 

rump-kavle m. III rdmmpkävälr Våmh. ru`mmp-
kavälr vMor. rdmmpkaväl öMor. rdmmpkavsl 
vOrs. rdmmpkåvka Nås rs`mmpkavvira Mal. 
— föreg. (SAOB; Multrå). 

rump-kulla f. IV a ro`mmpkalla Tra. 'mytiskt 
kvinnligt väsen, skogsrå (med svans) / mythical 
female creature of the forest (with tail)' (Lima-
Transtrand 1, 459). Syn.: se Besta; gorna; rå-
dan m.fl. 

rump-lapp m. la rdmmplapp Ga. 'efterhängsen 
manlig individ / importunate man'. Jfr rump-
drag, bet. 3. 

rump-lös adj. I rdmmplås Mal. 'svanslös / tailless' 
(SAOB); (bild1.9 an va sam en rdmmpläs 
hu'nnd 'han var som en svanslös hund, dvs. 
snopen och förlägen'. 

rump-märr f. J a rdmmpmärr Ve. 'män, som slår 
med svansen och ej vill stå stilla, då man spänner 
för henne / mare which tosses her tail and refuses 
to stand still to be harnessed'. Jfr pissmärr 
m. fl. 

rump-rad f. II ry`mmprää Älvd. 'rad av personer, 
som gå i gåsmarsch'. Syn.: korptåg; rump-
drag, bet. 4. 

rump-rem f. l a rd mmpr 'em Mal. = rumpband. 
rump-skate m. IV rdmmpskåtå vMor. Ve. 
rdmmpskati Ors. '(yttre del av) svans / (outer 
part of) tail'. Jfr rumpspjäl. Syn.: se hale, 
bet. 1, m. fl. 

rump-slända f. IV a rdmmpllännd Soll. 'större 
vevställning av trä, på vilken man fäste material 
till snoende av notlinor / large wooden winch to 
which material for twisting dragseine lines was 
fastened' (se ill.). 

rump-spjäl m. la rdmmpspffir Ve. 'svansspets / 
tip of tall'. Jfr rumpskate; tiss m. 
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rump-stjärta f. IV a ro`mmpstjajta ÖVd. 'rem, 
som från seldonet lades bakåt under hästens 
svans' (Ross roomp(e)stjert(a), under rumpe-
kjevle). Syn.: rump-band, -rem. 

rump-tång(e) m. Illa-ib ry`mmptegg m. III 
Älvd. ru'rnmptåyug vMor. Sol!. rs'mmptåyug 
vSoll. rù mmptsyggä Ore ro`m(m)ptåyys Rättv. 
rs'mmptågya-rs'mmptåyy m. I Leks. ru'mmp-
tåyq Ga. ru`mmptåyya m. III Bju. Nås ru'mmp-
tåyyä Flo. ru'mmptannji Mal. ro`mmptanndje 
ÖVd. 'svanskotrad på djur, svanstånge / tall ver-
tebrae of animal' (SAOB ib; Gotl.Ordb.; We.; 
Aasen rumpetange). Syn.: skatben. 

rump-viskare m. III c ro`m(m)pvisksr Rättv. 'häst, 
som viftar med svansen (i synnerhet vid vänd-
ningar) / horse which waves its tall about (esp. 
when turning)'. 

rumsldig adj. I ro`m(m)skirin Rättv. 'som har gott 
utrymme, rymlig / spacious'; ffin er ä ro`mmskiri 
'här är det gott om plats'. Syn.: rumlig. 

rumstera sv.  .v .1. rs'mmstera Leks. rs'mmster 
'fra. 'stoja, stimma, väsnas / be noisy, make a 
noise' (jfr SAOB). Syn.: ramstera; rusta"; 
rustera m.fl. 

rum-stor adj. I ni'vmstär Älvd. 'som kräver stort 
utrymme, skrymmande / bulky' (SAOB; Aasen 
romstor). Jfr olämpig, bet. 1, m.fl. 

rum-styrig adj. I rs`mmstgrug Leks. rs'mmstgru 
Ål ra`mmstiru Dju. 1. = föreg. (SAOB) allm. 
lä`du ä fu'll; rs'jun ä ss rs'mmstgrug Leks. 'la-
dan är full; rågen är så skrymmande'. 2. 'bång-
styrig / refractory' Dju. 

runa f. 'Sorbus aucuparia', se rönn f., rönna f. 
rund m.Ia runnd Ors. 'rundad del, rundning / 
round part' (SAOB rund' 1); upo ru' nndim 'på 
den runda delen (av stocken)'. 

rund f. la runnd Äpp. 'rundtur / tour, tum' 
(SAOB rund" 7); han a jou ho-ja ru' nnda 
kriyysm hö'n 'han har gjort den här rundturen 
omkring kullen'. Syn.: ru n d a f. ; rundel, bet. 4. 

rund adj. I rgnnd Älvd. runnd Mor. Leks.-Mal. 
ronnd-runnd ÖVd. 1. 'cirkel- el. cylinderfor-
mig /round, circular' (men ej 'klotrund'; SAOB I 
1 b-c) NeSi. Vd. ru' nnt såm ett ä'gg Leks. 'runt 
som ett ägg'; ä va ha`kokkävu° mä ru'nnd sl'an 
Idggin yvy refsstkabban Mal. 'det var kluvna 
stockhalvor med den runda sidan laggad över 
röststockarna i härbrestaket'. Jfr rundig; 

rundlad. 2. (i tidsuttryck:)' full, obruten, lång / 
all through' (jfr SAOB I 5); U'la ru`nnda na'tta 
Jä. 'hela långa natten igenom / all night long'. 3. 
'riklig, ansenlig; gott om / abundant; plenty of 
(SAOB 1 6) öMor. ä va' fäll int så rit' nnt u' mm äd 
'det var väl inte så gott om det (x mat, pengar 
etc.)'. 

runda f. IV a ru`nnda Jä. 'kort promenadtur / 
short walk' (SAOB runda! 3); jä skä ii't s gå' e 
ru`nnda 'jag skall gå ut en tur el. rundel i 
skogen'. Syn.: rund f.; rundel, bet. 4. 

runda sv .v .1. ru`n(n)da Rättv. Bju. Mal. 'gå runt 
omkring / walk around' (SAOB) Rättv. Bju. jä a 
ru`n(n)da hi`k gå'irtz Rättv. 'jag har gått runt 
omkring hela gården'. Jfr rundel, bet. 4. — 
Särsk. förb. (av:) å se ryndär i å'y dö lritä Våmh. 
(Bon.) 'och sedan rundar jag av det (n: järn-
stycket) litet'; (p. pret.:) ä e å'runnd dai s'ddom 
Mal. 'det är avrundat (där) i uddarna'; (utav:) 
ru`nn(d)-tå' Mal. 'avrunda'. 

rund-barka sv .v .1. ru'nndbarrka Bju. 'med yxa 
barka av trädstam runt om / cut off bark round 
tree-trunk' (SAOB). Jfr rundel, bet. 2. Syn.: 
taxa. 

rundel m. I a ru' nndel Ve. ru`nndil Leks. Bju. Ål 
Dju. Ga. Jä. Mal. -ro'nndil Li. 1. 'cirkel / 
circle' (SAOB) allm. an  belko sakt å bå' s'ugon 
Oks, am an ska sne'kk lIrkke ru`nndiler Li. 
'man behöver allt ha båda ögonen friska om man 
skall tälja sådana rundlar'; (äv. om  magisk cir-
kel:) får ru`nndiln Ål 'göra kringgärning'. 2. 
'barkad ring i trädstam / ring cut in bark round 
tree trunk' Dju. Jfr rundbarka. 3. 'pardans i 
polsk-takt / dance in pairs in rede (jfr Forsslund, 
Gagnef, s. 143ff.) Ga. Syn.: kringel-lek. 4. 
'kort (promenad-)tur, runda / short walk, tum' 
Jä. jä jekk en rdnndil in i sko'jän dane 'jag gick 
en runda in i skogen där'. Jfr runda v. Syn.: 
rund f.; runda. 

rund-fil f. I a ru`nndgir vMor. 'rund fil, anv. av 
urmakare / round file used by watchmakee 
(SAOB; jfr ÖDB 11 122). Jfr flat-, trekant-fil. 

rund-hyvel m. I runndivi'll öMor. rdnndhfivil Bju. 
ru' nndhivil Ga. (V11; We.) 'hyvel, medelst vilken 
man hyvlade rund, konvex el. konkav yta / plane 
used for smoothing round, convex or concave 
surface' (t. ex. kärrhjul, ekrar, räfsskaft etc.; se 
ill.; SAOB). Jfr rundtälja. 
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rundig adj. I ru`n(n)du Rättv. 'rund / round, chub-
by'; ru`n(n)du i å'gom 'rund i ansiktet'. Jfr 
rund, bet. 1, m.fl. — Adv.: du ska 	di 
ru`n(n)dut Rättv. 'du skall med yxan forma det 
runt (cylinderformig° / you must cut it round 
(cylindrically)'. 

rund-kast n. la ru`nndkasst Ve. ru`nn(d)kasst 
Mal. ro'nndkasst—ru`nndkasst ÖVd. 1. 'frivolt / 
somersault' (Aasen) ÖVd. djår ru`nndkasst Tra. 
'slå volt'. Syn.: sprättkast. 2. 'ett varv under 
hjulning / one round of turning cart-wheels' Ve. 
Mal. //å nndkasst Ve. 'hjula'. Syn.: slåning. 

rund-klippa sv.v.3. ru` nndklippa Ors. ru`nndkkip-
pa Leks. ru`nn(d)kköppa (pret. sup. -kköfft) 
Mal. 'klippa (mans)huvudhår runt och tvärt om-
kring huvudet / cut (man's) haft round head' 
(SAOB 2). 

rund-kolning f. I b ry`nndkenniyg Våmh. (Bon.) 
ru'nndkulrniyg Soll. ru`nndkölrniy Dju. (—netind-
kahniy) Mal. 'kolning, reglerad så, att kolnings-
processen leddes bakåt gm stötarna och runt 
milan både till höger och till vänster / charcoal 
burning arranged so that charring process went 
through stötarna and round stack both to right 
and left' (jfr SAOB rundkola; ÖDB I 521f.). 

rundlad adj. I ry'nndlrad Våmh. (Bon.) 'avrundad 
/ rounded off'; dem a u'rrti Iritä ry`nndiradär i 
ka`nntym 'de (o: skidorna) ha blivit litet avrunda-
de i kanterna'. Jfr rund, bet. 1, m.fl. 

rund-lod f. Id ru'nndlö Flo. 'rund stack av svedje-
råg, vilande på golv av stockar och skyddad med 
tak av halm / round stack of rye from burn-
beaten land, placed on a base of logs and 
covered with straw' (ÖDB I 346; jfr Bannbers i 
Sv. kulturbilder, ny följd bd 1, s. 85). 

rund-rod n. ru`nndrö Mal. 'okluvet virke till 
gärdsle / unsplit wood used for fence'. Syn.: 
kringelrod. 

rund-skovel f. Id ru`nndskaaviik Äpp. 'ur en stock 
uthuggen skovel / shovel made from log' (se ill.). 

rund-slipa sv.v.3.-1. 	nndllip(a) Älvd. 3. 
Våmh. 1. (jfr SAOB) 'slipa eggverktyg ojämnt, 
så att eggen blir rundad / sharpen tool so that 
edge is rounded'. Syn.: kullerslipa. 

rund-stycke n. III 	a nemmstyttjä—ry`mmstjä 
Våmh. ru`nnstittjä—ru`nnstji öMor. runnstj 
Soll. ru`nnstittj Ors. rs'nnstittja Rättv. ra'nn-
styttjy—ra'nnfe Bju. rat nnstittji—rs' nnfe Ga. 

rs'nnstittji Nås rtennstyttjy—rä'stöttji Mal. 
ra'sstettje Tra. 'kopparmynt, motsvarande 1/12 
skilling; tolftedelsskilling / copper coin worth a 
twelfth of a shilling' (jfr SAOB runstycke). 

rund-såg f. I c ru'nndsåg Ve. (SAOB) 'såg med 
träram och smalt blad vanligen anv. vid tillverk-
ning av bottenstycke till laggkärl / saw with 
wooden frame and narrow blade, usually used 
for base of barrel' (SAOB). Jfr kram mels åg, 
bet. 1. Syn.: kringel-, laggved-såg. 

rund-ten m. I a nenndt? vÄlvd. 'ända ned till 
spetsen rund, svagt konisk borr, anv. vid fm-
borrning av bösspipa / slightly conical drill 
rounded to point, used when precision-drilling 
gun-barrel' (ÖDB II 95). 

rund-timmer n. Id ru`nn(d)timmbar Rättv. ru`nn-
timmär Flo. rtenn(d)timmä° Mal. ro'nn(d)temm-
ber Li. 'obilat timmer / unflattened timber' 
(SAOB; ÖDB III 107f., 138). 

rund-tälja sv.v.3. ro'nn(d)täkja Li. 'hyvla el. 
skava ett träskaft runt och slätt / plane or shave a 
round shaft smoothly'. Jfr rundhyvel. 

-rune m. IV (senare ssgsled:) 'återväxt / re-
growth'; se and-. 

runka f. IV a ru`kka Älvd. Våmh. Mor. Ors. Ore 
ru`kka—ru'yyka Leks. ro`kka Mock. (jfr We.). 
1. 'gunga / rock, swing' (av växlande konstruk-
tion) allm. dryugäl il ru`kkon öMor. 'hänga och 
svänga i gungan'. Jfr bod-, kabb-, klubb-, 
släng-, svimmel-, träig-. Syn.: se dingla, 
bet. 2, m. fl. 2. 'vagga / rock' (vare sig hängande 
el. stående på golvet; ÖDB III 218) allm. sä`tt-
-upp ru`kko öMor. 'sätta upp hängvaggan i stug-
taket'. Jfr bälgs-. Syn.: bamma, bet. 4; ding-
la, bet. 1; lulla; runkbälg; vagga. 3. (senare 
ssgsled:) 'takprydnad av halm / ornament made 
of straw hanging from ceiling' Ors. Ore; se flug-. 
4. (senare ssgsled:) 'element i vattensåg, som 
förde sågramen fram och tillbaka / unit in saw-
mill moving the saw-frame to and fro' Älvd.; se 
såg-. 5. 'gammal och klen individ med (långsam) 
vaggande gång / old and delicate individual with 
waddling gait' Leks. i gamma k ru`kka sam skull 
sla`kktas 'en gammal höna med vickande gång 
som skulle slaktas'. Jfr mjörm-. — Ssg: ru`kk-
bannd n. öMor. 'band till hängvagga / straps of 
hanging cradle'. 

runka sv.v. 1. ru`kka OvSi. —rdyyk(a) Våmh. 
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Soll. rdy(y)ka (bet. 2, 4) —ro`kka (bet. 3) Rättv. 
rdyyka (bet. 2, 4) —rå'kka (bet. 3) Leks. rdyyka 
Bju. Mock.—Tra. ru'yyka Ål rdyyka—ro`kka 
Dju. 1. (intr.:) 'svaja, vackla, vagga / swing, 
reel, stagger' (SAOB I 1, 3) OvSi. e' ssa ru`kkä 
nvMor. 'hässjan svajar' (i blåsten); ru`kk uppå je 
plå'yyka öMor. '(sitta och) gunga på en planka'; 
o st a ru`kkar a' tt fra' mm vOrs. 'hon sitter och 
vaggar fram och tillbaka'. Syn.: ruga; rugga', 
bet. 1. 2. (intr.:) 'röra (på) sig sakta el. helt litet 
/ move slightly' (SAOB I 2, 4) Soll. Rättv. Leks. 
Bju. Ål Dju. nä står stä'Irpsn så du få-nt-p tä 
rdy(y)ka Rättv. 'nu står stolpen, så du får den 
inte att röra på sig'; ä bå'rii sä my`ttji ä rdyyka 
Leks. 'det är bara så pass (eg. mycket) att det rör 
sig'; ru'yyka å gå' Leks. 'röra sig och gå sakta'; 
hejsa ru'yykär e smä'ku Bju. 'hässjan rör sig el. 
vickar litet'; ä ru'yyk int ir firä'ttjan Dju. 'det rör 
sig inte ur fläcken'. 3. (tr.:) 'vagga, gunga / 
swing, rock' (SAOB II 1 b; styr dat. el. ack.) 
OvSi. Rättv. Leks. Dju. du ar ru`kk 	ppem 
ki`teä Älvd. 'du skall vagga barnet litet'; ru`kk 
wa'ggun vMor. rò kk va'gga Rättv. 'försätta 
vaggan i rörelse'; ru`kk onum uppi bå'jim Ors. 
'vagga honom (uppe) i säcken'; ro`kk ku'lla täst o 
sa‘mmnar Dju. 'vagga flickan tills hon somnar!'. 
Syn.: se roga; ruga; vissa m.fl. 4. (tr.:) 'flytta 
helt litet, rubba / move slightly' (SAOB 11 1; styr 
dat. el. ack.) Ve. Soll. Rättv. Leks. Ål; ä gor int 
ru`kk stå'nim jän tu' mm Soll. 'det går inte att 
rubba stenen en tum'; jä ru`y(y)ka på bö'Irs 
Rättv. 'jag stötte till bordet, så att det rubbades'; 
ru`yyk hu'vem Leks. 'röra el. skaka på huvudet'; 
ru'yyk på å'gbry-  njon Ål 'rynka ögonbrynen'. 5. 
'onanera / masturbate' (SAOB II 3) Våmh. 
Rättv. Mal. Li. ruy(y)k kä' k Rättv. 'dets.'. Jfr 
ris sa, bet. 4. Syn.: bruka refl.; handknulla; 
jucka. 6. 'röra, angå, bekomma / touch, con-
cern' Mor. Ve. Soll. Dju. ru`kkär ä då nö' å ä 
vMor. 'angår det dig (ngt)?'; didä'r rdyyk int mä 
a' ssint Dju. 'det där bekommer mig inte ett 
dugg'. Syn.: angå. — 	ruyyk sä stå' Leks. 
'sakta bege sig i väg / slowly set off'; nu rdyyka 
stå'n så Dju. 'nu rörde stenen sig helt litet'. — 
Pass.: ru`kkas Våmh. Ors. rå`kkas Leks. 'gunga / 
rock'; an ad pri"dikåd sa Uö' si ad ru`kkast up 
pri"dikstölim öOrs. 'han hade predikat, så ljusen 
på predikstolen hade gungat'; dam skull rå`kkas 

å hallas-igå'yy far jä'mmnan Leks. 'de (x späd-
barnen) skulle vaggas och hållas i rörelse för 
jämnan'. Jfr bräd-. — Särsk. förb. (L) du Mr rukk- 

b5'em so i'nnt-p wa'kkner Älvd. 'du skall 
vagga skinnsäcken (vaggan) litet, så att han inte 
vaknar'; nog i du ki"dQn rukk-11  rö'ven bitå 
Våmh. (Bon.) 'nog kan du röra på dig (eg. vagga 
på bakdelen) litet'; (stad:) ruyk-stå' Dju. 'börja 
nu!'; (uppå:) rukk-upå' de kitä vMor. 'skynda 
dig litet!'; (å:) rukk-4' 	Älvd. 'sätt kitteln 
i gungning!'; rukk-0' di litä öOrs. '(jag skall) 
vyssja dig litet (i mitt knä)'; an ruyyka-å' hå'm 
Leks. 'han knallade åstad hem helt sakta'; 
(återi:) rukk-at? dar {en olld o wdkknär Våmh. 
'vagga litet, eftersom han håller på att vakna'. — 
Ssg: ruyykirii'v f. Mal. 'kvinna som vaggar med 
höfterna / woman swinging her hips'. — Avi.: 
rdyyka f. Leks. 'kvinna, som rör sig sakta / 
woman who moves slowly'; ru`kkug adj. Älvd. 
'vacklande, ostadig / unsteady'. 

runk-bälg m. I c rdkkbåg Älvd. 'hängvagga, be-
stående av en skinnsäck / hanging cradle consist-
ing of leather bag'. Syn.: se bamma, bet. 4; 
runka, bet. 2, m.fl. 

runn f.Ia rann Li. (jfr Torp runnell; Rietz 433b 
masrunnen; V11 runnenbjärk) 'knotig, rna-
surartad rot, masurknöl / knot in wood, gnarled 
protuberance on tree trunk'. Syn.: se knoka, 
bet. 4; masur, bet. 2; masurknoka m.fl. 

runna sv.v. refl. renå sig vÄlvd. 'skjuta många 
broddar (om korn el. råg) / sprout, shoot (of new 
crop, about barley or rye)' (jfr Torp runn). 
Syn.: flaka v. refl. 

runsa sv.v.l. rå'yys(a) Soll. rdnnsa Mal. (jfr 
Torp runsa m, ransa, rangsa). 1. 'ragla, 
vingla (om människa el. kreatur) / stagger, reel 
(of people or cattle)' Soll. Jfr vagla. 2. 'gå och 
spankulera, slå dank / stroll, saunter, loaf about' 
Soll. Jfr slinga, bet. 3. 3. 'fara oförsiktigt fram, 
bete sig tanklöst och vårdslöst / act carelessly 
and without thought' Mal. Syn.: hyssa, bet. 2. 
— Avi.: ra' nnsu adj. Mal. 'tanklös, vårdslös / 
careless'. 

runsk adj. I runnsk Ve. Leks. Ål Dju. Ga. rannsk 
Flo. Nås Jä. rånnsk Äpp. 'löpsk (om märr, hyn-
da el. sugga) / be on heat (about mare, bitch or 
sow)' (jfr Rietz 549a runsk, under rånn sk; 
Gotl.Ordb. runsk). Syn.: se bols(n)a m.fl. 
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runska f. IV a ru' nnska öMor. = runstil (SAOB). 
run-stav m. Ja rtennståv öMor. rienståv Leks. 
'bräde med runor el. runinskrift / board with 
runic inscription' (SAOB 11). Jfr gässelkarl-
stil, prim, bet. 1; primbräde. 

run-stil m. la rrygnstål—reygstål Älvd. 'run-
skrift, dalrunor / runic inscription' (SAOB 1; jfr 
Fornvännen 1906, 1910; Filologiskt arkiv 7, 
1959; Fr. Kulturd. i Bonäs Bygdeg. 1971 (1972), 
s. 43f.; 1983 (1984), s. 29f.). Syn.: runska. 

runt prep. run(n)t Rättv. 'omkring / around' 
(SAOB II!); 	lek run(n)t va'irvä 'elden el. 
lågorna gick runt bakugnsvalvet'. Syn.: kring; 
kringom, bet. 2; omkring, bet. 2. 

runt adv. rynnt Älvd. run(n)t Ore Bju. Nås Mal. 'i 
rundel el. ring / circular' (SAOB I 2); gn djikk 
nennt, nennt 'han gick ständigt i ring'. 

runta sv.v. 1 . rzennta Ors. (jfr Rietz 548b rånnt e, 
under råne) 'grymta / grunt'. Syn.: se grymta, 
bet. 1. 

runt-i-kring adv. runtekri'yy Ore ru'nntikri'yy 
Bju. 'runt omkring! around' (SAOB under runt-
omkring). Jfr runt adv. Syn.: runtkringom; 
runtom; runtomkring. 

runt-kringom adv. ru'nnt-kriys'mm Nås = runt-
ikring. 

runt-om adv. ru'nnto'mm Leks. =runtikring 
(SAOB II). — Ssg.: rtenntomikri'yy Leks. 'dets.' 
(jfr SAOB runtomkring). 

runt-omkring adv. ru'nntsmkri'yy Mal. = runti-
kring (SAOB II). 

ruppel-is m. Ja rs'ppekis Tra. 'skrovlig (knottrig) 
is / granular, rough ice'. Syn.: skrovelis. 

rupplig adj. I neppku Mal. ru`ppks Tra. 'ojämn, 
skrovlig / uneven, rough' (VII ropplot; jfr Fr. 
rupla). Syn.: se rubblig m.fl. 

rus oböjl. sbst. (endast i förb. på rus:) på ries 
Ve. Ore Rättv. Leks. Tra. 'på en höft, på måfå / 
approximately, at random' (SAOB rus" 4; V11; 
Multrå; jfr Torp rus'); ä wå te tjå'ra på rå' s Ore 
'det var (nödvändigt) att köra på måfå'; ss 
lä'nndje ä a ge på ra' s, Sa å dem int tjäinnt 
nå`ran Tra. 'så länge som det har gått utan ord-
nad försäljning, så ha de inte tjänat något'. Jfr 
hov n., bet. 3a. 

rusa' sv. v.1.-3. riesa Mal. 'komma häftigt faran-
de, störta iväg / rush' (SAOB rusa! 1); an ru`sst 
på då'ran 'han störtade hastigt ut mot dörren'. — 

P. pres.: an kam rieson nMal. 'han kom hastigt 
farande el. springande'. 

rusa" sv .v .1. Kesa Mal. 'berusa, framkalla rus / 
intoxicate' (SAOB rusa" 1). — Avi.: stieprås n. 
Mal. 'rejäl fylla / blind drunkenness'. 

rusk' m. I b russk Älvd. Våmh. Mor. Ors. Ore 
rss(s)k Rättv. 1. 'så stor del (hälften el. fjärde-
delen) av en södeskärve, som sammanhölls vid 
bindningen av kärven / amount of grain (half or 
quarter) which was kept together when sheaf 
was bound' (se ill.; SAOB rusk' 1; jfr Rietz 
536b; ÖDB I 418f.) OvSi. Rättv. Jfr fittj e, bet. 
2. Syn.: ruska, bet. 2; rysk'. 2. 'hög el. sträng 
av nyslaget, ännu ej till torkning utbrett gräs / 
pile or swath of new-mown grass, not yet put out 
to dry' (SAOB rusk' 2; ÖDB I 231, 254) Mor. Jfr 
skår; slag. 3. 'handfull lin / handful of flax' 
Rättv. Jfr fittj el, bet. 1; ty sse m.fl. 

ruskll  m. Ib rsssk Äpp. Mal. Li. 'kort, finstråigt 
fodergräs, Deschampsia flexuosa' (Torp rusk, 
under ry skj e n.). Jfr rusk" n., bet. 1. Syn.: 
rysk; sia; sigräs. — Ssg: rs`sskb& Mal. 
rs'sskbäjte Li. n. 'bete(sgräs) av rusk / grazing 
of rusk' (på skogshygge). 

rusk" m. Ib (senare ssgsled:) 'liten gosse, som 
väter på sig / small boy who wets himself ; se 
piss-, under pissa v. ssgr. 

rusk' n. I b russk Flo. Mal. 'regn och blåst, oväder 
/ ram n and wind, storm' (SAOB ruskv  1). Syn.: 
ruskväder. — Avi.: riessku adj. Mal.; n. russ-
kut Flo. 'regnig / rainy'. 

rusk" n. Ib rassk Flo.; best. ru'sstjeä vÄlvd. (jfr 
Torp rusk, under r y s kj e n.). 1. 'fintrådigt 
gräs, växande på hygge el. svedjefall; möjl. De-
schampsia flexuosa / fine-fibred grass growing on 
clearing or burn-beaten land' Flo. Jfr rusk" m.; 
rysk. 2. 'älggräs, Filipendula (el. Spirxa) ulma-
ria' vÄlvd. Syn.: se byttgräs m.fl. — Ssg: 
ra'sskfall n. Flo. 'skogshygge, beväxt med rusk 
/ clearing in forest with rusk growing on it'. 

ruska f. IV a riessk(a) Soll. Leks. rces(s)ka Rättv. 
Bju. Ga. Jä. Mal. 1. 'gren med kvarsittande barr 
el. löv / branch with leaves or needles still on it' 
(SAOB ruska" 1) Bju. Ga. Jä. Mal. Jfr löv-. 
Syn.: se riska', bet. 1, ruskla m.fl. 2. 'så stor 
del av sädeskärve som sammanhölls vid bind-
ningen av kärven' Soll. Syn.: rusk', bet. 2. 3. 
'robust, grov el. vårdslös kvinna / sturdy, coarse 



ruska' 	 1990 	 rusta' 

or careless woman' (jfr SAOB ruska" 5) Soll. 
Rättv. Leks. Jfr pissa, ssgr; rabaska; slänga 
f., bet. 4. 

ruska' sv.v.l. ru`ssIca Älvd. Ors. Leks. rdsska 
Bju. Nås Mal. 1. (tr. och intr.:) 'skaka / shake' 
(SAOB ruska" 1) allm. kvä'nna ru`ssk Mal. 
'kvarnen skakar och är lös'. Jfr skoppa; 
skoppla. Syn.: rissa, bet. 4; ristall, bet. 1; 
skaka. 2. 'vaja (för vinden) / wave' (SAOB 
rus kam  2a) Äpp. no ru`ssk ä på å`kra 'nu vajar 
säden på åkrarna' (när matningen i axen börjat). 
3. 'darra, rysa, känna frossbrytning / shake, have 
a fit of shivering' (SAOB ruska" 2b) Mal. i tög 
på a ru`ssk a frå`sa 'jag böljade skaka och frysa 
av köld el. feber'. — Särsk. förb. (i:) gn russkeö-P 
jnym Älvd. 'han skakade på honom'; (å:) i ska 
ru`ssk-g-gn litä öOrs. 'jag skall skaka den 
(3: säcken) litet'. 

ruska" sv.v.l. ru`sska Leks. 'vara ruskväder / be 
stormy' (SAOB ruskas' 1);  

ruskla f.IV a ru`sskka Mal. 'kvist av björk, tall 
etc. med kvarsittande löv el. barr'. Syn.: se 
riska!, bet. 1; riskla, bet. 1; ruska, bet. 1. 

rusk-väder n. I d—a ru`sskve Mal. 'regnigt (el. 
snöigt) väder, rusk / rainy (or snowy) weather, 
nasty weather' (SAOB). Syn.: rusk" n. 

russ m. la russ vMor. 'duktig man / capable man'. 
russa f. IV a ru`ssa vMor. 'duktig, rivande kvinna 
/ capable, energetic woman'. Jfr riva f., bet. 2. 

russa sv.v.l. 	ssa Våmh. (Bon.) Ors. (jfr Torp 
rusa'). 1. 'bete sig oregerligt el. vårdslöst / 
behave wildly or carelessly' Ors. Jfr hamsa, 
bet. 3; slamra, bet. 3. 2. 'slösa, vräka sig med 
pengar / waste money' Våmh. (Bon.) u demmda 
ru`ss ati prniyggm 'hur de där (människorna) 
slösa med pengarna!'. Syn.: hurra. 

russel n. Ja ruil1—ru1111 Ve. 'kornigt övergångs-
stadium mellan grädde och smör / granular tran-
sition stage between cream and butter' (ÖDB III 
361). Syn.: grossel; gryssladflötar. 

russla sv.v.l. 	Li. 'supa och slarva, slå 
dank / go on the booze, get drunk, idle' (SAOB 
3; Rietz rus slal; jfr Torp ruda)); ana vär-dt å 
ru`ille no äj hä'jk• orkku 'han har varit ute och 
supit och slarvat nu en hel vecka'. 

rusta' sv.v.l. ru`ssta Älvd. Mor. rdsst(a) vSoll. 
ra`ssta Soll. Ors. Ore Leks. rs'ssta Rättv.—Tra. 
1. 'utrusta med kläder el. prydnader, kläda / 

supply with clothes or ornaments, dress' (SAOB 
rusta! la) allm. ra'sst je bre'd Soll. 'kläda en 
brud'; ra'sst mrsmårtj Soll. 'kläda (med löv etc.) 
till midsommaren'; du e så fr n(n)t ra` s(s)ta då 
Rättv. 'du är så fint klädd, du'; a'pp no 8 ra'sst 
är Mal. 'stig upp nu och kläd på er!'; sdldrass-
tadtz Soll. 'klädd i sollerödräkt'; tja`rrtjrasstadry 
Soll. tjå`trassta Äpp. 'klädd för kyrkobesök'. 
Syn.: kläda, bet. 1. 2. 'svepa (ett lik) / shroud 
(a corpse)' (jfr SAOB rusta! 1d) Soll. rs'sst 
kä'jtjä 'svepa liket'. Syn.: kläda, bet. 2. 3. 
'göra i ordning; laga, reparera; utrusta / repair, 
mend; equip' (SAOB rusta! 3) allm. (styr ack.:) 
ig i tg`8nndjin ru`sst påjkg fd"st Älvd. 'jag är 
tvungen att utrusta pojkarna (till färden) först'; 
ru`sst stu`ggu öMor. 'reparera stugan'; rässt i 
å'rniyg dem vSoll. 'utrusta dem'; ra'sst dam tä 
skö'Zin Leks. 'kläda på och utrusta dem (3: bar-
nen) för att gå till skolan'. Syn.: se dona (upp); 
laga, bet. 5, m.fl. 4. 'flytta, forsla; lägga (in) / 
move, transport; lay (up)' Soll. Dju. rasst hå 
pund tå'k Dju. 'flytta el. lägga in höet under tak'. 
— P. pret.: -rasstadtz Soll. ra`ssta Nås Äpp. 
ra`sstti Mal. 'utrustad, färdigklädd'. — Refl.: rust 
i w&' g sig Älvd. ra'sst si 	Soll. 'göra sig 
beredd att fara'; 4 a rusta ja"t si min stå' 81,71 nå' 
ate Älvd. 'hon har kommit hit med sin stol nu 
igen' (om en sinnessvag gumma, som gick om-
kring i gårdarna med en stol); rdsst si Ve. ra'sst 
sä Bju. Dju. ra'sst säg Flo. Mal. ra'sst se Tra. 
'kläda sig (fint); förse sig med matsäck (för 
färd)'; ra'sst se hj.' m Nås 'göra sig i ordning för 
heinfärd'; rdsst wås a sköjim vSoll. 'utrusta oss 
till skogs och myrslåtter'; ra'sst de djdnnast 
jå`ifrd Li. 'ge dig genast härifrån!'; ra'sst de 
hemat Tra. 'ge dig i väg hem!'. — Särsk. förb. 
(av:) 1. edgm ulra rust-å'v U85  et-tjå'Ns Älvd. 
'vi borde göra oss i ordning för att fara på myr-
slåtter'. 2. gu`bbär å gdmmor su resst-åv an 
Soll. 'gudföräldrarna skola ordna med hans be-
gravning' (om ett dött barn); (med:) rust-mi'nn 
sig Älvd. 'taga med sig (på färden)'; (om:) ra"sst-
-umm si Soll. rasst-o'mm sä Leks. 'kläda om 
sig'; (upp:) rasst-dpp Ore rasst-o'pp Leks. 
rasst-s'pp Mal. 'reparera (ngt förfallet)'; (ut:) 
rast-å't kå"rom ma må"säkk Rättv. 'förse karlar-
na med matsäck'; rasst-å't 'Nja öLeks. 'svepa 
liket'; rast-å't säg Flo. 'utrusta sig för en resa'; 
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(uti:) rast-tP sä' Wall a mä Rättv. 'lägg i säcken 
åt mig'; rasst-tP at Ic -dra Dju. 'gör i ordning 
karlarnas matsäck!'; rs'sst-0 mä'jsrj Irr ork-
kulca'sster Li. 'förse ryggmesen med mat för fyra 
veckor'. 

rusta" sv.v.l. ru'ssta Älvd. Ors. Ore ru's(s)ta 
Rättv. Bju. Nås Mal. 'väsnas, bråka, leka våld-
samt / make a noise, row, play wildly' (SAOB 
rusta"' 1); pa'jkwattär e ajt å U'dtt 8 rtessta 
Ore 'småpojkarna äro (ute) på heden och väs-
nas'; bä'när ries(s)ta så jä kann int hå'r nå 
Rättv. 'barnen bråka, så jag kan inte höra ngt'. 
Syn.: se ramstera; rumstera; rustera; stim-
ma" m. n — Ssg: sstsjök adj. öMor. 'leklys-
ten / frolicsome'. — Avi.: nesstin Leks. rdsstu 
Äpp. adj. 'yr, oförvägen, hårdhänt / wild, adven-
turous, rough'. 

rustera sv.v.l. ru'sstera Rättv. = föreg. 
rustibus m.Ia riesstebus Ve. rtesstibuss Mal. 
1. 'bullersam individ, vildhjärna, vildbasare / 
madcap' (SAOB 1). Syn.: Bartolomeus, bet. 
3; markvant; rustikuse m.fl. 2. 'person, 
som arbetar med våldsam intensitet / person who 
works with great intensity'. 

rustikuse m. Illa nesstikäs (best. ack. sg. riessti-
käsQn) öOrs. =föreg., bet. 1 (Burträsk). 

rustning f.Ib rtesstniyg öMor. Ors. rtesstniyg 
Soll. Ore rtes(s)tniy Rättv.—Mal. 	ÖVd. 
l a. 'utrustning av ett el. annat slag (t. ex. mat, 
kläder och redskap för skogsfärd) / equipment of 
different kinds' (jfr SAOB rustning" la) Rättv. 
b. (pl.:) 'redskap för visst ändamål / tool for 
certain purpose' (jfr SAOB rustning" 1) ÖVd. 
kerräsnigger Tra. 'körredskap'; lltrtträsniman 
Tra. 'slåtterredskapen'. Syn.: don, bet. 2. 2. 
'omgång (mans)kläder (och skor); uniform; ut-
styrsel / set of (man's) clothing; uniform; outfit' 
(jfr SAOB rustning" la 13) OvSi. Rättv.—Mal. 
fikk ent dojen nga griewakmansrastim fierårä a 
Ore. 'fick du inte en omgång nya vadmalskläder 
året före i fjol också?'; hä'kt-läsrasstniy Ga. 
'helgdagskläder'; vä'nndäsrasstniu Ga. 'var-
dagsldäder'; grå' rs'sstninja Jä. 'den grå (vad-
mals)kostymen'; kkiiirasstnig Jä. 'omgång klä-
der'. Jfr klädbonad, bet. 1; slink-. 

ruta' f. IVa—m. Illa 'Tete (best. sg. ack. rri`t4n) 
m. Älvd. rä'ta f. Våmh. Mor. Ore Leks. Ketä m. 
Ors. ?Teta f. Rättv. Bju. Dju. Mal. rfetu Flo. 

Nås. 1. 'fyrkantigt fält, fyrkant / square' (t. ex. 
fyrkantig del av åker; vid spånkorgsflätning upp-
kommen fyrkant; fyrkantigt fält i vävnadsmöns-
ter; fyrkantigt stycke i kvinnomössa etc.; SAOB 
ruta" 1 c; ÖDB IV 498) allm. nà kkritta Ore 
'bakre del av bandhätta'; hduvuräta Leks. 
'mittstycke i hakbandshätta för flicka'; 
ta Leks. 'sidostycke i hakbandshätta för 
flicka'. Jfr präst-, sådd-. 2. 'fönsterruta / 
window-pane' (SAOB ruta" 2) allm. grt fii'y so 
stra'jt so Ketty strö'k Älvd. 'han betedde sig så 
häftigt, att fönsterrutan gick sönder (eg. strök)'. 
Jfr glas-. 

ruta" f. IVa 'Teta Ore rreta Rättv. 1. 'trissa av 
trä, vilken man drev fram med slagträ el. stör / 
wooden trundle' (SAOB rutalv; Wennberg 58 b) 
allm. prlidär rfeto Ore 	Keto Ore 11ge pi'll- 
därräto Ore 143 ?Teta Rättv. 'slå trissa'. Jfr pan-
ka, bet. 1. Syn.: kringla, bet. 4; löpruta; 
trissa, bet. 2. 2. 'kringla på skidstav / disc on 
ski-stick' Rättv. Syn.: kringla, bet. 2; skid-
pulskringla; trissa, bet. 2. 

rut-fågel m. Id rtettfitgäk Flo. rfetfagälr Nås (jfr 
Torp ruta v.) 'bråkmakare; pratmakare / rowdy 
person, chatterbox'. Jfr B artolomeus, bet. 3; 
markvant; rustibus, bet. 1, m.fl. 

rutig adj.I rretån Soll. rretu Leks. Bju. Nås Mal. 
'indelad i rutor, rutmönstrad / divided into 
squares, checked' (SAOB 2); smlerittu Mal. 'in-
delad i små tutor'. 

tutte m. IV, se råte. 
rutten adj. IV r6"tin Älvd. Våmh. (Bon.) —r6"to 
nVå'mh. ro"tin vMor. råti'n(n) öMor. ro"ten Ve. 
ro"tin Soll. retin (pl. retigsr) vOrs. rirten Ore 
rirtin (pl. Kettla) Rättv. nettin Leks.—Flo. ru'ttty 
Nås—Äpp. rtetti—rgeti Mal. rann (pl. rs`nn) ÖVd. 
1. 'stadd i förruttnelse / rotten' (SAOB 1) allm. 
an a rätPgan 	öMor. 'den (3: stubben) har 
ruttet trä'; på"rur e Kettla Rättv. 'potatisarna 
äro ruttna'; andä st-alt-din rt-etiga Mal. 'den där 
ruttna stocken'; ro"tipåron Soll. 'rutten potatis'. 
Jfr av-, upp-. Syn.: foskig. 2. 'klemig, öm-
skinnad, lättjefull (om människa) / pampered, 
indolent (about person)' (jfr SAOB 3) Mal. innt 
va ä nää  111'k rtetti faikk ffe°  innt Mal. 'inte var 
det något sådant klemigt folk förr inte'. 3. (n.:) 
'rötat (om lin) / retted (about flax)' Flo. Jä. — 
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Adv.: e kuiftä rö"tnu nVåmh. 'det luktar ruttet / 
it smells rotten'. 

rutten-berg n. J a rs`tttybjär Ors. 'vittrande diabas / 
decomposing diabase'. Syn.: ruttenskär; 
ruttnadskär. 

rutten-Erik m. ro"tty-järrk Soll. 'fiktivt väsen, som 
åstadkom att trä ruttnade / supernatural creature 
causing wood to rot'; ro"tti-järrk a Um i stö`pan 
'det har kommit röta i stolpen'. Jfr råte. Syn.: 
fosk-, rutten-karlen. 

rutten-karlen m. la best. rö"tikallty Ve. = föreg.; 
rö"tikallty a tej ä 'rötan har angripit det / it has 
begun to rot'. 

rutten-skär n. II ro`ttrysUr Älvd. '(block av) vitt-
rande diabas'. Syn.: ruttenberg; ruttnad-
skär. 

ruttna sv .v .1. ro'ttgi Älvd. Våmh. -rö` try-rå'ttty 
vMor. rot' ty öMor. rö`tty Ve. ro"tty Soll. 'Vana 
vOrs. -r-it'tgi Leks. rä'tna Ore retna Rättv. 
ru`ttna Bju. Dju.-Äpp. rie`ttya Mal. 'Vitna ÖVd. 
1. 'övergå i förruttnelsetillstånd, skämmas, ta 
röta / begin to rot' (SAOB 1) allm. Syn.: råta, 
bet. 1. 2. 'vara sig (om sår) / fester (about 
wound)' (SAOB 1c). Syn.: råta, bet. 2; värka. 

'låta ligga kvar länge, lämna (utan åtgärd) / 
leave (behind) for a long time' (jfr SAOB 2c) 
Mor. ä rotnä'r int i a`tindum a vå'ss öMor. 'det 
(o: arbetet) blir inte liggande länge kvar (eg. i 
händerna åt oss), dvs, det går fort undan för oss'. 

'smälta långsamt (under vindstilla; om is) / 
melt slowly (when wind has dropped; about ice)' 
Soll. — P. pret.: ro'ttnaå Älvd. rs`ttna Nås 'rut-
ten / rotten'. — Särsk. förb. (ned:) ti'druttna 
Dju. 'som ruttnat ned'; (sönder:) su' nndrottnaå 
Älvd. ss' nndärrsttna Flo. 'som ruttnat sönder, 
genomrutten'; (u n d a n:) ruttty-te tina Ga. 'ruttna 
(bort) underifrån' (om golvstockar); (upp:) en 
knretty a ru`nn-upp Li. 'den ena husknuten har 
ruttnat'; hee leigg ne å ba`kkam tajt ä ru`nn-
-upp Tra. 'höet ligger (nere) på marken, tills det 
ruttnar'. 

ruttnad-skär n. II ro`ttna-ski'r-ro`ttnask"er nÄlvd. 
'vittrande diabas'. Syn.: rutten-berg, -s k är. 

rutu interj.; f. V ru"tu Ve. 1. (interj.:) 'fonem, 
som härmar strandpiparens ljud / phoneme imita-
tive of ringed plover's sound'. 2. (f.V;) 'strand-
pipare, Aegialithis / ringed plover'. 

ruva sv .v .1. rti'va Älvd. rit'va Tra. 'verka stor el. 

skrymmande / seem big or bulky' (jfr SAOB 
ruvaill; Rietz 545 a röv; Torp ruva); e rit've so e 
tvii` noå Älvd. 'det ökar så det märks (eg. så det 
vore ngt)'; ä rit'v 	mä'jr Da. 'det såg ut att 
vara åtskilligt mera än det var'. 

rya' f. IV a rea Mor. 'täcke av plockgarn, kohår 
och ull / coverlet made of flock-yarn, cowhair 
and wool' (SAOB rya"). Jfr paddra; plock-
åkläde. 

rya" f. IV a rifja Våmh. (Bon.) 'ovårdad (obäd-
dad) säng / unmade bed'; du ska bedd-a' tt rå» 
että di 'du skall bädda den ovårdade sängen efter 
dig'. Jfr bussa, bet. 1; lya, bet. 2. 

rya sv.  .v . rea öOrs. 'bråka / make a fuss' (jfr 
SAOB rya" 2). Jfr strida, bet. 2. 

ryck n. I b -a-m. Ib ryttj n. Soll. rykk Jä. rökk 
Mal. rekk n.-m. ÖVd.; best. ri'ttjen Ve. ry'ttjän 
Flo.-ry'kken Äpp. rö' ttjin Mal. ry'kken Mal. 
(Y.) ry'ttjin Li. rö' kkin 'fra. 1. 'ryckning, knyck 
/ jerk' (SAOB ryck' 1-2) Mal. ÖVd. an  djö‘k äjn 
re'kk me Itu'vvdä Tra. 'han knyckte på nacken'. 
Jfr bråd-, hak-. 2. 'tag, stund (särsk. arbets-
stund); ögonblick / while, time; moment' (SAOB 
ryck' 40 allm. ja ve et jät kitä ry' ttj Soll. 'jag 
har varit ute en liten stund'; i dl' rö'ttjin Mal. 'i 
det ögonblicket'; je jä`gg-sonnd v -en på ä It'tä 
re'kk Li. 'jag högg sönder veden på en liten 
stund'. Jfr heta", bet. 2; tag; vända. Syn.: 
led", bet. 2; skede, bet. 2. 3. 'motion / exercise' 
Soll. ja ve u't å tä'j mi jät 4-Nä ry'ttj 'jag har 
varit ute och tagit mig en stunds motion'. 4. 
'energi, arbetslust / energy, desire to work' 'Ra. 
ä va re'kk ti kä'ram 'det var friska tag i mannen'. 

(m. best. i förb. stå el. stånda rycken; 
SAOB rycken:) stå 'linjen Ve. stå ry'kken 
-ry'ttjän Äpp. stå rö' ttjin Mal. stå ry'kken Mal. 
(Y.) stannd ry'ttjin Li. stannd rö'kkin Tra. 'stå 
emot, stå ut, uthärda / resist, endure'; an sto int 
ry'ttjän för ä nu Flo. 'han stod inte rycken för 
det något'. Jfr rabbis; rackom. 

rycka sv.v.3.-1. ry`ttj(a) Älvd. Våmh. vMor. 
Soll. Leks. Ål (pret. ry`kktä Älvd. ry`ttjät Soll. 
ry'kkts Leks.) ri`ttj(a) öMor. Ve. vSoll. Ors. 
(pret. ri'ttjed Ve. ri`kktä Ors.) 	Rättv. Dju. 
Ga. Mock. Nås (pret. ri`k(k)tu-ri` ids Rättv. 
ri`kktä Dju. Nås) ry'ttja Bju. Flo. Jä. Äpp. (pret. 
ry`kktä Bju.) rö'ttja (pret. rö'kkt; sup. rö'kkt) 
Mal. re'ttja ÖVd. 1. 'draga häftigt, slita, knycka 
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/ pull, jerk' (SAOB rycka! 1,2, 5b) allm. 1g ska 
rå' ig så f0 du ry'ttj 	Våmh. (Bon.) 'jag skall 
ro (båten), jag, så får du rycka med lien' (vid 
fräkenslåtter); an hul-1' hå'ra å ri`ttja Rättv. 
(Bo.) 'han höll i håret och ryckte'; ry'kk n Ål 
'skörda lin medelst ryckning'. 2. (om fångande 
av fisk medelst ryckning / about fishing through 
jerking line; SAOB rycka! 5b P; ÖDB 160, 62:) 
ry'ttjät du do"nnda a"bårtt ä Soll. 'fångade du 
den där abborren medelst ryckning?'; röttji 
kni'vskigäddör Mal. 'med krok och rev rycka 
upp smågäddor ur vattnet'; re'ttje gä'ddar Li. 
'fånga gäddor medelst ryckning'. Jfr snara" v.; 
buk-. 3. (om botande medelst ryckning / about 
curing by jerking s. o.'s limbs:) i rykkt i kl 'd a 
nQm 1 Våmh. (Bon.) 'jag fick genom en knyck 
armen i led på honom, jag'; ry'ttj na'vka nVåmh. 

na"vla vOrs. 'bota (ngn) för förlyftning me-
delst vissa manipulationer i naveltrakten'. Jfr 
draga, bet. 46; knyla, bet. 2; navel; navel-
-draga, -rycka; navle, bet. 1 c. 4. (i förb. ryc-
ka hand från el. för röv:) ry'ttj g' nnd fr() rö'v 
Älvd. 'taga sig ngt för, göra nytta / set about, be 
useful'; ry'ttj g'nnd fö rö'v Älvd. 'arbeta med 
fart'; wet 1', um i a rittja ha' nnd frå rå'v idag eld 
Ve. 'inte vet jag, om jag har varit uppe och varit 
med litet för mycket idag heller'. — 	1. 
ry'ttj sig Älvd. 'råka ut för sträckning (t. ex. av 
en sena) / pull a muscle'. 2. (opers.; om muskel-
ryckning / about twitching of a muscle:) ä ry'ttjä 
mj i ö`ga Våmh. (Bon.) 'jag har spasmer omkring 
ögat'; ä ri'ttjär me Ve. 'jag lider av ryckningar i 
musklerna'. — Pass.: ry`ttjas Älvd. rrttjas Nås 
ry`ttjas Äpp. 'brottas / wrestle'; däm ri`k(k)tas 
Rättv. 'de brottades'. — Särsk. förb. (till:) ryttj- 

Älvd. re'ttje-t Li. 'spritta till; knycka till'; 
(upp; p. pret.:) a'pprökkt Mal. 'uppryckt' ; (ut:) 
ryttj-å't ta' nnda Ål 'rycka ut tanden'; (åt:) an 
rittjed-X si ä Ve. 'han ryckte åt sig det'. — Avi.: 
oka e tö"ki får e rrttjas Rättv. 'vad är det där för 
ett ryckande? (t. ex. till häst) / what is all this 
pulling? (e.g. to horse)'. 

ryck-giller n. Id ry'ttjdjillder Älvd. ry'ttjdjilldär 
Våmh. nvMor. 'gilleranordning, bestående av 
ett såll el. ett bräde stättat medelst pinne med 
snöre, och avs. för fångst av småfågel / trapping 
device consisting of sieve or board supported 
by stick and string, used to catch small birds' 

(se ill.; SAOB; ÖDB 113, 15). 
ryck-ljuster n. Id ry`ttjkjiester nvÄlvd. 'ljuster 
med piggarna vända uppåt och fört mot den, som 
ljustrade / fish-spear with spikes turned up 
towards person fishing' (se ill.; SAOB; ÖDB I 
61, 62). Syn.: käxa, bet. 2; rådljuster. 

ryck-spö n. II re'ttjespa" Li. (jfr rycka, bet. 2) 
'spö, vid vilket gäddsnara fästes / rod to which 
pike-snare was fastened' (SAOB; ÖDB I 60). Jfr 
gäddrycka. Syn.: snarkäpp. 

ryckt adj. I rekkt Li. 'förryckt, tokig / mad'. Jfr 
blå-. 

ryd f. rfiö Älvd. Våmh. 'kraft, blomstring, väl-
makt / power, prosperity' (Rietz 526b rö); 
ukkim tag-å'v gra' se min o'll rå' ö Älvd. 'vi skola 
meja gräset, då det är i sin bästa blomstring'; 
148nnä står i fu'llä rg'ö Våmh. 'kornet är i sin 
fulla kraft'. 

rygg m. Ib rygg Älvd. Våmh. vMor. Soll. Ore 
Leks. Bju. Ål Flo. Jä. Äpp. rigg öMor. Ve. Ors. 
Rättv. Dju. Ga. Nås rygg~rögg Mal. regg ÖVd. 
1. 'dorsum / back' (SAOB 1) allm. atr 4 ry'ddjem 
Älvd. '(bak) på ryggen'; ry'ggär og å'sär uld 
so'lltas Älvd. 'rygg och hals (på de slaktade 
kreaturen) skulle saltas'; i wallt Q ri`gga (!) öOrs. 
'jag föll baklänges'; jä lä'd-ry å ri'gg Rättv. 'jag 
lade honom på rygg' (vid brottning); ä th5 ss vålr 
slå't hå sam tä 	sä ti ry'ddjan Leks. 'det vore 
så omöjligt det, som att bita sig i ryggen'; an ä ss 
fa' ttig ss an tig int i lå's på ri'ddjan (dat.) Dju. 
'han är så fattig, så han äger inte en lus på 
ryggen'; knepp ri'gg Ve. 'tävlingslek, där två 
personer stå mitt emot varandra med händerna 
knäppta om varandras ryggar och försöka böja 
motståndaren bakåt'; stjåt rö'gg Mal. 'lek, där 
två personer sittande på marken med ryggarna 
mot varandra och med armarna fattade i arm-
krok, taga spjärn med fötterna mot marken och 
försöka resa sig upp till stående'; (bildl.:) Witt, a 
brutti re'ddjin å' se 'fra. 'kölden (eg. kallen) har 
brutit ryggen av sig, dvs, ett plötsligt omslag i 
vädret följer på en period med ovanligt stark 
köld'. Jfr brant-, flat-, get-, knäpp-, sting-. 
Syn.: bak!, bet. 1; kugg". 2. 'låg, långsträckt 
upphöjning i terrängen / ridge' (SAOB 3 1) Mal. 
å' srägg 'dets.'. 3. 'av fåror omgivet, smalt 
jordstycke, vari en rad potatis (el. stundom 
rovor) växer; potatiskupa / narrow potato patch' 
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Äpp. jö'4päron(s)rygg 'potatiskupa'. Jfr får f., 
bet. 1 b. 4. 'vid början av plöjning uppkommen 
jordvall mellan åkerns två första fåror / mound of 
earth between two ploughed furrows' (SAOB 3 
m) Ga. Jfr fälla ihop, bet. 1, m.fl. 5. 'slå i 
harv utgörande fäste för harvpinnarna / cross bar 
of harrow in which prongs were set' (ÖDB I 383) 
Soll. Leks. Dju. Tra. Jfr huvudstycke, bet. 1; 
slå, bet. 1. Syn.: raft, bet. 2; rafte, bet. 2. 6. 
'så stor mängd garn som spanns på rullen, innan 
tråden flyttades till nästa hake / amount of yarn 
spun on roll before thread was moved to next 
hook' Leks. (Silj.). 7. 'diagonalrand i kypert / 
diagonal stripe in twill' Leks. Syn.: snodd(e), 
bet. 1; snonad, bet. 2; snoning, bet. 2. 8. (se-
nare ssgsled:) 'ett slags hoptagning vid stickning 
/a kind of narrowing in knitting' Dju., se svin-. 
— Avi.: ry'ggut kki`ppa Leks. (Silj.) 'randigt 
klippt (om får) / shorn in stripes (about sheep)'. 

rygg-bast n. —m. J a ry'ggbasst n. Soll. ry'ggbasst 
m. Flo. 1. 'ryggen som helhet (särsk. när den 
gör sig påmind genom värk) / back (esp. when it 
aches)' (jfr SAOB 1) Flo. 2. 'aorta' (hos slakt-
djur) Soll. Syn.: rygg-fivel, -fyrel. 

rygg-ben n.Ia ry'ggblen Älvd. ri'ddjb"en Ve. 
vSoll. ry'ggUn Son. Leks. Äpp. ry'rldjUn Bju. 
ri`ggUn Mock. rii`ggUn Mal. re`ggbäjn ÖVd. 

'ryggrad / spine' (SAOB 1; ÖDB III 480) allm. 
an  a ry'ggbäjn sam ä stjaalrivpär Li. 'han har 
ryggrad som ett skärdingpar (dvs, han är mycket 
mager)'. Syn.: ryggrad. 2. (skämts.:) regg-
bäjne as ga` mmbelrärrk Li. 'djävulens ryggrad 
(eg. ryggbenet hans gammelerik), dvs, en tillfäl-
lig kittelhängare, gjord av knotig och småvuxen 
buske / temporary cauldron hanger, made of 
knotty, low bush'. 

rygg-fivel m. I d re`ggfivil Li. =ryggbast, bet. 2. 
Jfr ryggfyrel. 

rygg-flyg n. Ic rö'ggflråg Mal. reggfiråg Li. (jfr 
flyg n.) 'ryggskott, ryggvärk / lumbago, back-
ache'. Syn.: rygg-flåg, -flög, -skott. 

rygg-flåg n. II ry'ggfIrtig Älvd. ri`ggfingg Rättv. 
(Bo.; jfr flåg', bet. 1) = föreg. 

rygg-flög n. I c ri'ggilåg vOrs. ry'ggfiråg Äpp. (jfr 
flög n.) = ryggflyg. 

rygg-fyrel m. Id rö'ggfgril Mal.= ryggbast, bet. 
Jfr ryggfivel. 

rygg-grav f. II ry'ggräv Älvd. 'parti av ryggen 

mellan skulderbladen / part of back between 
shoulder-blades'. 

rygg-knäppare m. III c rö'ggknäppää 	rö'gg- 
knäppar Mal. reggknäppar ÖVd. 'brottare / 
wrestler'. Jfr knäppa" v., bet. 3. 

rygg-koppe m. Ill a ri'ddjkupp Ors. 'säck av linne-
el. hampväv, buren på ryggen med fällar / sack 
carried on back' (anv. t. ex. att bära barn i, att 
förvara mat i vid vallgång m. m.; se ill.). Jfr mat-
säck, bet. 2. 

rygg-lott m. ry'gglatt Äpp. rö'gglät Mal. re`ggliit 
ÖVd. 'ryggstycke i klädesplagg / back-piece of 
garment' (ÖDB IV 399). Syn.: ryggstycke, 
bet. 2. 

rygg-lös adj. I ry'gglås Leks. (jfr SAOB) 'som på 
grund av ont i ryggmusklerna har svårt att röra 
sig / having difficulty in moving because of 
aching back muscles'. 

rygg-rad f. ry'ggra Flo. 'kotpelare / spine' (SAOB 
1). Syn.: ryggben, bet. 1. 

rygg-skott n. Ja ry'ggslat—ry'ggskatt Leks. 
ry'ddjskatt Bju. ri`ggskftt Nås rö'ggskatt Mal. 
ry'ggskät Mal. (Y .)= ryggflyg (SAOB 2a). 

rygg-stycke n. III ry'ggstyttj Soll. ri`ggstittja 
Rättv. ry'ggstyttjy Ål Flo. 1. 'selrem längs 
ryggen på häst (från selkrok till svansrem) / har-
ness-strap along back of horse' (SAOB Id) Flo. 
Jfr rumpband m. fl. 2. = rygglott (SAOB 2b) 
Son. Rättv. Ål. 

rygg-ståd n. ri`ggstöd Ve. ri`ggstäd Rättv. ri`ggstå 
Nås (jfr ståd) 'ryggstöd (på säte el. stol) / back 
(of seat or chair)'. Jfr karm, bet. 3. 

rygg-säte n. III ry'ggsåtä vMor. 'säte med rygg-
stöd / seat with back' (ÖDB III 213). Syn.: 
karmsäte. 

rygg-väv m. II ry'ggivv Älvd. (jfr rygg, bet. 7) 
'enkel, fyrskaftad väv utan mönsterträdning, i 
vilken trampningen åstadkom ryggar / simple 
kind of twill'. 

ryka st.v. ri`ka Rättv. rg' ka Leks. rg' ka Bju. rik-
Dju. rå`ka Mal. ÖVd.; pret. råk Rättv. Leks. 
Bju. Mal. rauk ÖVd.; sup. ri"tji Rättv. rg ki 
Leks. Bju. ra' tji Mal. ÖVd. 1. 'giva ifrån sig 
rök, ånga, damm, stoft el. dyl.; fara som stoft, 
bolma / smoke, steam, fly, whirl, belch' (SAOB 
ryka" 1-2, 4-6) Rättv. Leks. Bju. Mal. ÖVd. 
ä rik jr kå`s(s)tenäm Rättv. (Bo.) 'det ryker 
ur skorstenen'; snjå'n rg'k Leks. 'lös snö drives 
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av vinden'. Jfr dimma, bet. 1-2. Syn.: röka, 
bet. 3. 2. 'stryka med, förstöras; besegras (t. ex. 
i brottning) / be destroyed; be beaten (e.g. in 
wrestling)' (SAOB ryka!' 10-11) Leks. Mal. 
ÖVd. ä rå' k två fa'nnstaratar Leks. 'två fönster-
rutor gingo sönder'; an ranik _P' am Li. 'han be-
segrades av honom (i brottning)'. — P. pres.: yn 
km rä`kennd Älvd. 'han kom rusande'; rn kii'bv 
kgm rg'kennd Älvd. 'en pil kom farande el. su-
sande'. — Särsk. förb. (igen:) vå'gan ha räki-
ijä'nn Leks. 'vägarna ha av blåsten fyllts med 
snö'; (in:) ä räk-i'nn Leks. 'snön drives in av 
vinden'; (iväg:) da' mm kan fal rik-ivå'g Dju. 'de 
kunna väl sätta iväg bort'. 

rykta sv.v. 1. re'kta-ry' ökkta-ry`kkta Älvd. 
rg' ökkta nVåmh. rö'kkta Våmh. (Bon.)-rnkta 
Ve. ry`kkta Soll. Ore Ål ,V1(ta Ors. rrk(k)ta 
Rättv. Nås ry'kkta Bju. Jä. rö`kkta Ga. Flo. 
Äpp. Mal. re`kkta-rä'kkt(a) ÖVd. 1. 'städa / 
clean' (SAOB rykta' 1) Älvd. Mal. rg' ökt stfi"gy 
Älvd. 'städa i huset'. Syn.: dona, bet. 2; pyn-
ta, bet. 2. 2. 'rensa / weed, clean' (SAOB ryk-
ta' 1) Älvd. Våmh. rg' ökt å'veryjndje Älvd. 'ren-
sa ängena vid älven från sådant, som vattnet fört 
med sig (eg. rykta älv ängena)'; rg`ökt pli`rur 
Älvd. 'rensa potatislandet från ogräs; råskala po-
tatis'; ry' ökkt isyjå Wri ää nVåmh. 'rensa de här 
bären du!'; rö'kkt ra''vur Våmh. (Bon.) 'rensa 
rovåkern från ogräs'. Jfr rensa, bet. 1 och 3. 
3. 'göra slät och jämn på ytan, putsa (om hässja) 
/ smooth out, polish (about hurdle)' Ga. Jfr pyn-
ta, bet. 3. 4. 'vårda; borsta och skrapa (om häst 
el. nötkreatur) / groom (of horse or cattle)' 
(SAOB rykta' 1 c och 2) Älvd. Ve. Ore NeSi. 
Vd. ri`kkt he'sstti, Ve. rik(k)t hi's(s)tn, Rättv. 
(Bo.) 'rykta hästen'; rö'kkt kö' nä Äpp. 'rykta 
korna'. Syn.: skrapa, bet. 3. 5. 'snoka / pry' 
Ors. wen r`kter du etter öOrs. 'vad snokar du 
efter?'. Syn.: se luska', bet. 2; snåka m.fl. — 
Refl.: rg`ökt sig Älvd. rö'kkt si Ve. 'tvätta och 
snygga till sig / wash and tidy oneself up' (SAOB 
rykta' 1 b a); an re'kkted si vOrs. 'han snyggade 
till sig'. — Särsk. förb. (av:) rä'kkt-å bå'so Li. 
'stöta ned och röra om bränderna efter den ned-
brunna brasan'; (ned:) rä'kkt-ne.  bå`so Li. 
'dets.'; (upp:) rökt-a'pp stu`ggo Mal. 'snygga 
upp (göra fint) i stugan'; (ur:) ryökt-g'r (i" gråsäö 
nVåmh. 'rensa bort ogräset'; (ut:) rgökt-an't 

dy'nndjy Älvd. 'städa ut orenligheten (n: sopa el. 
skura)'. 

rykt-bräde n. rä'kktbriie Li. 'bräde av hårt trä, 
varpå lössen föllo vid kamning av huvudhår / 
board on which lice fell when hair was combed'. 
Syn.: borst-, lus-bräde. 

rymlig adj. I ra'mmkin Leks. Bju. 'som har el. 
ger gott utrymme / spacious' (SAOB rymlig" 
Jfr o-. Syn.: rumlig. 

rymma sv.v.3.-1. rgiöma Älvd. Våmh. (pret. 
renzdä Våmh.) rå'ma Mor. Ve. Soll. Ore (pret. 
rå`met Ve.) r`ma-rf.'my Ors. (pret. r&`mdä 
vOrs.) rå`rna Rättv. ra'mma-ry'mma Leks. 
rö'mma-ry'mma Ål ra`mma Bju. Ga. Nås Jä. 
(pret. ra‘mmdä Bju. Ga. rs'mmde Nås) rö'mma 
Dju. Flo. Äpp. Mal. (pret. rö'mmda Flo. rö'mrnd 
Mal.) rå'ma ÖVd. (sup. rä'mmt Tra.). 1. (tr.; 
om kvarn:) ry"`ön2 kwenne Älvd. 'finhacka de 
båda kvarnstenarnas malningsytor omkring 
kvarnögat / trim grinding surfaces of the two 
millstones round eye' (jfr SAOB I 1; ÖDB I 
474f.). 2. (tr.; om kolmila:) ra‘mm tnPla Ål 'ta 
upp draghål i kolmilas vägg / make hole in wall of 
charring-stack' (bl. a. för att leda och styra kol-
ningsprocessen; jfr SAOB I 2; ÖDB I 521). Jfr 
rymspö. 3. 'fly, försvinna / flee, disappear' 
(SAOB I 6a) allm. ja, men drm rg' ömdä Våmh. 
'ja, men de rymde'; uken vå ä så rå`met Ve. 
'vem var det som rymde?'; an a rå'ma Rättv. 
'han har rymt'. 4. 'ha el. ge  rum åt; innehålla, 
innesluta / have or make room for; contain' 
(SAOB III 2) allm. bi' tta rå'mar 	ka`nnår 
Rättv. (Bo.) 'byttan rymmer fyra kannor'; ho 
ra`mmd sinks ka`nnur Bju. 'den (a: byttan) rym-
de sex kannor'; dö a ful drä' mmt hå ra'avä a 
rä' mmt Tra. 'du har väl drömt det som röven har 
innehållit'. Syn.: hålla, bet. 5; rumma. — 
Pass.: rg'ömas Älvd. rå'mas Mor. r.'mas (pret. 
Ki.`mdkest) vOrs. rå'mas Rättv. ra`mmas Leks. 
(Silj.) rö'mmas Dju. rs'mmäs-ra`mmsa Flo. 
ri'mmas (pret. ri'mmtäs) Nås ra`mms Mal. 'ha 
el. få rum' (SAOB III 4); um se"mjo e gö'd så 
rå'mäs ä sjö' i jenum 	Soll. 'om sämjan är 
god, så ryms det sju (personer) i en slipho'; vi 
röm(m)dasom dån a'llihö'p Rättv. (Bo.) 'vi rym-
des där allihopa'; ä ni'mtns int in'r Leks. hö 
rö'mms int (ns) tnJ'' r Ål 'det ryms inte (något) 
mera'. — Särsk. förb. (av:) rii`tn-å Li. 'ge sig i 
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väg, rymma'; (från:) tim-fra' id öMor. 'rymma 
ifrån eder'; (ifrån:) an rammd-ifrlf-nö, 	rtz 
Leks. 'han rymde ifrån henne, mannen'; (un-
dan:) n femd-u`nndQ öOrs. 'han rymde sin 
väg'; (upp:) rgöm-uipp Älvd. 'öppna el. göra ett 
hål'. 

rymmare m. III c ra' ömer svÄlvd. rg'ömär Våmh. 
rå'mär vMor. ri'märä Ore rö'mmar Dju. Nås 
Äpp. rö'mmare Jä. rö'mmär Mal. rå'mar ÖVd. 
1. 'rymling / runaway, escaped convict' (männi-
ska el. husdjur; särsk. om  förrymd fästnings-
fånge; SAOB 2 och 2b; ÖDB 1 139) allm. Syn.: 
rymming. 2. 'tappad maska i stickning / drop-
ped stitch in knitting' vMor. nu  fö ä jen 
'nu blev (eg. for) det en tappad maska'. 

rymmar-hund m. J a rö'mmarhunnd Jä. 'främman-
de hund på rymmen / unknown dog on the run'. 

rym(mar)-häst m. la rä'märhässt Ore rö'mmar-
hässt Jä. rö'mmärhässt Mal. rå'marhässt—riim-
hässt ÖVd. 'häst med benägenhet att rymma och 
begiva sig långt bort från betesmarken / horse 
which is inclined to run away during grazing' 
(SAOB; ÖDB 1 139). Syn.: rymmarkamp. 

rymmar-kamp m. J a rii'markammp Li. = föreg. 
rymmar-katt m. J a rö'mmarkatt Jä. 'katt, som lö-
per bort till andra gårdar / cat which runs off to 
other farms'. 

rymming m. I b rg' ömiy(y)g Älvd. Våmh. Ke`miug 
vOrs. 'rymling (person el. husdjur, särsk. om  
förrymd fästningsfånge)' (SAOB 1; ÖDB 1139; 
Älvd. arb. s. 104f., 431, not 3; Aasen rOming 
m.). Syn.: rymmare, bet. 1. 

rymning f. I b ry`mmniyg Våmh. (Bon.) ti'mniyg 
Soll. Ore riPmniy Rättv. ra' mmniy Leks. Bju. 
Flo. rä'mniniu Dju. 1. 'bortschaktning, undan-
röjande, bortforslande (av sand, jord, grus, sten 
och dyl.) / removal (of sand, earth, gravel, stones 
etc.)' (SAOB rymning" 1) Rättv. Flo. ste`nriln-
ning Rättv. 'bortforslande av sten vid nyodling'; 
(äv. konkret:) dam a tjöt-Lerma ra`mmninja Flo. 
'de ha kört undan schaktmassan'. 2. 'draghål 
vid marken i kolmila el. tjärdal / draught-hole on 
ground in charring-stack or tar-kiln' (SAOB 
rymning" 2; ÖDB I 522) allm. (utom Flo.). Jfr 
draghål, bet. 1. 

rympa sv.  .v .1. ri'mmpa vVe. (V11 rympa; jfr Rietz 
r y m pl a) 'rynka, skrynkla / wrinkle, pucker' ; an 
ri'mmpät i rt've 'han rynkade på näsan'. Syn.: 

rynka; rynkta; skrocka, bet. 1; skrynka. — 
Särsk. förb. (ihop:) rimmp-ihö'p Ve. 'proviso-
riskt tråckla ihop (en reva i ett klädesplagg)'. 
Syn.: se pynga; snörpa ihop m.fl. — Avi.: 
rimmp m. Ve. 'provisorisk hoptråckling (hop-
dragning) / temporary tacking'. 

rymp-krage m. IV rg'mmpkragi.  Älvd. '(rynkad) 
talgbeläggning på slaktdjurs inälvor / (wrinkled) 
fatty lard on viscera of slaughtered animal'. Jfr 
ring-ister, -talg. Syn.: se nättja; rynkt-
krage m.fl. 

rymska sv.  .v . ry`mmska Älvd. 'harkla sig / clear 
one's throat'. Syn.: se rackla', bet. 1, m.fl. 

rym-spö n. V rö'mmspå Ål (jfr rymma, bet. 2) 
'smal stång, medelst vilken man tog upp hål i 
kolmilas bakvägg för att pröva, om milan var 
utkolad / narrow rad used to make hole in back 
of charring-stack to see if wood was charred 
through' (jfr ÖDB I 521). 

rynka f. IV a ry'nntja Ore Ål ri'n(n)tja Rättv. Dju. 
Ga. Mock. Nås ry'nntja Bju. Flo. Jä. Äpp. Mal. 
'skrynkla, litet veck / crease' (SAOB rynka"); 
bättär i ri`nntja på skö'n än på fö'tp Dju. 'bättre 
ett veck på skon än på foten'. Jfr fyra", bet. 2; 
lägg-, stå-. Syn.: lynka, bet. 1; rynkta; 
skrock, bet. 1; skrocka, bet. 1. 

rynka sv .v.1.-3. ri`nntja Ve. ry'nntja Ore Leks. 
(sup. ry'nntja—ryyykt Leks.) ri'n(n)tja Rättv. 
Dju. (sup. ri'n(n)tja Rättv.) ry'nntja Bju. Jä. 
Mal. ry'yyka Äpp.; p. pret. -ri'yykt Li. 'lägga i 
rynkor el. mindre veck; skrynkla / wrinkle, 
crease' (SAOB 1-2); ri`nntj i ri've öVe. ryyyk 
nå`so Jä. 'rynka på näsan'; do ska ry'nntj 

å' me Ore 'du skall rynka kjorteln åt 
mig'; ri'yyk b(r.å`su Dju. 'rynka pannan'; 
ö'ryyyktär Ore 'orynkade'. Syn.: se rympa 
m. fl. — Särsk. förb. (ihop; p. pret.:) ihö'pri'yykt 
Li. 'ihoprynkat'. 

rynk-blad n. ry'yykblrä—ry`nntjb(r.å Bju. ry'yyk-
bkäd Leks. 'daggkåpa, Alchemilla vulgaris' 
(SAOB). Syn.: se daggskål; rynkkjortle, 
bet. 2, m.fl. 

rynkig adj. I ry'nntjug Leks. ry'nntju Bju. Flo. 
'full av, försedd med rynkor; skrynklig / full of 
wrinkles; creased' (SAOB 1-2). Syn.: knövlig, 
bet. 1; lurig111; rynktig; skrockig, bet. 1; 
skrynkig. 

rynk-kjortle m. Ill a ry`nnktjoillä Ore. 1. 'goff- 
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rerad kjortel / gathered kirtle' (ÖDB IV 187; jfr 
SAOB rynkkjol). Syn.: lagnkjortel; pärs-, 
rynktad-kjortle. 2. 'daggkåpa, Alchemilla 
vulgaris'. Syn.: se daggskål; rynkröv; rynk-
tadblad; rynkthatt m.fl. 

rynk-röv f. la; pl. ry'uykriivär Ål = föreg., bet. 2. 
rynkta f. IVa ry'yykta—ry'nnta Älvd. ry'yykta 
Våmh. (Bon.) ry'nnta vMor. Soll. rrnnta vSoll. 
Ors. 'rynka, veck; skrynkla / wrinkle, crease'; 
eå i bä' ry`nntur up i f'mmrti svÄlvd. 'det är fullt 
av (eg. bara) rynkor (uppe) i pannan'. Jfr fattig-, 
friar-, knäpp-, löp-. Syn.: se rynka m.fl. 

rynkta sv.v.l. ry`gykta—ry`nnta Älvd. ry`nnta 
vMor. Soll. ri`nnta öMor. Ors. 'rynka / wrinkle, 
crease; frown' (styr dat. el. ack:) gn ry'yykter 
ö'ggin Älvd. 'han rynkar ögonbrynen (eg. 
ögonen)'. Syn.: se r y mp a m. fl. 

rynktad-blad n. V ry`nnta(ö)bkää Älvd. 'daggkå-
pa, Alchemilla vulgaris'. Syn.: se rynkkjortle, 
bet. 2; rynktadkjortle, bet. 2; trängtblad 
m.fl. 

rynktad-kjortle m. Ill a ry'yyktatjy6111—ry'nnta-
tjy6lllä Våmh. ry`nntatjäl vMor. rrnntatjöl 
öMor. rrnntatjall Ve. Ors. ry`nntatjäll Soll. 1. 
'plisserad el. goffrerad kjortel / pleated kirtle' 
(ÖDB IV 183, 190) allm. grö'vryntatjöll Soll. 
'plisserad kjortel'. Syn.: se rynkkjortle m.fl. 
2. = föreg. Soll. 

rynkt-band n. l a ri`nntbannd Ors. 'bindsöm över 
rynkor på kvå'rdar och halskläden / seam over 
gathers' . Syn.: knäppsöm. 

rynkterska f. IV a ry`nntäsk(a) vMor. rrnntäska 
öMor. rrnntaska Ors. 'kvinna, som hade rynk-
ning av kjortlar till förvärvsarbete / woman who 
pleated or gathered skirts for a living'. Jfr kjor-
tel-. 

rynkt-hatt m. J a H' nntatt--rr nntatt öMor. ry'nnt-
att Soll. rryytatt Ors. 1. 'speciell typ av linne-
huva med fint rynkat bakstycke och i nacken 
hängande broderad hattlapp, brukad av gift 
kvinna vid stor högtid och även som brudhatt / 
special type of linen bonnet with finely pleated 
back and embroidered hattlapp hanging down 
behind, used by married woman on special occa-
sions and also as brudhatt' (ÖDB IV 7, 108, 
256, 266, 268, 269). Jfr b r a s k h at t. 2. 'daggkå-
pa, Alchemilla vulgaris' öMor. Syn.: se gucku-
kjortle; rynkkjortle, bet. 2, m.fl. 

rynktig adj.I ry'gyktug Älvd. ry'nntån Soll. 'ryn-
kig; skrynklig'; ry'yyktug ym ö'gg Älvd. 'rynkig 
i ansiktet'. Syn.: se rynkig m.fl. 

rynkt-krage m. IV ry`yuktkragr Älvd. nntkraji 
Ors. '(rynkad) talgbeläggning på slaktdjurs in-
älvor / wrinlded fatty lard on viscera of slaugh-
tered animal'. Syn.: se rympkrage m.fl. 

rynkt-tråd m. rrnttråd vOrs. 'tråd, som tjänar till 
att rynka ihop tyg / gathering-thread' (jfr SAOB 
rynktråd). 

rynk-tuv m. J a rryyktiiv Dju. 'samling av veck på 
hätta el. kvinnohatt / pleats on bonnet or wo-
man's hat'; ja ska rått-tir rruyknivän 'jag skall 
rätta till rynktuven'. 

rys m. rys Våmh. 'rysning / shivering' (SAOB 
rys"). Syn.: rysa; rysning. 

rysa f. IV a; pl. rg`sur Älvd. = föreg. (jfr SAOB). 
rysa st. v. r.3`sa (pret. res; sup. rei's) Li. 'hotande 
ryta (skrika) åt ngn / shout threateningly at s. o'. 
— Särsk. förb. (till:) o ra`us-tg. a ka`ttan 'hon röt 
till åt katten'. 

rysa sv.v.3. rg‘sa Älvd. Våmh. (Bon.; pret. ry'ste 
Älvd.) ri' sa (pret. ri`stä) Nås 'genomfaras av 
rysningar / shudder, shiver' (SAOB I 1); ä rg'sä 
mi att Q ry'ddjez Våmh. (Bon.) 'jag känner rys-
ningar (bak) på ryggen'. 

rysk' m. Ib ryssk Våmh. 'så stor del (vanl. hälf-
ten) av en sädeskärve, som sammanhölls vid 
bindningen'. Syn.: se rusk' m., bet. 1, m.fl. 

rysk" m. Ib ryssk Jä. ressk Tra. (jfr Torp ry skj e) 
'finstråigt gräs, fint kreatursfoder, Deschampsia 
flexuosa'. Syn.: se rusk" m. m.fl. 

rysk adj. I ryssk Våmh. 1. 'som kommer från 
Ryssland / Russian' (SAOB rysk" 1). 2. 'vild, 
överdriven / wild, excessive' (jfr SAOB rysk"). 

ryska sv.v.l. ry'sstja Jä. (jfr Fr., Torp r y skja; 
Rietz 544a ryska, under ru s kal) 'rycka upp 
(fodergräs) med händerna / pull up (fodder) with 
one's hands' (SAOB 1; ÖDB 1 186). Syn.: se 
bärga, bet. 2, m.fl. 

rysning f. Ib rp`snryug Älvd. ri'snigg öMor. rPs-
niu Nås 'ilning, darrning / shivering' (SAOB rys-
ning" 1); e gö ko'lld rg'sntyyger ete ry'ddjem 
Älvd. 'det går kalla kårar över ryggen (på mig)'. 
Syn.: rys; rysa. 

ryss' m.Ia rgs—ryss Älvd. ryss Våmh. vMor. 
Bju. Äpp. Mal. riss Ve. vOrs. Rättv. ÖVd.; best. 
pl. ry'ssan Leks. rg'san Ål. 1. 'person från 
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Ryssland /Russian' (SAOB ryss'11  1) allm. smIP-
risso Li. (koll.; pejorativt:) 'ryssarna'. Syn.: 
rys se. 2. (senare ssgsled:) ske'ddjryss sÄlvd. 
'skäggig person / bearded person'. 3. (senare 
ssgsled:) 'liten pojke, pojkvasker / little boy' 
Tra., se små-. 4. 'person, som är duktig i arbete 
/ good worker' Älvd. 5. '(öknamn på) invånare i 
Mårtanberg / (nickname for) inhabitant of Mår-
tanberg' Ål; må'ttanbärrgs rg'san 'invånarna i 
Mårtanberg'. 

ryss" m. la ryss Bju. Äpp. Mal. riss Nås ÖVd. 
'större, av kluvna vidjor flätad korg, som utgör 
överrede till vinterfordon / large, plaited withe 
basket forming body of winter vehicle' (SAOB 
ryss"); ha`koryss Äpp. 'mindre kolskrinda, rym-
mande ca 12 tunnor'. Jfr hö-, kol-, stig-, åk-. 

ryssa f. IV a rg'sa Älvd. ri'ssa öMor. 'rysk kvinna 
/ Rus sian woman'. 

rysse m. ri'ssä öMor. ry'ssa Mal. = ryss', bet. 1. 
ryss-hök m. Ib ri'sshök Ve. 'enkelbeckasin, hors-
gök, Gallinago gallinago'. Syn.: se bläkbock, 
bet. 2, m.fl. 

ryssing m. Ib ry'ssiogg vMor. risryug öMor. 
ry"ssigg Soll. 'mindre sik, fångad i Ryssån / 
small whitefish, caught in Ryssån' (ÖDB 1 105). 

ryssja f. IV a ry' ssa Älvd. Våmh. risjå' öMor. rrsi 
(pl. rrsjur) Ve. ry"si Soll. ri'ssa Ors. ri"sja 
Rättv. ry'ffa Leks. ry'ffa Bju. Äpp. Mal. ri'ffa 
Ga. Nås—re'ffa Li. ri'xsa—rå'fa Tra. 1. 'fisk-
redskap, förfärdigat av gyanvidjor och grovt 
lingarn / fyke-net' (se ill.; SAOB r y s sj au; ÖDB I 
100 ff.; Mod&r, Den nord. ryssjan; Karsten, 
Folkmålsstudier X 490: rysä; Gruddbo 319f.) 
allm. Jfr lak-. 2. (senare ssgsled:) 'individ, 
starkt behäftad med loppor / individual with a lot 
of fleas' Jä., se lopp-. 

ryssj-arm m. la rrsiarrm Ve. ry'ffarrm Bju. rålf-
arrm Tra. 'ledarm till ryssja / arm of fyke-net' 
(SAOB; ÖDB 1101). 

ryssj-bräde n. la rrsibriid Ve. 'kantställt bräde, 
utgörande förlängning av ryssjans framför öpp-
ningen placerade ledarm / board placed on edge 
and forming extension of arm of fyke-net' (ÖDB 
1103 ryssjebräde). 

ryssj-fiske n. III ry'fffisstji Mal. rå'ffetsstje ÖVd. 
'fiske med ryssja / fishing with fyke-net' 
(SAOB). 

ryssj-påle m. Illa 	öMor. 'stång el. stör, 

med vilken ryssja fästes i vattendrag / pole with 
which fyke-net was fastened in watercourse' 
(SAOB). 

ryss-kapp m. la ry'sskapp nVåmh. nvMor. 'min-
dre, i flera färger målad träskål från Ryssland / 
small, multi-coloured wooden bowl from Rus-
sia'. Jfr rysskål. 

rysslands-schal m. la ri'sslan(d)ssjä'l öMor. ri'ss-
kanssjä'Ir Ve. 'stor, tjock ylleduk från Ryssland, 
som bars på huvudet el. över axlarna / large, 
thick woollen scarf from Russia, worn over head 
or shoulders'. Jfr ryss-schal, -trasa. 

ryss-matta f. IV a rg'sman Älvd. ry'ssmatta 
Leks.; pl. ry'ssmattur vMor. ry'ssmattsr Äpp. 
'säck, i vilken ryskt rågmjöl importerades / sack 
containing imported Russian rye-flour' (SAOB 2; 
ÖDB II 352). Jfr ryssmjöl. Syn.: mjöl-, tåg-
matta. 

ryss-mjöl n. la ri'ssmjålr Ve. Mock. ry'ssmjåk 
Leks. Äpp. Mal. ri'ssmjåk ÖVd. 'rågmjöl från 
Ryssland / rye-flour from Russia' (SAOB). Jfr 
matta, bet. 4; ryssmatta m.fl. Syn.: 
mattmj öl. 

ryss-schal m. I a ry'ssjåk Våmh. 'huvudduk från 
Ryssland / headscarf from Russia' (ÖDB IV 
263). Jfr rysslandsschal. Syn.: rysstrasa. 

ryss-skål f. la ry'sskb vÄlvd. nVåmh. 'större, i 
flera färger målad träskål från Ryssland / large, 
multi-coloured wooden bowl from Russia'. Jfr 
rysskapp. 

ryss-trasa f. V ry'sstråsa Älvd. nVåmh. rg'strasa 
Våmh. (Bon.) = ry s schal (ÖDB IV 259, 263). 

ryss-ärmkläde n. ry'ssermak Älvd. = r y s s-
schal. 

ryta st. v. rjä'ta Älvd. rg' öta Våmh. rjö`ta—rö'ta 
Mor. rö'ta Ve. Ors. Ore rjö`ta Soll. r!' ta Rättv. 
Dju. Ga. Mock. Nås rg‘ta Leks. Ål rg'ta Bju. 
Flo. Jä. Äpp.; pret. röt Älvd.—Ve. råt Ors. rät 
Ore Leks.—Äpp.—r& Rättv.; sup. rirtiä Älvd. 
nVåmh. rirtid Våmh. (Bon.) ru"tiä—ru"ti vMor. 
rutt' öMor. ru"ti Ve. Soll. Ors. rt"ti Rättv. rg'ti 
Leks. Bju. Ål rt`ti Dju.—ri`tti Ga. ru`tti Flo. Nås 
—rä'te Äpp. 1. 'råma högt, böla (om nötkrea-
tur) / bellow (of cattle)' (SAOB ryta" Ib) allm. 
tjg'nä rirtu svÄlvd. 'korna råmade högt'; 
när ri'ta väst i sköljäm Rättv. (Bo.) 'korna råma i 
skogen västerut'. Jfr drönal. Syn.: se b åla", 
bet. 2, råma, bet. 1, m.fl. 2. 'tala med mycket 
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hög röst, vråla (om människa) / bawl, yell (of 
human being)' (SAOB ryta" 2b) öMor. Soll. Ga. 
Flo. — Särsk. förb. (i hj äl:) o rjöt-ijV4- nån Soll. 
'hon (n: kon) förebådar ngns död gm att råma på 
särskilt sätt'. 

ryte n. III retä Våmh. (Bon.; jfr Torp r9tell) 
'storvuxen, klumpig person / large, awkward 
person'; ku'llråjtä 'efter åldern stor flicka, som 
är lat i arbetet'. Jfr hjälte. 

ryttare m. III c rrttär öMor. ttar öOrs. ry`ttar 
Leks. ry`ttare Flo. 1. 'kavallerist, ridande per-
son / cavalryman, riding person' (SAOB 1-2) 
allm. ho dåna å svö'r sam dan va'ssta ry'ttar 
Leks. 'hon väsnades och svor som den värsta 
kavallerist'. Jfr riddare. 2. 'klots av gjutjärn, 
lagd ovanpå övre kvarnsten, som var för lätt / 
cast-iron clamp placed over upper millstone 
which was too light' (jfr SAOB 5) öMor. Jfr 
redsten. 

ryttar-fjärdsman m. ttärjjiilsman öMor. 'ordfö-
rande (föreståndare) i ynglingalagets stämma / 
chairman of youth council'. 

ryttarstäm-dans m. Ja rrttärstämdanns öMor. 
'dans, som anordnades i samband med ryttar-
stämma / dance arranged in connection with 
ryttarstämma'. 

ryttar-stämma f. IV a rrttärstämma—rrttär-
stämmnu öMor. 1. 'sammanträde av ynglinga-
laget / assembly of youth council' (S. Erixon i 
Fataburen 1921, s. 95). 2. 'böter till ynglinga-
laget / fine paid to youth council' (S. Erixon 
a. st.); a du betå'la ri`ttärstämma ä 'har du be-
talat plikten till ynglingalaget?'. Syn.: ryttar-
stäm(s)pengar. 

ryttarstäm(s)-fut m. Ja rrttärstäm(s)fåjt öMor. 
'skattmästare i ynglingalaget / treasurer of youth 
council' (jfr S. Erixon i Fataburen 1921, s. 95). 
Syn.: ryttarstäm(s)gubbe. 

ryttarstäm(s)-gubbe m. Illa K ttärstäm(s)gubb 
öMor. = föreg. 

ryttarstäm(s)-pengar m. pl. K' ttärstäm(s)päuggär 
öMor. =ryttarstämma, bet. 2. 

ryve f. III reve Älvd.; obef. Våmh. (jfr Rietz 
riva f.; Fr., Bl. hrfli; JacobsenShetl. rivi). 1. 
'ask, skäppa el. fodral av näver / box, bushel or 
case of birch-bark'; bi"kråjv 'näverask, i vilken 
beck medfördes, av skomakare och vävskedsma-
kare'. 2. (bildl. i förb. krämpa el. vika 

ryvar:) kre'pp revär—wa'jk revär 'förvrida 
ansiktet vid gråt / distort one's face when 
weeping'. Jfr krämpa v., bet. 2a. 

rå' n. V rå Leks. Ga. 'Fra. 'råegg / raw edge, wire 
edge' (SAOB rå'; V11 rå'; Torp ron  f.); ä e rå' på 
jö`nam Tra. 'det är råegg på lien (efter första 
slipningen)'. Syn.: ron; rå-egg, -laga, -lägg-
ning m.fl. 

rå" (—råd) n. V—I a råö Älvd. Våmh. —råd vMor. 
räd Ve. Soll. Ors. rå Ore NeSi. Vd. (best. sg. 
dat. rå'no öMor. Ore rå'nå Rättv. rå'ä 'Fra.) 
'rågång, gräns / boundary' (mellan socknar, mel-
lan olika byars skogsområden el. mellan gårds-
ägor; jfr SAOB rå" 2); e'nnd dajt i rå'ö Älvd. 
'ända fram till rågången'; //jnim i rå' min nrin-
måsym Älvd. 'vi slå gräns i gräns med Elinmats- 
folket'; 	bort i rå' å få' ny Våmh. 'slå fram till 
rågången här nu!'; öffkallrå'å Våmh. 'gränsen 
mot Älvdalen (eg. älvkarlrå)'; akk et rå' s öMor. 
'slå en rågång i gräset mellan två slogar' (jfr 
efter prep., bet. 9); go-tipp rå'd Ve. 'stega upp 
och markera gränsen'; kigg i raid Soll. 'ligga 
gräns i gräns'; ä é. e rå'ss il ra'nå Rättv. 'det är 
ett röse i rågången'; slå tä rå'ss Rättv. siä tä 
rå'ss Leks. (Silj.) 'slå (meja) fram till rågången'; 
gdyys rå' Leks. 'gränsen mot Gagnef ; du vt 
int har rå'nan går Leks. 'du vet inte hur rå-
gångarna går'; hä di`kanä sam e tä rå'ss Äpp. 
'det dike, som markerar rågången'; am dam a`dd 
tä rå'ss Äpp. 'om man hade (ägor) intill varand-
ra'; dam går tä rå'ss Äpp. 'de (n: ägorna) gå intill 
varandra vid gränsen'; ädå' va te rå'ss mä 
prä'sstskojam Mal. 'det där (området) hade rå-
gång gemensam med prästgårdens skog'. Jfr 
linja, bet. 2; råslå st. v.; socken-. Syn.: 
gräns, bet. la; rågång'; spögång, bet. 1. 

n.'övernaturligt skogsväsen / supernatural 
forest being, wood-nymph'; se rå(d)II  n. 

rå" n. (som för- och efterled:) 'tunt bakverk, 
vå'ffla / waffle'; se rå(n)-; jfr god-rån, rå(n)bröd 
etc. 

rå adj. VI rår—rå Älvd. rår Våmh. (Bon.) Mor. 
Soll. Ors. Rättv. Leks. (n. rått Älvd. Soll.) rå (n. 
rått) Bju.—Tra. 1. 'okokt; obearbetad / un-
cooked; untreated' (SAOB 2) allm. die jå"tå arm 
rå'er Älvd. 'de äta dem (n: rovorna) okokta'; je 
rå'r si'lld öMor. 'en rå sill'; gr' tt e rå'r Rättv. 
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'gröten är otillräckligt kokt'. 2. 'avsöndrad un-
der de första dagarna efter kalvningen (om 
mjölk) / produced (by cow) the first few days 
after calving (about milk, beestings)' (SAOB 3 a) 
allm. ä va' rrt ipusn ka`lrousst; mjs'kda va-nt rå'r 
ns Leks. 'det blev ingen kalvdans; mjölken var 
inte nyproducerad (något)'. 3. 'fuktig, våt / 
damp, wet' (SAOB 5) allm. gn åk llajs ien rå' 
stu'kk Älvd. 'han åker (stelt och stramt) som en 
rå stock'; g'mm int faj no rå'tt P ds Älvd. 'vi ha 
ej fått något att dricka'; ä e sa rå'tt i tv`dri Ore 
'det är så fuktigt i luften'; ba`kksn ä sa rå'r ss du 
få-nnt 	dä på-p Leks. 'marken är så fuktig, 
så du får inte sätta dig på den'; ja ä alldelts rå' 
om krolppän Dju. 'jag är alldeles våt om krop-
pen'; pä'llsp ä ss ra' Flo. 'pälsen är så fuktig'; 
ändå rå' ta' llp Jä. 'den där råa tallen'; an skull 
int välr rå' ns Mal. 'den (n: fallen) skulle inte vara 
fuktig (något)'; rå'stör Älvd. 'stör av rått virke'; 
rå`skög Ors. 'motsatsen till torrskog'. Jfr spik-. 
Syn.: däven; fuktig; rålig, bet. 1. 4. 'ohyfsad, 
brutal (om människa) / coarse, brutal (about per-
son)' (SAOB 7c) Ors. Syn.: råbarkad, bet. 2. 
— Adv.: (vanl, vid verb, som beteckna lukt el. 
smak / usually in connection with verbs of smell 
and taste:) ra`u Våmh. (Bon.) Ors. rå'a Flo. rå`s 
Mal. e lufftsd ss rå`u vOrs. 'det luktade så rått'; 
kö'na mjslrk rå'a Flo. 'kon mjölkar råmjölk'. 
Jfr råsklig adj. (adv.). 

råa n. IV rå'a Våmh. 'rå ved, rått virke / green 
wood'. 

rå-barka sv .v .1. rå"barrka Soll. ra`barrka Mal. 
'flå av barken av ett träd, medan det är färskt / 
take bark off tree while it is fresh'. 

rå-barkad adj. I rå'bar(r)ka Rättv. rå`barrka Nås 
rå`barrkin Mal. 1. 'avbarkad, medan saven är 
kvar / which has had its bark taken off while sap 
remains (of tree)' allm. Jfr föreg. 2. (bildl.:) 
'ohyfsad, brutal / coarse, brutal' (SAOB 2) allm. 
Syn.: rå, bet. 4. 

rå-bock m. Ib riebukk Älvd. Våmh. råbu'kk 
öMor. rå'bukk Ve. rå"bukk Ors. rå'bokk Ål 'han-
ne el. bock av rådjur / roe buck' (SAOB). Jfr rå-
-djur, -get. 

rå-bröd n. I a, se r å(n)b r ö d. 
råd m. J a råd Rättv. 'övernaturligt skogsväsen, rå 
/ supernatural forest being, wood-nymph' (jfr 

SAOB rå"; L. Levander i Nysv. St. III 101 ff.). 
Jfr vattu-. Syn.: se gorna; rå(d)II  n.; rådan; 
rådande; råde m. 

råd f. I a—n. la råå f. (bet. 3-6) n. (bet. 2) Älvd. 
råå—råd f. Våmh. råd f. övr. OvSi. Rättv. Leks. 
Dju. rå f. Bju. Ål Ga.—Tra. 1. 'makt / power' 
(SAOB råd" 2) Leks. målr hadd int ss stå'r rå'd 
sam sysstsr di'sa 'Mal (n: marsmånaden) hade 
inte så stor makt som syster Di sa'. 2. 'möjlig-
het, tillfälle, alternativ / possibility, alternative' 
(SAOB råd" 6) Älvd. Li.; du a trå'j rå' nfi' 
Älvd. 'du har tre alternativ nu'; dPt a du rå' te 
gå', am du vi'll Li. 'dit kan du (el. har du möjlig-
het att) gå, om du vill'. 3. 'ekonomisk möjlig-
het, tillgång, resurser / economic possibility, as-
set' (SAOB råd" 7a) allm. diem å-pt afft rå'öi 

Våmh. 'de ha inte haft ekonomisk möj-
lighet (därtill)'; an a`dd int rå"-tik a då' nvMor. 
'han hade inte ekonomi (till) åt det'; an a`dd int 
rå'-till ä öMor. 'han hade inte råd till det'; an add 
int rå'dä vOrs. 'dets.'; ä går int ete rå'd, Ors. 
'man handlar (eg. det går) inte efter sina ekono-
miska möjligheter'; han ha rå-tt' Flo. 'han har 
resurser därtill'; rå'a add int ss my`ttiy te latt 
dam bytt-s'mm Mal. 'de hade ej tillgång att byta 
kläder så ofta (eg. råden hade inte så mycket att 
låta dem byta om)'. 4. 'utväg / way out' (SAOB 
råd" 10) allm. sjå' rå'å mes-p a(r) ni"åe bra'14 
svÄlvd. 'nu äro goda råd dyra (eg. sju råd medan 
man har byxan neddragen)'; i wet mi i'yugu rå'å 
nvMor. 'jag vet mig ingen utväg'; ä kan int i' 
någu rå' d fö Ve. 'det vet inte jag någon utväg (el. 
hjälp) för'; kan i någu rå'd fö då' i' ä Soll. 'kan 
jag hjälpa det, jag?'; wi kunnum-pt was ipga rå'd 
Ors. 'vi veta ingen utväg (eg. vi kunna inte oss 
ingen råd)'; jä !Mit mä ruya rå'd Leks. 'jag vet 
mig ingen utväg'; ä allär ija rå'd Dju. 'det finns 
alls ingen utväg'; jä a då int nk-å.° stikkande rå' 
,nä dä Jä. 'jag vet då ingen levande råd för dig'; ä 
vä'ir fsl nå`o rå' Tra. 'det blir väl någon utväg'. 
5. (pl.:) 'rådplägning / consultation' (jfr SAOB 
rådill  14 och 18) Älvd. ig a weå i rå'åym min 
jny'm 'jag har rådgjort med honom'. 6. 'inrå-
dan, consilium / advice' (SAOB råd" 19) allm. 
itjä kfn djå"vå älg jjg rå'öer Älvd. 'inte kan 
jag giva dig några (eg. inga) råd'; wet ete rå`å4im 
Älvd. 'fråga någon om råd (eg. leta efter råden)'; 
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je to rå`dar å fa'kk vRättv. 'jag frågade folk till 
råds (eg. jag tog råd av folk)';jä frå'gu-n tä-rå'ss 
Rättv. 'jag rådfrågade honom'; han kund i'vya 
rå' Ål 'han visste inget råd'; je a rygg° rå' te 
djii' de Tra. 'jag har intet råd att ge dig'. 

råd f. II röå (pl. r6"åär) Älvd. Våmh. 'röding, 
Salvelinus / charr'; i fikk mrkkeZr rö"åär Älvd. 
'jag fick många rödingar'; (äv. koll.:) eö i smei' tt 
im rö'ög Älvd. 'det är ont om röding'. Jfr bäck-. 
Syn.: röda'; röding; rödörad; röll; rölla; 
röllfi sk. 

råd' n. la 'rågång'; se rå". 
rå(d)II  n. Ja råö Älvd. rJ Ga. 'övernaturligt 
skogsväsen, rå / supernatural forest being, wood-
nymph' (jfr SAOB rå''; Rietz 547 under råö; L. 
Levander i Nysv. stud. III 101ff.). Jfr berg-, 
sjö-, skogs-. Syn.: se Gorna; råd m.; rådan; 
rådande, bet. 1; råde m.fl. 

råd" n. I a 'inrådan, consilium'; se råd f.—n. 
råd n. II—'V röä (best. sg. dat. rö"bi) Älvd. röd 
Våmh. (Bon.) vMor. (best. sg. dat. rö"de Våmh. 
Bon.) råd Ors. rå Nås Jä. Äpp. Mal. (best. pl. 
ra'nar Jä.); jfr LD I 281; 'till slåttermark röjt 
område av skogs- el. buskterräng / cleared forest 
area to be used for hay' (ofta ingärdat Mal.; jfr 
Fr. mö; Torp rud). Syn.: rådning, bet. 1; 
röjning, bet. 2. 

råda f. V ro"du Soll. reda Ors. riTedu Mal. (jfr 
råda', sv. v.; SAOB r o d all). 1. 'j ärnhaltigt 
myrvatten / water with iron content' Soll. Ors. 
Syn.: malm-, malmvred-, råd-vatten. 2. 
'järnhaltig, rödaktig myrjord / bog-ore' Mal. 
Syn.: se malm, bet. 1, m.fl. 

råda st.v.—sv.v.3.--1. rå'åa Älvd. nVåmh. rå'-
d(a) Våmh. (Bon.) övr.OvSi. Leks. ra`da Rättv. 
rå Bju.—Tra.; pret. rå Älvd. rå`ddä Våmh. Ve. 
Soll. Ors. Ore Bju. Nås rå`ded vMor.—rädd 
öMor. rå`dda—rå'ds Rättv. refdda Leks. rå'dd 
Mal. ÖVd.; sup. Iii' öeå Älvd. rå' da Mor. rå` i 
Ve. Mal. ÖVd. rått Ors. Leks. Bju. Nås—rå'da 
Rättv.; pass. rå`das (pret. sup. rå'ddas) Leks. 
1. (abs.:) 'ha makt, vara överlägsen, få sin vilja 
fram / have power, be superior, have one's own 
way' (SAOB råda' 1) allm. mi'enä du at du ska 
rå`da dä ä Våmh. (Bon.) 'tror du, att du skall få 
din vilja fram, du?'; 	rå'å nVåmh. 
'kärnveden är överlägsen (ytveden)'; sö'li råd 

kå'lldam öMor. sö'ka rå'd litä Leks. 'solen rår 
litet över kölden'; an g an så rå'd Ve. 'den är 
tyst som har makt'; hakkän skull rå' Äpp. 'vem 
skulle ha makten?'. Jfr laga v. refl. 2. 'vinna, 
(be)segra, överträffa (i tävling); hinna före / win, 
beat; arrive before' (SAOB råda! 6; styr dat.) 
allm. ukin å Älvd. u"kkän rå'dd(ä) Soll. 'vem 
vann?'; nug rå'd i å dP vMor. 'nog rår jag på 
dig'; o ädd närapå rå`da däm å'llumjö'p öMor. 
'hon hade nästan överträffat dem allihop'; rå'd 
jä'lldim öMor. 'hinna undan elden'; an skulld 
rå'd jet kwi`nnfåkk Ve. 'han skulle vara starkare 
än ett kvinnfolk'; må se um ess a rå`da våss a 
mö'ra Soll. 'jag kan just undra (eg. må säga), om 
Nisse har hunnit före oss till Mora'; han rå'dd 
om Mal. 'han vann över honom'. 3. 'rå med, 
orka / manage, be capable of (SAOB råda! 15; 
styr dat.) allm. gn rå'å j'yugå Älvd. gn rå'å intint 
nVåmh. 'han har inga kroppskrafter'; ä rå'd-ty 
sna'j åstit elld Våmh. (Bon.) 'det förmår inte 
snöa något heller'; i rå'dd int tjPrä Ve. fä rå'dd 
int ka' ra Leks. 'jag orkade inte med kon'; an 
rå'dd int om Mal. 'han orkade inte hålla honom 
fast'. 4. 'giva råd, instruera / give advice, in-
struct' (SAOB råda! 25; styr dat.) Älvd. Våmh. 
Ore Mal. i di'dd 4nym a åg'ö P Våmh. 'jag rådde 
honom till det, jag'; dem rå`ded mi så' vMor. 'de 
rådde mig till det'; i a rå`i om Mal. 'jag har 
instruerat honom'. Syn.: rådgöra, bet. 3. 5. 
'strängeligen tillsäga / rebuke, reprimand' 
(SAOB råda! 25) Li. no va`nn du kä'am, hä rå' 
je de 	Li. 'nu vattnar du korna (så de inte 
törsta), det tillsäger jag dig bestämt'. 6. (abs.:) 
'rådgöra, diskutera, överlägga / consult, discuss' 
(SAOB råda! 28) Mor. dem elld å rå`ded um nöd 
'de höllo på och diskuterade om något'. Syn.: 
ackordera, bet. 2; rådgöra, bet. 1. — Refl.: 
1. 'ha förmåga att röra sig fritt; ha självbehärsk-
ning / be able to move freely' Mor. Soll. Leks. så 
an rå'd int si å`ssint vMor. 'så att man ej förmår 
röra sig'; an rå'd int si sjö'v Soll. 'han är ej herre 
över sina handlingar'; råd sä faUrv Rättv. Leks. 
'vara sin egen'. Jfr i-. 2. 'skaffa sig / get, buy' 
Älvd. ÖVd. a bu rii'åe di jen nfi'gn kå"syygg 
Älvd. 'har du skaffat dig en ny päls?'; odå rå'dd 
se äjn o'nndje, hö Li. 'den där (flickan) skaffade 
sig ett barn, hon'. — Pass.: 'rådgöra / consult' 
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Leks. jä rå'ss fsl rna kå'ri jä 'jag rådgör väl med 
Karin, jag'; (i särsk. förb.; vid:) rå'öas-wP 
Älvd. 'komma överens om (något)'. — Särsk. 
förb. (för) råd-fä'rr Ors. råd-få'r Rättv. rå-fir'r 
Leks. Nås rå-fä'r Bju. 'vara skuld tie itjä riö 
(—rådd) P få' öyööå'r Älvd. 'inte rådde jag för 
det där'; an rå`dd int fe byö  Våmh. 'han rådde 
inte för det'; (med:) 1. um in: sö'le råd-m'-num 
vOrs. 'om solen inte rår med den (3: tjälen)'; rå-
-må' Jä. 'orka med'. 2. n råä int mi'nn sig 
Älvd.'han kan ej behärska sig'; (om:) rå"d-umm 
vSoll. råd-o' mm Rättv. Leks. rå-o' mm Bju. rå-
-81  mm Ga. Nås Äpp. 'äga'; däm råd-o'rnm hiN• 
bi 'n Rättv. (Bo.) 'de rå om hela byn' (sagt om 
rikt folk); oksn råd-o'rnm då' då Rättv. 'vem är 
far till dig då?'; (på:) 1. 'vara starkare än, be-
segra' Ore Jä. rådd do på' på'rä Ore 'var du 
starkare än Per?'; han rådd-på' an Jä. 'han var 
starkare än han'. 2. 'orka med' Nås Mal.; 
(bild1.9 sö'4.a tar-t&' s rå på' lå'nshälla Mal. 
'solen böljar rå på (snön på) dörrhällen'; (å:) o 
råd int ö' dem vOrs. 'hon rår inte på dem'; (åt:) 
gn a råbeä-å' si fere alindje Älvd. 'han har 
skaffat sig flera ängen'. 

råda' sv.v.l. rö"åå Älvd. nVåmh. ro"då Våmh. 
(Bon.) vMor. Ve. Soll. rodd' öMor. rs"då öOrs. 
Rättv. 4'4 Mal. 1. (intr.:) 'vara röd, lysa rött / 
be red' (Torp röda'; Rietz 526b råda; VII rå-
da"; We. råda') allm. e rö"beä i mo'rrgus Älvd. 
'himlen lyste röd i morse'; sgö  ur e rö"äär ufftär 
a'rrmern Våmh. 'se, hur rött det är uppefter 
armen'; ä vänntär blå' sten då ä rodä'r sön mäss 

öMor. 'det blir (eg. väntar) blåst, då 
himlen lyser så röd på kvällen (eg. mens kvällen 
är)'; ä ro"dår åv sö'Zrg Ve. ä rå"dsr å sö'Irri, Rättv. 
'himlen börjar lysa röd av soluppgången'; ä 
kve'llsrodår Ve. 'det är aftonrodnad'; ä rå`ds da 
å hi'mmilam Mal. 'det lyser rött på himlen'. 
Syn.: se brumma"; rodna, bet. 2; röda', bet. 
1; rödna, bet. 2, m.fl. 2. (tr.:) 'hetta upp (järn) 
till rödglödgning / heat (iron) until red-hot' Mor. 
Ve. Soll. i ska ro"då jeinn Ve. 'jag skall rödglöd-
gajärnet'. Syn.: röda!, bet. 2. 3. (tr.:) 'rödfär-
ga / dye red' Soll. ro"då trå'ssry 'rödfärga slag-
trossen' (vid bilning av timmer; jfr ÖDB III 
108). 

råda" sv.v.l. rå'a Bju. (jfr ? Torp röda") 'lägga 

(el. hänga) linkärvar i kors / lay (or hang up) 
handfulls of flax crosswise' (över en gärdsgård 
för att torka efter uppryckningen). 

rådan f. IV a best. rå'a Mal. 'övernaturligt 
skogsväsen, rå / supernatural forest being, wood-
nymph' (L. Levander i Nysv. stud. III 143). 
Syn.: se Besta; Gorna; råd m.; rå(d)II  n.; rå-
dande, bet. 1; råde m.fl. 

rådande m.111a—f. IV a—I a—n. I a—III a ra'-
öennd—rå"öennd m. Älvd. (best. sg. dat. rå'-
öenndam nÄlvd.) rå"öend n.—f. (best. rå"öendi) 
nVåmh. rå"dend n.1 Våmh. (Bon.) rå"åend—rå'-
åend—rå'dänd vMor. riedryd öMor. Soll. Ors. 
öLeks. rå'dänd Ve. rå`droids n. III Rättv. 
rå`droz(d) (best. pl. ra`dri,da) n. I—dfdtida f. IV 
vLeks. rånnd (best. rå' nnda) Bju. Ål Dju. Nås 
Jä. Äpp. f. I rannd nGa. (best. ra' nnda) Mock. 
rå' nnda sGa. rå`nnda f. IV Flo. rå`än n. I Mal. 
rå'än(d) ÖVd. (best. pl. rä`ända Li.). 1. 'över-
naturligt skogsväsen (el. koll. väsenden) av väx-
lande gestaltning och växlande funktioner, rå' 
(SAOB; Gotl.Ordb.; V1I; We.; L. Levander i 
Nysv. stud. III 116ff.; Älvd. arb. 97) allm. rå'- 
öenndtz fä' sos 	 bjä`rrgam Älvd. 
'rået for som en eldkvast mellan bergen'; aviö 
å'rt noga rå"öend i n4' t nVåmh. 'ha ni (eg. 
haven I) hört något rå i natt?'; däm skulld vå 
miklifr, dämda rå' dtidi öMor. 'de voro gärna 
många, de där råen'; dem a gå'ta i låg min rå'-
dendi öMor. 'de ha vallat (korna) tillsammans 
med rået'; nå töki rå`dnds Rättv. 'ett sådant där 
rå'; ns rå`drj—nagga ra`dryda vLeks. 'något slags 
rå'; rifdrolda ha teji no Leks. 'rået har tagit 
henne'. Jfr berg-, sjö-, skogs-, vattu-. Syn.: 
se Gorna; råd m.; rå(d)II  n.; rådan; råde m.fl. 
2. 'brutal el. härsklysten person / brutal or domi-
neering person' Älvd. Tra. ukin rå'öennd edå'r 
Pr Älvd. 'en sådan härsklysten karl det där är!'. 
Jfr rådank. 

rådande-folk n. Ib rå' tinfskk Mal. rå'ändfskk Li. 
'övernaturliga skogsväsen (män, kvinnor och 
barn) / supernatural forest beings (men, women 
and children)' (jfr Malung sn hist. 2, s. 352). 

rådande-fälad n. Ja rå"öendflää nVåmh. rå"dend-
flråd Våmh. (Bon.) 'boskapshjord, vallad av 
rået / herd of cattle led by wood-nymph'. Syn.: 
berg-fälad, -kreatur; gornfälad; rådande- 
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-hop, -kreatur; trollfälad. 
rådande-gubbe m. Illa rå`nndgubbå sGa. 'manligt 
skogsrå / male wood-nymph'. Syn.: rådande-
karl. 

rådande-hop m. Ja ra'ånhöp Mal. rå'ån(d)höp Li. 
'skogsråets boskap / cattle belonging to wood-
nymph'. Syn.: se berg-, gorn-fälad; rådan-
de-kreatur m.fl. 

rådande-hund m. la rå'åndhonnd Tra.; best. 
rå'nndhunndn Jä. 'hund, som tillhörde rået / dog 
belonging to wood-nymph'. Syn.: berghund; 
lillbobben. 

rådande-karl m. I a rå`dndkall Soll.= råd an d e-
gubbe. 

rådande-kläde n. III rå"öendkiråöä nVåmh. 'dåli-
ga, trasiga kläder / poor, ragged clothes'. 

rådande-ko f. ?kånka Mal. 'skogsråets ko / cow 
belonging to wood-nymph' (Malung sn hist. 2, s. 
353f.). 

rådande-kreatur n. Ja rå`nndkritter Flo. rkän-
kruttä° Mal. rå'än(d)kråttir ÖVd. 'skogsråets bo- 
skap / herd of cattle belonging to wood-nymph' 
(jfr Malung sn hist. 2, s. 353f.). Syn.: se råd an-
dehop m.fl. 

rådande-käring f. I b rå"dendklrigg Våmh. (Bon.) 
rii'dpdkeliygg öMor. Soll. 'kvinnligt rå / female 
wood-nymph'. 

rådande-streck n. Ib ra`dpstrekk vLeks. 'stråk, 
där rået har sin gång / area frequented by wood-
nymph'. 

rådande-tagen adj. IV rå`nn(d)tåjin k rå`nn(d)tå-
in sGa. rå`nntip Flo. Nås 'fångad av rået (t. ex. 
om person, som gått vilse i skogen) / caught by 
a wood-nymph (about person who got lost in 
forest)'. 

rådande-tjärne m.III a ra`än(d)tjänne Tra. 'tjärn, 
där det finns rå! forest-lake frequented by wood-
nymphs'. 

rå-dank m. Ib rå'd8guk Rättv. 'rå, brutal person! 
nide, brutal person'. Jfr rådande, bet. 2. 

råda-vid oböjl. sbst. rå'äwiö Älvd. 'makt med, 
bukt med, övertag över / control of, advantage 
over'; kekindji ar rå'äwiö yvyr ka'llem 'hustrun 
har övertag över maken'. Jfr råda st.v.—sv.v., 
bet. 1. 

råde m. III a rå'dä (best. ra`dtz) Ors. rå`da (best. 
rå`dp,) söLeks. 'övernaturligt skogsväsen, rå / 

supernatural forest being, wood-nymph' (L. 
Levander i Nysv. stud. III 143). Jfr råde n.; 
skogs-, vattu-. Syn.: se Gorna; råd m.; 
rå(d)II  n., m.fl. 

råde m. IV rö"di Våmh. (Bon.) ro"då vMor. ro"de 
Ve. ro"di Soll. ru"di Ors. rå"di Rättv. ra`d8 Mal. 
rCi`i ÖVd. 1. 'röd färgskiftning, rodnad / red 
tinge, redness' (jfr SAOB rodall; V11, We. råde; 
Torp rodel) allm. nå a rirdin kö"mi på kö'r8 
Rättv. 'nu skiftar kornet i rött'. Jfr kvälls-, 
morgon-. Syn.: rodne; rödne; rött. 2. 'röd-
aktig golvsvamp / reddish dry-rot fungus' Ve. 
Soll. ro"din a ke"m-å a`Zrnär Soll. 'röd svamp har 
angripit (eg. kommit på) golvbjälkarna'; skå"ur-
-å'v ro"dån Soll. 'skura av rödsvampen'. 

råde n. III rå'dä Nås (koll.:) 'övernaturliga 
skogsväsen, rån'; ä a ol`r mitji slikt rå'dä få'r i 
dil-a 'det har funnits gott om sådana där rån förr 
i världen'. Jfr rå(d)II  n.; råde m. III. 

rå-deva f. V rå"diva Våmh. (jfr rå adj., bet. 3) 
'fuktig atmosfär, fukt / damp atmosphere, damp' 
(jfr deva v.; V11 devel). 

råd-göra sv.v.3. rå"djärd Älvd. rå"djtirå vMor. 
rddjärå1  öMor. rå"dre'rå Ors. rå"djfirå Rättv. 
?tjära Bju. ra'djår8 Mal. 1. 'överlägga, rådslå! 
consult, discuss' (SAOB I) allm. Syn.: ackor-
dera, bet. 2; råda, bet.2. 2. 'prata, samtala 
(om), konversera! talk, converse' (jfr SAOB IV 
1) Älvd. iucn 	rå"djärå' a"ti 'vad hålla ni 
(eg. hållen I) på att konversera om?'. 3. (med 
obj. i dat.:) 'råda / advise' (SAOB IV 3) Älvd. i 
rå"gårå ånym at i'nnt-p uld tjå' öp flclar e'sstry 
'jag rådde honom, att han ej skulle köpa den där 
hästen'. Syn.: råda, bet. 1. — Särsk. förb. 
(ihop:) avi rågärt-jirp e nå' Älvd. 'ha ni (eg. 
haven I) efter diskussion fattat ett gemensamt 
beslut nu?'. 

rådig adj. I rå'bun nvMor. rå`du Ål Mal. 'som lätt 
finner råd, beslutsam / decisive, resolute' (SAOB 
11). 

rå-dike n. Ia rå`dajtj Ors. (jfr rå" n.) 'dike, som 
följer en rågång / ditch following a boundary' 
(SAOB). 

rå-djur n. la rå"dja9r öÄlvd. ra"dgör Våmh. 
'hjortdjuret Capreolus / roe deer' (SAOB). Jfr 
rå-bock, -get. 

råd-lag n., se rålag. 
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rådlig adj. I rå'llen nvMor. rådlin Bju. rå'len 
Flo.; n. ra`dli—rå'lli—rå'lle nvMor. rå`dli Soll. 
Nås ra'(d)lä Mal. 1. 'tillrådlig, välbetänkt / 
advisable' (SAOB 1); ä e-nt rå'lle tä djä"rå ää 
nvMor. ä int rå'Iä tä 	hä Mal. 'det är inte 
rådligt att göra det'. Jfr rådskligt. 2. 'rådklok, 
allvarsam / wise, serious' nvMor. ä va je rå'llen 
ke"liug 'det var en klok kvinna'. Syn.: råd sam. 
— Adv.: e Zr& rå'lli edå'n nvMor. 'det lät storar-
tat (mycket gynnsamt), det där / that sounded 
very favourable'. 

råd-ljuster n. Id rö"bulrfirster Älvd. (jfr ? Torp 
röda" v. el. råd f. II) 'ljuster med piggarna 
vända uppåt och fört mot den, som ljustrade / 
fish-spear with spikes turned upwards, pulled 
towards the person fishing' (ÖDB I 62). Syn.: 
käxa, bet. 2; ryckljuster. 

råd-lös adj. I rå`kös Älvd. rå'llås Våmh. vMor. 
rålö's öMor. rå`dlös Ve. rö"lös Soll. rå`dlås Ors. 
rå'lås—rå'lås—rållas Rättv. 'klås Bju.—Jä. rå'-
lås—rå'lås Mal. rå`laus ÖVd. 1. 'som ej vet sig 
ngn råd el. ser ngn möjlighet, villrådig, förtvivlad 
/ perplexed, desperate' (SAOB 1) allm. wilri 
w&`rd no rå`kosstakkårer Älvd. 'vilja ni (eg. 
viljen I) bli (några) stackare utan redskap m. m.?' 
(brukade de gamla fråga ungfolket, som ville bry-
ta sig ut ur storhushållet); i va fäll nässtan rålö's 
öMor. 'jag var väl nästan ställd'; an a je si`nn så 
an e ro"lös få' si Son. 'han har ett (så häftigt) 
humör, så han ej kan behärska sig'; jä bi a'11-
delas rå'lås Rättv. 'jag vet mig ingen råd alls'. 
Syn.: försagd, bet. 1; skamdom. 2. 'häpen, 
förlägen, svarslös / astonished, embarrassed' (jfr 
SAOB 1) allm. stå dan rå`dlös Ve. 'stå där för-
lägen och häpen'; an sjår-ajt sa rå'dlås vOrs. 
'han ser så försagd ue; jä bi så rå'lås så fä kann 
int såy nå Rättv. 'jag blir så förlägen, så jag kan 
ej säga ngt'; skall je-tzt väk rifla's å di' Li. 
'skulle jag inte bli alldeles häpen av det!'. Syn.: 
se försagd, bet. 2. 3. (n.:) 'riskabelt / risky, 
dangerous' Jä. hä såg ss ra'låst å' t 'det såg så 
farligt ut'. — Avi.: rå'Iröskki adv. Älvd. 'handfal-
let, tafatt / at a loss, awkwardly'. 
råd-lösa f. IV a rösa Älvd. rå"Ilåsa Våmh. 
(Bon.) rå'llås (best. rå'llåsu) vMor. rå'llosa 
(best. rå'llosu) öMor. rå`dlosa Ve. rå'losa Soll. 
rå`dlåsa Ors. rå'låsa Rättv. riflösa Bju. Dju. 

Flo. Nås Jä. ?klösa Leks. rå`lasa Ga. 1. 'råd-
löshet, tafatthet / perplexity, awkwardness' (V11; 
We.) Älvd. Ors. Bju. Flo. Nås. 2. 'svår situa-
tion, hopplös belägenhet, elände / difficult situa- 
tion, hopeless plight' allm. ed e rå'llåsu 	där 
vMor. 'det är rena eländet där'; nå a du fell 
fem sjö`v ra`dlosa åjti spi`sem å' Ve. 'nu har 
du väl fått själva hopplösheten uti spisen också'; 
du af& tåyi dä rå' låsa få' r vå'Ir nu Rättv. 'du har 
då givit dig in på ett fullkomligt hopplöst företag 
nu'; skra`tt åt hå'lrä rå`lösa ss fargå' s o Leks. 
'skratta åt hela hopplösheten, så förgås den' 
(gammalt talesätt); va myttjy rå`lösar ä finns jan 
i väika Leks. 'så mycket elände (obs. pl.!) det 
finns här i världen'; stö`ra !klösa Flo. 'stort 
elände'. 3. 'tafatt person / awkward person' 
(särsk. om  kvinna; We. rådlösa, bet. 2) Våmh. 
(Bon.) Rättv. ukQ rå'llåsa du ir Våmh. (Bon.) 'en 
sådan tafatt kvinna du är!'; ä va e rå'låsa tä kä'r 
Rättv. 'det var en mes till karl'. 

råd-mån 	la rå'dmån f. Soll. 	m. Flo. 
Nås (jfr råda st. v., bet. 1). 1. 'makt, övertag; 
försprång / power; advantage' Flo. Nås en stö'rtj 
rå'man Flo. 'ett stort övertag'; nu a je fått 
rå'man ivir dä Nås 'nu har jag fått makt el. 
övertag över dig'. 2. 'övervikt, större del / ex-
cess, greater part' Soll. Flo. främst sedo å 
sta"vim så a rå'dmuni Soll. 'den främsta (dvs. 
yttre) kanten av laggkärlsstaven som har (den) 
större lutning(en)'. 

rådning f. I b rå`niu Mal. (jfr råd n.II—V). 1. 'till 
slåttermark röjt (och inhägnat) område av skogs-
el. buskterräng / cleared (and fenced in) forest 
area to be used for hay'. Syn.: se råd n. II; 
röjning, bet. 2. 2. 'enkel hägnad kring hässja 
på röjt skogsområde / simple fence round hurdle 
on cleared forest area'. 

rådsam adj. I rå`dsam vMor. 'som ger goda och 
kloka råd, rådig / wise' (SAOB 1). Syn.: rådlig, 
bet. 2. 

råd-skit(en), se radskiten. 
rådskligt adj. In. rå`skki Älvd. 'tillrådligt, välbe-
tänkt / advisable'; må e wa rå' skri set-å'v et 
buåer i kwe'lld 'månne det var tillrådligt att bege 
sig av till fäbodarna i kväll'. Jfr rådlig. 

råd(s)-rum n. J a rå`dramm Leks. rå`ssröm Tra. 
1. 'tillfälle, möjlighet / opportunity' (SAOB 1 d) 
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Tra. je ad int rå`ssröm te kåm-dr t 'jag hade inte 
tillfälle att komma dit'. 2. 'bestämmanderätt / 
right of determination' (jfr SAOB 2) Leks.; 
jäimmt ska då då' ha rå`drarnmä 'alltid skall (då) 
du råda'. 

råd-stel adj. I rit'sad Ve. (jfr ? råda st. v., bet. 1). 
1. 'svår att styra / hard to control' (t. ex. om  
(drag)kälke). Jfr stel; stelstyrd. 2. 'svår att 
böja el. vika / hard to bend' (t. ex. om  lie); ä wa 
allt fen rå`st&I så't; ä djikk innt te wejk an 
nå`gules 'det var allt en styv sate; det gick inte 
att vika den på något sätt'. 

råd-stinn adj.I rå"stinn Älvd. (Ross raadstinn; 
jfr ? råd 	bet. 6) 'envis, motstridig / stub- 
bom'. — Ssg.: rå"stinaörg Älvd. f. best. 'envis-
heten (eg. rådstinnådern) / stubbornness'. 

råd-stugan f. V best. rå`sstug4 Älvd. 'rådstugurät-
ten / municipal (town) court' (känd från Falun 
och Stockholm; jfr SAOB rådstuga' 3b). 

råd-stånd n. Ja rö"bust,mnd Älvd. (jfr råd, f. II) 
'lekplats för röding / spawning-ground for charm'. 

råd-vatten n. Id ro"duvåtti Soll. reduwattp Ors. 
ra`duvattp Mal. (jfr råda f. V) 'järnhaltigt 
myrvatten / water with iron content'. Syn.: 
malm-, malmvred-vatten; råda f. V, bet. 1. 

rå-egg f. Ib rå'egg vMor. rå'ägg Bju. Mock. Nås 
Äpp. Mal. 'bladtunna stålflagor på eggen av ny-
slipad lie el. kniv / raw edge of newly ground 
scythe or kaffe' (SAOB råägg); sirp rå'ägg 
Mock. 'slipa så att bladtunt stål återstår'. Jfr 
rålagd. Syn.: ron; rå.'; råslip m.fl. 

rå-flasa sv.v.l. rå'firåså Älvd. 'råskala potatis / 
peel raw potatoes'. Jfr flasa, bet. 1. Syn.: rå-
-skala, -skrapa. 

rå-fura f. V rafura' öOrs. (jfr rå adj.) 'fura med 
färsk (ej torr) ved / pine with green (not dry) 
wood'. Jfr torr-fura, -tall m.fl. 

råg m.II—Ic råg OvSi. (best. nom. rå'gfn; ack. 
råk' Älvd.; best. sg. ack. rålin Våmh. rå'jen 
vMor. Soll. ru'jen Ore) råg Rättv.—Mal. (best. 
rå'jan Rättv. rå'jun Leks. rå'jän Ål Dju. rå'jän 
Ga. rii/jen Nås Äpp.) råg—råg ÖVd. 1. 'Secale 
cereale / rye' (SAOB 1-2) allm. sè ttj 'Vem 
Älvd. 'sätta, dvs, så råg(en)' (ÖDB I 340); pu'll-
sa ti rirjäm Rättv. 'trampa i rågen (rågåkern)'; 
rå`ga ha la'ggt sä Dju. 'rågen på de olika åkrarna 
(eg. rågarna) har lagt sig'; tjo'pp, sa mdleksa, 
fekk rii'g Ga. 'tjopp, sade Mäxkvarnen, fick råg'. 

Jfr bränd-, fall-, grön-, hemma-, mat-, 
midsommar-, oktober-, pär(on)-, stånd-, 
svedje-, sädes-, söt-, trädes-. 2. (pl.:) 'råg-
åkrar / rye-fields' (jfr SAOB 2) Leks. Dju. Nås 
rå'ga ä frnä i å'r Dju. 'rågåkrarna äro fina i år'. 
3. (senare ssgsled:) 'sporgömmen på björnmossa 
/ spores on hair-moss'; se troll-. Jfr gucku-. — 
Avi.: i rå`gut i å'r Dju. 'det blir mycket råg i år! 
there will be a lot of rye this year'. 

Råga f. V (behandlas som proprium:) rå'gå Li. 
'den månmånad, som följde efter Gårdfylla / 
the lunar month following Gårdfylla'. 

råga sv.  .v .1. rå"gå Älvd. Våmh. rå"gå Mor. Ors. 
rtrgå Rättv. rå`ga Bju. Dju. rå`ga Mal.; pass. 
ru"gås Ors. 'fylla med råge, lägga upp råge / fill 
with good measure' (SAOB 2). — P. pret.: ru"-
gådct Ors. rå`ga Leks. Bju. 'rågad / heaped'; 
rirgå màrtt Älvd. rirgå tn'rt Våmh. 'rågat 
mått'; ä valt rå`ga klrå'kårä Dju. 'bykkaret blev 
överfyllt av kläder'. — Pass.: du ska ste'll ss ä 
ru"gäs nå sä öOrs. 'du skall ordna så, att det blir 
råge nu (sen)'. 

rå-gata f. V rå'gåtu Ve. rå`gata Ors. Ore rå"geitu 
Rättv. (Bo.) rå`gattu Dju. (jfr rån  n.) 'i skog 
upphuggen rågång / boundary-line cut through 
forest' (SAOB). Syn.: se linj a, bet. 2, m.fl. 

råg-band n. J a rä`gbannd Ga. Jä. 'kärve av otrös-
kad råg, bunden på åkern omedelbart efter skär-
ningen / sheaf of unthreshed rye, bound in the 
field immediately after harvesting' (SAOB; We.; 
Multrå). Jfr råghalmskärve. 

råg-bland n. I a rå"bkgnnd Älvd. Våmh. ru"g-
blrannd Soll. ru"blannd—rtebblannd—rå'gblannd 
Ors. rå`gbkannd Bju. Ga. Äpp. 'blandsäd av råg 
och korn el. råg och havre / mixture of rye and 
barley or ryt and oats' (jfr SAOB; Liv. Älvd., s. 
51, 70). Jfr bland, bet. 2. Syn.: rågblända. — 
Ssg: rå'gblanndsbr n. Ors. 'bröd av blandsäd, 
innehållande bl. a. råg / bread made of mixed 
grain, including rye'. 

råg-blomma m. Illa nr(g)bkRimm Älvd. rti`g-
bkomm svMor. rugbljö'm öMor. rå'gbköm Ve. 
ru"gbldöm Soll. rå`gbkomma Ore rå`gbkomma 
Dju. rii`gblråma Mal. rå`gbkömme Tra. 'blåklint, 
Centaurea cyanus / cornflower' (SAOB 2a; V11; 
We.). Syn.: se blåblomma, bet. 3, m.fl. 

råg-blända f.IV a rå`gblrännda Li. =rågbland 
(jfr SAOB rågblände). 



råg-bröd 
	 2006 	 råg-harva 

råg-bröd n. I a—V rå"bråå Våmh. ru"gbrå vSoll. 
rä'gbrå Ors. rå`gbrå Ore rii"gbrå Rättv. rå'gbrä 
Bju. Ål Jä. Mal. rs'bbrö Flo. 'tunnbröd, bakat av 
blandmjöl, innehållande bl. a. råg / clapbread 
made of mixed flour, including rye' (jfr SAOB). 

Rågbröd-landet n. J a rå`gbrålanndä Mal. 'Bergs-
lagen, södra Dalarna / the south of Dalarna'; an 
sku'll åt-i rå`gbrölanndä 'han skulle fara ned i 
södra Dalarna el. Bergslagen'. 

råg-bulle m. Illa rfrbull Älvd. Våmh. vMor. 
ru"gbull vSoll. ru"gbull öOrs. rå`gbulla Leks. 
rs`bbulla Dju. rs'bbulla Mock. rå`gbslle Li. 1. 
'tjockt, mjukt, jäst bröd av rågdeg / soft, thick 
rye loar (jfr SAOB; ÖDB III 386, 420) allm. Jfr 
råg-kaka, -limpa. Syn.: blötbulle. 2. 'kaka 
av torkat, halvtjockt rågbröd / medium-thick 
dried rye-bread' Våmh. Li. Syn.: k n äc k e bulle. 

råg-deg m. I c rirdieg Älvd. ru"gd -0 Ve. 'maträtt, 
bestående av rågmjöl och varmt vatten / dish 
consisting of rye-flour and hot water' (SAOB 2; 
Liv. Älvd., s. 35; ÖDB III 452f.). Jfr fän(e), bet. 
2; näv-, söt-deg. Syn.: mjöl-, rå-röra; råg-
mjölssöta. 

rågdegs-gås f. Ja ru"gdegsgås Ve. 'smörgås med 
rågdeg som pålägg / piece of bread with rågdeg 
on it'. Jfr gås, bet. 6. 

rågdeg(s)-hätta f. IV a rei"die g ett nÄlvd. rå"diegsett 
sÄlvd. 1. 'mansmössa av vadmal med foder av 
blånväv, stärkt med rågdeg / man's cap of 
homespun lined with tow material, starched with 
rye-dough' (Liv. Älvd., s. 27). 2. 'kvinnomössa, 
stärkt el. styvnad med rågdeg / woman's cap 
starched with rye-dough' (ÖDB IV 276). 

råg-dynga f. IV a rå`gdinndja Ors. rå`gdynnja 
Leks. rirgdinnja Dju. 'gödsel för rågåker / ma-
nure for rye-field' (ÖDB I 366). — Ssg: rå`gdyy-
stakk m. Leks. 'gödselstack på åker, där råg 
skulle sås / manure-stack in field where rye was 
to be sowed'. 

råge m. IV—Illa rå"gi (best. nom. rå'tt) Älvd. ru"-
gå vMor. Ve. Soll. rujP öMor. ru"ji (best. ack. 
ru"gån) öOrs. rå"gi vRättv. rega Rättv. (Bi.) 
rå'ga Leks. rå`ga (best. rå`gän) Bju. Dju. rå`gä 
Flo. rå`gs Nås Jä. Äpp. rå`gs Mal. rä'i (best. 
dat. rå'gåm) ÖVd. 'vad som fylles på över bräd-
den av ett kärl, övermått / full measure, over-
flow' (SAOB 2); e wå rä'rel upåv ka`ppem Älvd. 
'det var råge på (eg. uppe av) skålen'; djärå ru- 

gå'n öMor. 'göra el. fylla på råge'; heshålld å 
ru"gåm Ve. 'hushålla el. spara på rågen'; rna 
rirgi på Rättv. 'med övermått (på)'; lok på rå`gs 
Nås 'stor råge'; syr-t' rå`gsn Jä. 'hälla (eg. sila) 
utav övermåttet (av mjölk i skålen)'; hä skull 
vå'r ss stö'rä rå`gsr på små'rbyttsm Äpp. 'det 
skulle vara så stora (el. höga) rågar på smörbyt-
torna'. Jfr rågmån. 

rå-get' f. VI rå"djlet Älvd. Våmh. rå"dffit vMor. 
Ors. rå'jåt Ål Ga. 'rådjur (rådjurshona) / (female) 
roe deer' (jfr SAOB under råv  ssg). Jfr rå-bock, 
-djur. 

rå-get" f. la riedjlet Älvd. Våmh. rå"djåt vMor. 
Ors. rådjå't öMor. 'enkelbeckasin, Gallinago 
gallinago / jacksnipe' (Torp raageit; jfr Gotl. 
Ordb. råget). Syn.: se bläkbock, bet. 2; 
regnvädersbock m.fl. 

råg-fall n. Ja ra"foll Älvd. ru"gfåll Ve. Soll. 
rå`gfall Äpp. rå`gfäl Mal. rirgfsll ÖVd. 'svedje- 
fall, iordningställt för erhållande av rågskörd / 
burn-beaten land for rye' (ÖDB 1350; Liv. Älvd. 
7, 62, 70; Våfnhusfj. 54f.). Syn.: risfall, bet. 1; 
råg-sved, -sveda, -svede. 

råg-flake m. IV rir(g)jkåtji Älvd. 'rågplanta, som 
bildade rikligt med nya broddar / rye-plant with 
plenty of new sprouts'. Jfr flake"; flak-korn. 

råg-gärde n. III rtrgåröä Våmh. ru"gård vOrs. 
'(stor, inhägnad, för ett flertal gårdar avsedd) 
rågåker / (large, enclosed) rye-field (common to 
a number of farms)' (SAOB). 

råg-halm m.Ia rit"gjm Älvd. Våmh. ru"gårn 
vMor. Soll. ruga'llm öMor. ru"ghalrm Ve. rå`g- 
allm Ors. reghäkrn Rättv. (Bo.) rå`gha4-m Leks. 
Bju. Mal. ra`ghåkm Li. 'vid tröskning av råg 
erhållen halm / straw obtained when threshing 
rye' (SAOB); jii'vultz, sa je'tä, nå o åt rå"ghåkm 
Rättv. (Bo.) 'djävulen, sade geten, när hon åt 
råghalm'. 

råghalm(s)-kärve m. Illa rå"g4mtjärrv Våmh. 
ru"gåmstjärrv vMor. Soll. rieghakrnstjärrvä Ore 
rå'ghalrmstjärrva Leks. rå`ghairmtjärrvä Äpp. 
rirghålnitjärrve Li. 'kärve av urtröskad råghalm 
/ sheaf of threshed rye-straw' (se ill.; SAOB; 
ÖDB I 461). Jfr rågb and. 

råg-harva f. IV a ruga'rrva öMor. 'harv, med vil-
ken nysådd råg myllades ned i jorden / harrow 
with which newly-sown rye was covered with 
earth'. 



råg-hasse 	 2007 	 råg-mälder 

råg-hasse m. Illa nrgass Våmh. 'bröd, bakat av 
mjöl, i vilket hackade rågax och råghalm ingingo 
som en ingrediens / bread made with flour con-
taining ears of rye and rye-straw'. 

råg-hatt m.Ia rgt`ghatt Ga. 'av två el. tre bind-
band samt s tru tt hophållen kärve, som vid skyl- 
ning av råg drogs över stodbanden / sheaf held 
together by two or three bands and strutt which 
was pulled over stodbanden when stooking 
rye' (ÖDB I 428ff., med ill.). 

råg-hänga f. IV a rii'ghånnja Äpp. 'hässja med en-
dast en stång, på vilken råg från svedjefall häng- 
des till torkning / hurdle with only one pole, on 
which rye from burn-beaten land was hung to 
dry'. Jfr råghässja. Syn.: råghäst. 

råg-hässja f. IV a ru"gesi Soll. Ki`ghlisja Ore 
rå`ghäffa Leks. rft'ghåjsa Bju. Dju. Ga. rä'ghlifa 
Mal. rä'ghiåfa Li. 'hässja av råg; hässjad råg, 
upphängd till torkning / hurdle full of rye hung to 
dry' (se ill.; SAOB; jfr ÖDB I 344, 427). Jfr råg-
-hänga f., -krak. 

råg-häst m. Ja ni`ghesst Mal. 'hässja med endast 
en stång, på vilken råg från svedjefall hängdes till 
torkning'. Syn.: råghänga. 

råg-kaka f. V nrkåkei Älvd. rä'(g)kåku Li. 'halv-
tjockt, jäst bröd av rågmjöl / semi-thick loaf 
made of rye-flour' (jfr SAOB 1; Liv. Älvd., s. 35, 
92). Jfr rågbulle, bet. 1. 

råg-knarka f. IV a ni(guyarrka Ga. 'kornknarr, 
Crex crex / corncrake'. Syn.: se korn skära; 
råg-knärp, -knärpa, -repa, -kärka m.fl. 

råg-knärp m. J a ruknd rrp öMor. = föreg. 
råg-knärpa f. IV a ruknäinpa öMor. rii'(g)knarrpa 
Dju. =rågknarka. 

råg-krak n. I b rir(g)kråk Rättv. rgt'(g)kråk Leks. 
'hässjstolpe med endast två pinnar, anv. i råg-
hässja / hurdle pole with only two pegs, used in 
rye-hurdle' (ÖDB I 426). 

råg-kämma f. IV ru"gåkemmba Ve. (jfr råge) 
'fång av mossa, utgörande tak och regnskydd på 
moss-stacken / armful of moss protecting pile of 
moss from ram' (jfr ÖDB I 203: rågkäm sa). 

råg-kärka f. IV a rergtjärrka Våmh. 'kornknarr, 
Crex crex'. Syn.: se kornskära; rågknarka 
m. fl. 

råg-kätte m. Illa rirtjitt—rirgtjitt Älvd. ru"gtjitt 
vMor. Soll. rugtjittt öMor. 'inhägnad rågodling, 

tillhörande en el. flera gårdar / enclosed rye-field 
belonging to one or more farms' (ÖDB I 324; jfr 
SAOB). Jfr rågland. 

råg-lada f. V rå'glada Ore 'lada för förvaring och 
tröskning av råg / barn used for storing rye and 
threshing' (SAOB). 

råg-land n. Ja rå'glannd Jä. Mal. ni`glannd Äpp. 
'rågåker / rye-field' (SAOB). Jfr rågkätt e. 
Syn.: råg-lott, -åker. 

råg-limpa f. IV a rii`glimpa Ore 'limpa av rågmjöl / 
rye loaf (SAOB). Jfr rågbulle. 

råg-lott m. II rirköt nÄlvd. rii"gköt Våmh. = råg-
land. 

råg-lår m. Ja 	Ga. 'avbalkning el. binge i 
härbre för förvaring av tröskad råg / partition or 
bin in storehouse or cabin where threshed rye 
was kept' (SAOB). 

råg-lösan f. IV a best. rit'glösa Leks. 'tiden efter 
Rufus (27/8), då rågsådden borde vara avslutad / 
period after Rufus (27/8) when rye-sowing should 
be finished'. 

råg-malt n. I a rä'gmallt Dju. 'malt av råg / rye 
malt' (SAOB; ÖDB III 506). 

råg-mjöl n. II—I a rirmg1---rirgmgölr Älvd. 
Våmh. ru"(g)mjåk--rt-emjåk vMor. rund& 1 öMor. 
ru"mj51r Ve. Soll. ru"mjg Ors. ni"gmj&- Ore 

Rättv. rtg'gmj.44- Leks. Dju. 
Mock. Jä. Äpp. ra'mmjiik Bju. Ål Flo. rti'm-
mjåk—rå'gmjåk Mal. rtVgmjlik—r.3`gmjlik ÖVd. 
'av råg malet mjöl / rye-flour' (SAOB; ÖDB III 
460f.). 

rågmjöls-gröt m. Ja rer(g)myölrsgråt Älvd. ru"-
mjölrsgråt vMor. rå'gmjöksgråt Leks. —rs`m-
mjölsgråt Mal. 'gröt kokt av rågmjöl / porridge 
made of rye-flour' (SAOB; ÖDB III 460f.). 

rågmjöls-söta f. IV a rä'gmjekssåta Äpp. Mal. 
n3'gmjäiita ÖVd. 'halvrå maträtt (deg) av 
rågmjöl och varmt vatten / semi-cooked dish 
consisting of rye-flour and hot water'. Syn.: 
mjöl-, rå-röra; rågdeg. 

råg-mån m. II—f. rtg'gmän Flo. 'mängd över bräd-
den av ett kärl / overflow' (t. ex. av spannmål 
o. dyl). Jfr råge. 

råg-mälder m. Id rå`gmällää  Mal. 'agnblandad 
säd, som förmaldes till kreatursfoder / grain 
mixed with husks which was ground for cattle-
-fodder'. 



råg-pick 	 2008 	 råg-vår 

råg-pick m. Ib rä"pikk—rti"gpikk Älvd. rii"gpikk 
Våmh. ru"gpikk vMor. 'i ena änden vässad samt 
vanl. äv. järnskodd stör, anv. vid rågsådd på 
svedjeland / rod with sharp point and iron 
mounting at one end, used when planting rye on 
burn-beaten land' (se ill.; ÖDB I 340, 348). Jfr 
rovpick. Syn.: nugg. 

rå-granne m. Illa rå"dgrann Soll. ra' granna Mal.; 
pl. tkgrannar Leks. (jfr rån  n.) 'person, vars 
ägor gränsa till den omtalades / person whose 
property borders on that of the person spoken 
of' (SAOB); vi va rkgrannar å Leks. 'våra ägor 
gränsade till varandra också'; ve va rkgrannää  
mä sko'jam deass Mal. 'vår skog gränsade intill 
deras (eg. vi voro rågrannar med skogen deras)'. 
Syn.: rålag, bet. 1. 

råg-repa f. IV a rä'gräpa Leks. Ål rirgräpa Jä. 
'kornknarr, Crex crex'. Syn.: se knarrel; 
kornskära; råg-knarka, -skära" m.fl. 

rå-grind f. l a rkgrinnd Leks. (jfr rå" n.) 'grind i 
gärdsgård, som följer en rågång / gate in bounda-
ry-fence'. 

råg-rissel f. Ja 	Ga. 'finare såll, anv. vid 
sållning av råg / fine sieve used for sieving rye'. 
Jfr havrerissel. 

råg-rosa f. IV a rä'grösa Al 'blåklint, Centaurea 
cyanus / cornflower'. Syn.: se blåblomma, 
bet. 3, m.fl. 

rå-grädda sv .v .1. rkgrädda Mal.; p. pret. m. 
ra graddi Mal. Li.; n. ra grädda Ve. vOrs. rk-

grädd Mal. Li. (jfr rå adj., bet. 1) 'grädda (bröd) 
otillräckligt / bake bread insufficiently' (V11; 
We.). Jfr bråd-bränd, -gräddad. 

råg-ränna f. IV a ru"gränn Soll. 'urholkad stock, i 
vkn råg förvarades i härbret / hollowed-out log 
in which rye was stored in log cabin'. 

rå-gröt m. J a rkgråt Flo. (jfr rå adj, bet. 1) 'mat-
rätt, bestående av sönderrörda blåbär, i vilka 
rågmjöl rörts in / dish consisting of mashed 
blueberries mixed with rye-flour'. Syn.: hillo. 

råg-skrapa f. V rä'gskräpu Leks. 'kornknarr, 
Crex crex'. Syn.: se knarrel; kornskära; råg-
-knarka, -skrika, -skräka m.fl. 

råg-skrika f. IV a nrgskrika Leks. rirgskrika Dju. 
= föreg. (jfr SAOB). 

råg-skräka f. IV a rft`gskriitja Leks. rä'gskriitju 
Bju. =rågskrapa. 

råg-skyl m. l a ru"gstjglr vMor. Soll. rä'gfgk Leks. 

rä'gfgl Ål rft'gfik Ga. 'samling av rågkärvar (åtta 
el. tio) uppsatta omkring snesstör till torkning / 
collection of rye sheaves (eight or ten) put up 
round a pole to dry' (SAOB). 

råg-skyttja f. IV a rkgstjätja Li. 'trägaffel, anv. 
vid lyftning av rågkärvar / wooden pitchfork 
used for lifting rye sheaves'. Jfr halm-, korn-
-skyttja. 

råg-skära' f. V rOgstjärd Älvd. Våmh. rtegstiiira 
Våmh. ru"gstjäru vMor. ru"gstjeru Ve. nrstjära 
vOrs. rirgfåra—rtrgfiiru Leks. rkgstffiru Li. 
'skärande handredskap av växlande utformning, 
anv. vid rågskörd på svedjeland / cutting tool 
used in harvesting rye on burn-beaten land' 
(ÖDB I 342f.). Jfr skära! f. 

råg-skära" f. V rirgstiåra Våmh. (Bon.) rä'g-
fiira—rtrgfåru Leks. tirgstjäru Li. 'kornknarr' 
(SAOB). Syn.: se knarrei; kornskära; råg-
-knarka, -repa, -skärp, -skärpa m.fl. 

råg-skärp m. J a ru"gstjärrp Soll.= föreg. 
råg-skärpa f. IV a rit'gfärrpa Ål= råg s k äran. 
råg-sved m. II—I a ru"gswid öOrs. rä`gsvftd Leks. 
rä'gsvé Ga. rs`kksvg. Flo. 'svedjefall för råg; 
andraårssved, som gav mogen råg' (SAOB). 
Jfr grönrågsved. Syn.: råg-fall, -sveda, 
-sve de. 

råg-sveda f. V ru"gswibu—ru"gswidu vMor. = 
föreg. 

råg-svede m. IV regsvädi sRättv. = rågsved. 
råg-så sv.v.3. rugs rä' öMor. ru"gså Soll. rregså 
Ors. rä'gså Leks. Al Ga. 'så råg / sow rye' 
(SAOB); ä rä'gsått dä' n Leks. 'råg har såtts 
där'. 

råg-tid f. la ru"gtid Soll. Ors. 'tid (i augusti) för 
rågsådd / time (in August) for sowing rye'. Syn.: 
rågvår. 

råg-toppa f. IV a rugtu'ppa öMor. rirgtuppa Ors. 
rä'gtuppa Leks. rä'gtuppa Ga. Flo. Jä. 'blåklint, 
Centaurea cyanus / cornflower' (SAOB rågtup-
por). Syn.: se blåblomma, bet. 3; korn-, råg-
-blomma m.fl. 

råg-vaktare m. Ilie rti"gwakkter Älvd. 'person, 
som vaktade nysådd höstråg mot betande krea-
tur / person who guarded newly sown autumn 
rye from grazing cattle'. 

råg-vår f. I a rirgvar Leks. Al Dju. Ga. 'tid (i 
augusti) för sådd av höstråg' (SAOB; ÖDB I 393, 
397). Syn.: rågtid. 



rå-gång' 
	

2009 	 råka' 

rå-gång' m. Ib rii"gegg Älvd. Våmh. rlegåyy 
Rättv. rå'gåyy Flo. riegagy Mal. 'ägogräns / 
boundary-line' (SAOB rågång" 2). Jfr linj a, 
bet. 2. Syn.: gräns, bet. la; rå" n.; spögång. 

rå-gång" m. Ib rä`gayy Li. (jfr rå adj.) 'omgång 
myrmalm, lagd i blästerugn för blåsning och 
smältning / amount of bog-ore put into osmund 
furnace to be smelted at the same time' (jfr 
SAOB rågång"). Jfr malmfyll, bet. 2. 

rågångs-gärdsgård m. Ja rlegågsjätsgåZr Äpp. 
'gärdsgård, som var byggd utefter en rågång / 
fence put up along boundary' (SAOB). Syn.: 
rårodgård. 

rågångs-tall m. Ja rä"geggsto'll Älvd. 'tall, som 
markerar rågång / pine-tree marking boundary-
-line' (se ill.; jfr Älvd. arb., s. 71, foto). Jfr rå-
knapp. Syn.: råtall'. 

rå-häl m. la rå` båk Tra. (jfr rå" n.) 'pinne, el. 
käpp, som markerar rågång / stick marking 
boundary-line'. Syn.: rå-knapp, -pinne, -påle, 
-stake. 

rå-höa sv.v.3. rå'häja Tra. (jfr rå adj., bet. 3) 
'hässja hö i fuktigt tillstånd / put damp hay on 
hurdles'; ä vå`k då te rlf/4a, hs`kider ä é"det 
blir då nödvändigt att hässja höet fuktigt vilket-
dera det är (regn eller ej)'. 

rå-järn" n. I a råjärn Nås (jfr rå" n.) 'järn, som i 
bakugnen markerade gränsen mellan eldplatsen 
och gräddningsbottnen / iron which marked 
boundary in oven between fireplace and baking 
place' (jfr ÖDB III 171). 

rå-järn" n. Ia 'våffeljärn / waffie-iron'; se rå(n)-
järn. 

råk f. VI—I b råk allm. (pl. rå' kär vSoll. rinär 
Soll. Nås rä'ksr Rättv. Flo. rä`kar Bju. riekää  
Mal.) 'långsträckt vak el. rämna i istäcket på 
vattendrag / elongated hole in ice in watercourse' 
(SAOB råk" 1); ä a llajs-u'pp rå'tji öOrs. 'det 
har bildats en långsträckt vak (eg. det har slagits 
upp råken)'; an kå'm nåd i rä'tjä Rättv. 'han 
hamnade i vaken'; ä add 	stö'r rIfkää  
Mal. 'det hade slagit upp stora vakar'. Jfr råk" 
n. Syn.: vråk. 

råk' n.Ib råk Älvd. Leks.—Tra. 1. 'innanmäte 
från slaktdjur el. fisk / innards of slaughtered 
animal or fish' (SAOB råkv) allm. ä lufft rå' k 
Leks. ä lukkt rå'k Ål 'det luktar råa inälvor'. 

Jfr fisk-, bet. 1. Syn.: vråk n. 2.a. 'segt slem-
hölje, som omger fisk / viscous mucus covering 
of fish' (jfr SAOB råkv) Ga. Jfr em, bet. 1. b. 
'tunn hinna på köttsida av skinn / thin film on 
flesh side of hide' Leks. 3. (senare ssgsled:) 
'lukt av fisk / smell of fish' Mal. Li.; se fisk-, 
bet. 2. 4. (senare ssgsled:) 'drivis, issörja / drift-
ice, slush' ÖVd., se is-. 

råk" n. Ib räk Äpp. (jfr Fr. råk n.) 'ställe, där 
ett vattendrag vintertid oftast går öppet / place in 
watercourse which is usually free from ice in 
winter'. Jfr råk f.; göl, bet. 4. Syn.: glott n.; 
källos, bet. 2; os', bet. 2. 

råka' sv.v.1.-3. ra' ka OvSi. (pret. rå` keå Älvd. 
rå'ksd—ra`ktä Ors.) rå`ka Bju.—Tra. (pret. rä'kä 
Nås rå'kkt Äpp. Mal.); pass. rå'kas Älvd. vSoll. 
(pret. rIfktäs vSoll.) rä`kas Nås rå'kks Mal. 1. 
'träffa / meet, run across; hit' (en person, ett mål 
etc.; SAOB råka' 1, 3 och 5) allm. rä'ke(d) du an 
Våmh. 'träffade du den (n: älgen med skottet)?'; 
je rå'kkt an da-ve vii' gsfgrä Äpp. 'jag anträffade 
honom (där) vid vägskälet'; då rå'kkt ve mä'k-
oysksllon Li. 'där råkade vi malungsfiickorna'. 
Syn.: finna, bet. 1; hitta, bet. 1. 2. 'händel-
sevis komma (att), hitta på (att) / happen to' 
(SAOB råkall, bet. 8) allm. e riked wi"fårås å' 
åm så an frä"ted vMor. 'det råkade hända ho-
nom, att han fjärtade'; i refkkt te sta' nnd da s få' 
ä-då' Mal. 'jag råkade stå där och se det där'. 
Syn.: hitta på, bet. 3. — Pass.: vi ra‘kasum ful 
Soll. 'vi träffas väl'; ns int 141ran ska få rä`kas 
ns Leks. 'när inte barnen skola få träffas något'; 
(i särsk. förb. med till:) ä råkks då tå' ss an skull 
ä't s vår sennar Mal. 'det råkade bli så, att han 
skulle gå ut och bli el. arbeta som skinnskrädda-
re'. — Särsk. förb. (för:) ig a råka-fe'' träUlly 
Våmh. 'jag har råkat ut för en matthet (eg. 
tröttsla)'; a du rå'kkt-fe' når gi` ttiuger Li. 'har 
du råkat ut för (några) getingar?'; (i:) an a råkaå-
-P noå Älvd. 'han har råkat ut för något ont av 
övernaturlig art'; an a råka-? ns Ore 'han har 
drabbats av något övernaturligt ont'. Jfr iråk; 
(till:) ä räks-tä' så Rättv. 'det föll sig så'; (ut:) a 
åu rakaå-at för 4m-då' ne Älvd. 'har du råkat ut 
för den där (mannen)?'; (uti:) råk-tP Mal. 'råka 
ut för något övernaturligt ont'; (k) 1. 'träffa (ett 
mål)' Jä. Äpp. je fåt på en rii'v, män je råkkt int 
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å' an Äpp. 'jag sköt på en räv, men jag träffade 
honom inte'. Syn.: hitta å, bet. 5. 2. 'träffa 
på, råka finna (rätt svar)' Äpp. Li. han råkkt int 
å"han gissade inte rätt'; nå' rå`kkt du å' ä Li. 
'nu hade du tur att finna rätt'. 3. 'råka' Ål råk-å' 
be 'råka hända, inträffa'. 

råkall  sv.v.l. ru"kå Ors. 'vaja, vagga; röra (ngt) 
fram och tillbaka / rock; move (sthg) to and fro'; 
gn ru"käd li'ror öOrs. 'han viftade med öronen'. 
Syn.: se roga. 

rå-kabbe m. Ill a rå' kabbe 'fra. (jfr rå adj., bet. 3) 
'vedkubbe av icke torrt virke / block of still 
green wood'. 

rå-kalk m. Ib rå' kakk—rå`kakk Ore (jfr rå adj., 
bet. 1) 'obränd kalk / unburnt lime' (SAOB; 
ÖDB II 36). 

rå-kavle m. III a—b rå'kävlra Nås Jä. --kavvka 
Mal. rå'kåvelr Li. 'obarkad stör av rått virke / 
pole of green wood with bark still on it' (ÖDB III 
391). 

rå-knapp m. la rå"knapp Älvd. Våmh. rå"knapp 
vMor. rå`knapp—rå'knapp Ors. (jfr rån n.) 'pin-
ne el. käpp, som markerar rågång / stick marking 
boundary-line' (se ill.; Älvd. arb., s. 70). Jfr 
rågångstall. Syn.: se råhäl m.fl. 

rå-koka sv .v .1. rå"kök Son. (jfr rå adj., bet. 1) 
'koka otillräckligt / cook insufficiently' (jfr We. 
råkokad). — Särsk. förb. (uti:) råkok-ti' Mock. 
'koka blandning av mjölk och dricka samt tillsät-
ta en avredning' (ÖDB III 458). 

rå-korv m. I a rå`karry Leks. (jfr rå adj., bet. 1) 
'korv av korngryn, hackade råa inälvor av svin 
och litet fläsk / sausage made of barley-grain, 
chopped raw pig's innards and a little pork'. 

råla sv .v .1. rå'lra Älvd. Ve. Ore Leks. Ål rå`la 
öMor. Ors. ra`lra Rättv. Bju. Dju. Ga. (jfr Hq. 
under vråla; Rietz 548a; Torp ra alam). 1. 
'uppgiva oartikulerade ljud, skråla, vråla / utter 
inarticulate sounds, bawl' (We.) allm. gn rå'ker o 
laa'ö Älvd. 'han skrålar och sjunger'; dam bårä 
sitt å rå`Zrä Ål 'de sitta bara och prata högljutt 
och meningslöst' (om druckna personer). Syn.: 
vråla, bet. 1. 2. (opers.:) 'bullra i tarmarna, 
kurra i magen / rumble (of stomach or bowels)' 
(V11) Älvd. Ore Rättv. e rå'ker i ta'rrmg a tjy'm 
Älvd. 'det bullrar i tarmarna på korna'; ä riekär 
ini kwrdim Ore ä ra`kar ml' mä Rättv. 'det 

kurrar i magen på mig (el. inne i mig)'. Syn.: se 
bula, bet. 2; bölja, bet. 5; rola; rula, bet. 1; 
råma, bet. 4, m.fl. —Avi.: råk n. Bju. 'utstötan-
de av oartikulerade ljud; högljutt och oredigt tal / 
uttering of inarticulate sounds; bud and con-
fused speech'. 

rå-lag n. I c rå'dkåg—rå"dkåg Soll. rå'låg Leks. 
Ga. (jfr rån  n.). 1. (koll.:) 'markägare vid sam-
ma rågång / property owners on either side of 
same boundary' Ga. Syn.: rågranne. 2. (i 
förb. vara i rålag med:) 'vara angränsande till, 
ligga gräns i gräns med / be adjacent to' Soll. 
Leks.; an e i rå`db-åg min vå' ss Soll. 'han har 
gemensam ägogräns med oss'; "e'n &kran ä i 
rielåg ma dan å'ra Leks. 'den ena åkern gränsar 
till den andra'. 

rå-laga f. V raVagu Mal. (jfr rå adj., bet. 1) 'råegg 
/ raw edge'; an .1.17`p sa ä väir rli'lägur på kni'vam 
'han slipar så att det blir råegg, dvs, tunna 
stålflagor (som måste slipas bort) på knivens 
egg'. Syn.: se ron; rå! n.; råegg m.fl. 

rå-lagd adj. I ra`laggd Ve. 'som har fått råegg 
genom alltför hård slipning (t. ex. om  kniv el. lie) 
/ which has got raw edge from too much grinding 
(e.g. about knife or scythe)'. Jfr föreg. 

rålig adj. I delig nÄlvd. rå`kin Våmh. (n. 4'41d 
Bon.) rå`kin vMor. vSoll. rå`lin Ors. Leks. ra'-
len Flo.; n. rå'lri Rättv. 1. '(helt litet) fuktig / 
(slightly) damp' (Far. råligur) allm. rirkin um 
ffi' tär vSoll. 'fuktig (litet våt) om fötterna'. 
Syn.: se däven; seg, bet. 1, m.fl. 2. 'fet och 
mustig (t.ex. om jord; om messmör) / rich (e.g. 
about soil; about soft whey cheese)' Mor. Ors. 
Rättv. 3. (n. substantiverat:) kti' när sku å nå 
rå'iri Rättv. (Bo.) 'korna måste ha (ngt) saftigt 
foder / the cows must have succulent fodder'. 

rå-liken adj. III rå"Irajtjin Älvd. nVåmh. (pl. rå"-
kajkner Älvd.) råliitfin Våmh. (Bon.) rå"lrätfin 
vMor. ro"dlråtjin Soll. ra'llitjin Ors. ra'llitjen 
Ore. 1. 'som har huden tunn och inflammerad, 
hudlös / excoriated, raw (of skin)' (Ross raa-
likjen, under raalik; jfr Seth Larsson, Subst. i 
Västerbottens folkmål 197) allm. rå"kajtjin ynde 
firtym Älvd. 'hudlös under fötterna'; rå"kaftfin 
niter a'sem Älvd. 'inflammerad i (eg. nedefter) 
halsen'. 2. 'vegetationslös, bar, kal (om mark) / 
without vegetation, bare (of ground)' Älvd. rå"- 



rå-lägg 	 2011 	 rå-mjölk 

kajkendåp 'den bara, spruckna dyjorden'; rä"kaj-
kenflrekk 'barfläck på åker'; rå"kajtjinmer 'dyig 
myr utan gräsväxt'. 

rå-lägg sbst. rå`lägg Mal. (Öje) = rålaga. 
rå-läggning f. Ib rå`leggniyg Ve. = r ål ag a. 
rå-länd adj. I rå`lännd Mal. 'fuktig, sur (om mark) 
/ damp, waterlogged (about soil)'. Syn.: rå-, 
s ur-länt. 

rå-länt adj.I rå"Irennt Älvd. rå`lännt Ga. Nås Jä. 
= föreg. (Aasen raalendt). 

råm n. la 14m Älvd.; obef. Våmh. Ve. Tra. 'lyck-
ligt fynd, ngt värdefullt, som man oförhappandes 
kommer över / chance find, sthg valuable ac-
quired by chance' (Torp raam n.); i fikk jet rå'm 
dä'r Älvd. 'jag gjorde ett riktigt fynd där'. Jfr 
kap, bet. 2; ramtag; riva, bet. 4. 

råma sv.v.l. rO`ma Älvd. Våmh. rå`mg öOrs. ra'-
ma övr.OvSi. Leks. Ål rå'ma Rättv. Bju. Dju. 
—Mal. 1. 'böla (ihållande och sjukligt; om ko) / 
low (about cow)' (SAOB råma' 1) allm. Syn.: 
bälail, bet. 2; böla!, bet. 1; ryta, bet. 1, m.fl. 

'brumma ilsket (om björn) / growl fiercely 
(about bear)' (jfr SAOB råma! 2a) OvSi. Flo. 

a. 'gråta högljutt, storgråta (om person, särsk. 
barn) / cry loudly (about person, esp. child)' (jfr 
SAOB råma' 2b) Mor. Ve. Soll. Ors. Ore NeSi. 
Vd. o ard å rå'ma öMor. o bör-tå å rå'ma å 
grå 'ta Rättv. 'hon började skrika och gråta'; 
bä'k å rå'ma Dju. 'skrika och gråta'. Syn.: 
se bula, bet. 1; 'Alan, bet. 3; grina, bet. 4; 
gråta, bet. 1; gränja, bet. 3a; skvälal  m.fl. 
b. 'begråta / weep for, mourn' Leks. didda skull 
gå' dån å snii‘ra å rå'm kesstis-anndas 'den där 
(kvinnan) skulle gå där (n: på kyrkogården) och 
begråta Kestis Anders, så att snoren rann'. 
Syn.: gråta, bet. 2. 4. (opers.:) 'kurra i magen / 
rumble (of stomach)' (SAOB råm aI  2 c (3) Våmh. 
Ore; ä rj`mär ti kwrdem Ore 'det kurrar i 
magen'. Syn.: se bula, bet. 2; råla, bet. 2, 
m. fl. 5. 'dåna (om is) / roar, rumble (about ice)' 
(SAOB råma! 2c y) Ore Leks. Ål Mal. sjän 
rå'mär Ore lsn rå'm Mal. 'det dånar i isen på 
sjön'; (äv. opers.:) hå' r, har ä rå'ma tifå'n Leks. 
'hör, hur det dånar från isen ute på sjön!'. Syn.: 
se böla, bet. 2. 6. a. 'gnälla, gnissla (om dörr el. 
port) / squeak (about door)' (SAOB råma! 2c ö) 
Leks. po'rrtti står å rå`ms 'porten står och 

gnisslar'. Jfr kirka. b. (opers.:) 'gnissla, knarra 
av köld / creak with cold' (jfr SAOB råma' 2c ö) 
Våmh. Ors. Rättv. Leks. Bju. ä rå'mär undär 
rig'‘dum öMor. ä ra`mar pund ng''clum Rättv. ä 
ra`ma inund rn`dan Leks. 'det gnisslar av köld 
under medarna'; ä rå`mer under sko'mm öOrs. 
'det gnisslar el. knarrar av köld under skorna'. 
— Särsk. förb. (ur) råm-Pr öMor. 'börja skrika 
häftigt' (om spädbarn). — Ssgr: rå`mdäs m. Dju. 
rå'Ingrakk m. Ga. rå` mkusä m. Jä. 'gråtande el. 
grinigt barn / crying or whining child'; rå'mkål 
m. Leks. Bju. rå'mpåk m. Dju. 'gråtande el. 
grinig gosse / crying or whining boy'; rå'mläg n. 
Leks. 'benägenhet att brista i gråt / tendency to 
cry'; rå`mlam. Ga. 'gråt'; rå'msara f. Ve. ra`m-
fäppa f. Dju. rå`msugga f. Dju. Ga. 'gråtande 
flicka / crying girl'. Se äv. råm-hals, -ko, 
-sjuka, -sticka. — Avi.: råm m. Leks. 'grinig 
gosse / whining boy'; råm n. Leks. 'gråtande, 
gråt / weeping'; rå'ma f. Leks. 'kvinna, som ofta 
gråter / woman who often weeps'; rå'mug Leks. 
rå'mu Dju. Mock. adj. 'som ofta gråter, grinig / 
who often weeps'. 

rå-magad adj.I rj"mågåätz nVåmh. rå"mågådtz 
Våmh. (Bon.) 'som känner behov av salt / need-
ing salt'; ig i so rj"mågåött so i trå'r etä nogu 
so'lltab nVåmh. 'jag är så råm agad, så jag läng-
tar efter någon salt föda (eg. något saltat)'. 

rå-mala st.v. rå'mäks Mal. 'mala (säd) utan att 
först torka den / grind (grain) without drying it 
first'. — P. pret.: ädä mjå'ke e ra`mälri Tra. 'det 
där mjölet är malet av otorkad säd'. 

Råman LIV a best. rå'ma Ore (jfr råma v.) 'ett 
övernaturligt väsen la supernatural creature'. Jfr 
Bölan; sjö-. 

rå-mes m.Ia rå'tn - s Ore 'maträtt av flott, 
kornmjöl och vatten / dish consisting of lard, 
barley-meal and water'. 

Råm-gubben m. Illa best. rå`mgubbän Dju. (jfr 
råma v., bet. 1) 'fiktivt väsen, som man skräm-
de barn med / fictitious creature used to frighten 
children'. Syn.: Bölan; mörkkarl. 

råm-hals m.Ia rå`mhAs Äpp. (jfr råma v., ssgr) 
'gråtande och skrikande barn / crying, screaming 
child'. Jfr gaphals. 

rå-mjölk f. Ib rå"ndök Älvd. rå"mgök Våmh. 
rå'mjök Mor. rå"tnjök Son. rå` mjäk Ors. 
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ra'mjulrk Ore rå'mjslrk Rättv. r res`mjskk Bju. Al 
Flo. Nås Mal. Tra. 'mjölk från ko, som nyss 
kalvat / beestings' (SAOB; Liv. Älvd., s. 32). Jfr 
nyburen; rå adj. (adv.). Syn.: råmylke. 

råmjölk-flötar f. la pl. rå'mjalrkflru'uter Li. (jfr 
flöt ar f. pl.) 'grädde från råmjölk / cream from 
beestings'. 

råmjölk-smör n. J a ra`mjskksmår Mal. 'smör, kär-
nat av råmjölksgrädde / butter made from cream 
of beestings'. 

råmjölks-ost m. la rå'mjukksusst Leks. (Silj.) 
'kalvdans / beestings curds' (SAOB; ÖDB III 
454). Syn.: kalvdans; råmjölk(s)pannkaka, 
bet. 2; ugnsost. 

råmjölk(s)pannkaka f. V rå` mjaltkpa'yykaku Leks. 
ra`mjuirk(s)pankiiku Mal. 1. 'pannkaka, bestå-
ende av råmjölk och något mjöl, gräddad i lång-
panna / pancake consisting of beestings and a 
little flour, baked in roasting tin' (SAOB; ÖDB 
III 454) Mal. 2. = råmjölksost Leks. 

råm-ko f. VII ra`mtjgr vMor. Son. rå`mkii Ore 
Rättv. Leks. Ga. Mal. rå`mkö Flo. (jfr råma v., 
bet. 1) 'ko, som blivit ofruktsam och oupphörligt 
råmar, brummare / cow which has become infer-
tile and bellows constantly' . Jfr r åm sj u k a. 
Syn.: böl-, gned-ko. 

rå-mossa m. IV rå"muså vMor. vSoll. rå'musi 
Ors. rå"måsi Rättv. 'på sidlänt mark växande 
vattenhaltig mossa (av släktena Mnium el. 
Sphagnum) / moss with high water content 
growing on sloping ground'. Syn.: gorr-, k äll-, 
myr-, vattu-, vit-, våt-mossa. 

råm-sjuka f. IV a rå'mfäka Jä. (jfr råma v., bet. 1) 
'hjärnsjukdom hos ko, yttrande sig i ofruktsam-
het och ständigt råmande / brain disease in cow 
manifested by infertility and constant bellowing'. 
Jfr råmko. 

råm-sticka f. IV a rå`mstikka Ga. (jfr råma v., 
bet. 3a). 1. 'gråtande barn, lipsill / cry-baby'. 
Jfr råma v. ssgr. 2. 'karamell, som gavs åt barn 
för att det skulle sluta gråta / candy given to child 
to stop it crying'. . 

rå-mylke n. la rå'mitj—rå"mitj Ors. (jfr Fr. m yl-
kjast; Torp mylkja) = råmjölk; åv rsu mi'kkel 
rå'mitji öOrs. 'av den här myckna råmjölken'. 

råna sv.v.1.-3. rhz Älvd. Våmh. rån- Ve. rånn-
Soll. Ors. Ore Leks. (Sh.) Ga. rå`na Mal. rö'na 

ÖVd. 'vara el. bli fuktig / be or become damp' 
(SAOB råna"); e rhie lit å(v) wa`tty dar Älvd. 
'det var litet fuktigt där (n: på marken)'; e refner 
a"ty så're Älvd. 'det rinner litet var ur såret'. Jfr 
segna, bet. 1. — Särsk. förb. (igen:) rånn-ijä'nn 
Leks. rånn-jä'n Ga. 'taga åt sig fukt' (om bröd; 
om hö; om säd); (utur:) e rjner-a'utyr Älvd. 'det 
sipprar fram litet (vatten, blod etc.)'; (åter:) ä 
rånnär-a'tt Ore 'det tar åt sig fukt' (t. ex. om  
salt); ä a rånt-a'tt Jä. 'det (o: brödet) har mjuknat 
av fukt'; få'tt vm skii`te a rö'n-att Li. 'se efter, 
om skottet (o: krutet i patronen) har blivit fuk-
tigt!' (jfr ÖDB I 470, III 505). 

rånad—råne m. I—III a rå`nna Leks. Ga. (best. 
rå`nnan—rå`nnvn Leks.) rå`nna Ål rå`nä Flo. 
rå`na Mock. Jä. Äpp. Mal. ÖVd.; obef. Ve. Soll. 
1. 'fuktighet, fukt / damp, moisture' (jfr SAOB 
rånad" och råna"; Burträsk rånad) allm. ä-nt 
iyän rå`nna i jö'lra Al 'det är ingen fuktighet 
(must) i jorden'; rå' tz sit-tP änn Flo. 'fukten sit- 
ter i ännu'; Sa 	mä rå`na jännä é Jä. 'så 
väldigt fuktigt här är!'; ä add dräj-ä't sä rå`na 
Mal. 'det hade dragit åt sig fukt'; ä ha kummi 
da'ggråna ti hä'ä Mock. 'höet har blivit fuktigt 
gm dagg'. Jfr fukt; berg-. 2. 'dagg / dew' Vd. 
må'roråna Ga. mv`rrgoråna Jä. 'morgondagg'; 
na`ttrån, (best.) Flo. na`ttråna Mal. '(kvälls)-
dagg(en)'; kvä'llsrånan lat'mm Äpp. 'kvälls-
daggen börjar falla'; ä e le'tt fri' sä fö na`ttrånam 
Mal. 'det är svårt att klara el. freda sig för natt-
daggen'. Syn.: dagg, bet. 1. 

rå-nagel m.Id ra'någelr Tra. 'spik, som, sedan 
den spikats genom ett föremål, nitades på andra 
sidan / nail which was driven through an object 
and riveted on other side'. 

rånat m. la rå`nnå(r Li. (jfr ? Torp runeli) 'lång 
och gänglig person / tall, lanky person'. Syn.: se 
skänkel, bet. 3, m.fl. 

rå(n)-bröd n. rå'brii Rättv. (Bo.) rå`nbrå Mal. 
'tunt bröd (av pannkakssmet), gräddat i våf-
feljärn (el. rå(n)järn) / wafer-thin bread (made of 
pancake batter) baked on waffle-iron' (jfr ÖDB 
III 468). Syn.: godrån; järnbröd; rå(n)järn-
-bulle, -pannkaka; rå(n)järns-bröd, -kaka. 

rå(n)bröd(s)-järn n. J a rå'brösjär Rättv. (Bo.) rå'-
bröjär Mock. 'bakverktyg, anv. vid gräddning 
av rån / baking-implement used when baking 
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wafers' (ÖDB III 468). Syn.: se j ärnbröd s-, 
krus-, rå(n)-, våffel-järn. 

rå(n)-bulle m. Ma rå' bulla Nås = rå(n)b röd. 
Råndan f. IV a best., se rådande. 
r'åne m. Illa 'fukt'; se rånad. 
råne m. IV rå'nå ÖVd. 'okastrerat hansvin, far-
galt / boar' (SAOB rån& 1; jfr Dahlgren rone; 
Schl., Fr. runi; Torp röne). Syn.: ballgris; 
fargalt; fästing, bet. 1. 

rångna f. IV a 'rönn', se rönna (runa). 
rångsa sv.v.1.; se run s a. 
råning f. Ib, se röjning. 
rå(n)-järn n. la ra`jenn Ve. rå"jänn Soll. rå 'får 
Leks. (Silj.) dfjärn Nås rkjåri—ra`jänn Mal. 
= rå(n)bröd(s)järn (SAOB rånjärn; ÖDB III 
448, 468). 

rå(n)järn-bulle m. Illa rå`jänbullä Äpp. = rå(n)-
bröd. 

rå(n)järn-pannkaka f. V råjänpa'nnkaku Äpp. 
= rå(n)bröd. 

rå(n)järns-bröd n. la råjäqsbrå—rå jåänsbrå Mal. 
=rå(n)bröd. 

rå(n)järn(s)-hasse m. Ill a ra`jenhass(ä)—råjens-
hass(ä) Ve. 'bröd av havremjöl och potatis, gräd-
dat i rå(n)järn; äv. = föreg. / bread made with 
oatmeal and potatoes and baked iii rå(n)järn' 
(ÖDB III 433). 

rå(n)järns-kaka f. V rå"jänskaku Soll. råjåänskä-
ku Mal. = rå(n)bröd (ÖDB I 468). 

rå-pinne m. Ill a rå"pinna sRättv. (jfr rå" n.) 'sta- 
ke el. påle, som markerar rågång / stake or pole 
marking boundary'. Syn.: se råhäl m.fl. 

rå-påle m. Illa rå"pålr vMor. rå'påka Rättv. (jfr 
011 ra n.) = föreg. (SAOB). 

rå-reda sv.v.3. rå' rieå(a) Älvd. 	öMor. rå'- 
rida Mal. 'hastigt beta skinn genom att stryka 
salt, mjöl och vatten över köttsidan och sedan 
efter ett par dagar skrapa den med räckspada 
etc. / soak skins quickly by applying salt, flour 
and water to fleshy side and then atter a couple 
of days scraping it with räck spada etc.' (jfr 
Malung sn hist. 3, s. 168f.). Jfr bänkbeta. 
Syn.: råräcka. — Ssg: rå' riedkede'r n. Älvd. 
'läder av obarkat, hastigt betat och skrapat skinn 
/ leather from quickly prepared and scraped skin' 
(jfr ÖDB II 260). 

rå-rodgård m. la rå'roggrd vMor. råriii gard 

öMor. rå"drogård Soll. rirrogå'rd Ors. rå'roggåk 
Flo. (jfr rån  n.) 'gärdsgård, som var byggd utef-
ter en rågång / fence put up along boundary'. 
Syn.: rågångsgärdsgård. 

rå-räcka sv.v.3. rå'rättja Mal. = råreda (ÖDB II 
230); fdllstjinna våki dam bå'ra a ra'räkktp 'fåll-
skinnen ville man bara ha beredda utan långvarig 
blötbetning' (jfr Malung sn hist. 3, s. 168f.). 

rå-röra f. IV a rå'rgör Älvd. rå'rgöåa Våmh. rå'rå-
4-u Bju. rå`raka Dju. (jfr rå adj., bet. 1) 'samman-
rörd blandning av mjöl och okokt vatten / mix-
ture of flour and cold water'. Syn.: mjölröra. 

rå-rösan n. Ja rhisan Nås (jfr rå" n.) 'stenröse, 
som markerar rågång / pile of stones marking 
boundary'. Syn.: råröse. 

rå-röse f. III—IV a—n. III rå'rås f. vSoll. rå' råse 
n. Ore rå' råsa n. Rättv. rå'råsä n. Jä. rå'råjsa f. 
Li. (jfr rån  n.; röse f.—n.)= föreg. (SAOB; äv. 
bildl.:) fla-n1 'd fät ra'råse Ore 'gå på sidan om 
vägen och göra sitt tarv (eg. slå ned el. omkull ett 
gränsröse)'. 

rå-skala sv.v.l. rå' skåkå Älvd. rå"skearå svMor. 
råskiflå öMor. rå`skåkå Ve. ra'skaka Leks. rå'-
skåka Flo. (jfr rå adj., bet. 1) 'skala (t. ex. pota-
tis) rå / peel raw (e.g. potatoes)' (SAOB). Syn.: 
rå-flasa, -skrapa. 

råsklig adj. I rå`sskkin Rättv.; n. rå`skkiö nvMor. 
'dåligt kokt, halvrå / insufficiently cooked, semi-
-raw'; ä smä"kår rå`skiriå nvMor. 'det smakar 
halvrått'. — Adv.: ä små"kä ra'skkigu Våmh. 
(Bon.) 'det har en rå bismak / it has a raw 
flavour'. Jfr rå adj. (adv.). 

rå-skrapa sv.v.l. rå'skrapa Leks. =råskala. 
rå-slip n. la rå'slip Leks. (koll.:) 'bladtunna stål-
flagor på eggen av nyslipad lie el. kniv, råegg / 
raw edge of newly ground scythe or knife'. 
Syn.: se ron; rå' m.fl. 

rå-slipa f. IV a rå".211p(a) Älvd. Våmh. rå"llipa 
nvMor. rå' slipa Rättv. = föreg.; br4jn-å'v rå"lli-
pq Älvd. 'bryna av råeggen'. 

rå-slipa sv.v.3.-1. 	Ga. Tra. 1. 'slipa så 
att bladtunna stålflagor (råegg) uppstår (på eggen 
av kniv el. lie) / grind raw edge (of knife or 
scythe)' Tra. Jfr rå! n. 2. 'slipa bort råegg / 
grind off raw edge' Ga. 

rå-slå st. v. rkflå nvMor. (jfr rån  n.) 'slå en 
(ägo)gränslinje utefter rågången mellan två slåt- 
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termarker / mark boundary between two hay-
fields'. Jfr råll  n. 

rå-stake m. Illa destaka Leks. ritstäks Mal. (jfr 
råll  n.) 'stake, som markerar ägogräns / stake 
marking boundary'. Syn.: rå-häl, -knapp, 
-påle. 

rå-sten m. la rå'sstP nVåmh. ra`dstle Våmh. 
(Bon.) rå"stin—rå`stOn vSoll. ra`dstån vOrs. 
rå"stbn öOrs. rå'san Leks. Mal. (jfr rå" n.) 
'sten, som markerar ägogräns / stone marking 
boundary' (SAOB). Jfr råtuv. 

rå-stimma LIV a rå"stimmba Älvd. (jfr rå adj., 
bet. 3) 'dimma över vatten el. myrmark / mist 
over water or marshland'. 

råt n. II—Ja råt Mor. Soll. rot(t) Ve. råt Ors. 
Leks. Flo.—ÖVd. (jfr Torp rot'). 1. 'ngt ruttet, 
förruttnelse / sthg rotten, decay' (SAOB; We.) 
Jä. Syn.: råtai  f., bet. 1; råte, bet. 1. 2. 'ngt 
hoprört, röra, oreda / sthg mixed up, mess' 
vMor. Soll. mitt i ru"ti Soll. 'mitt i röran'. Jfr 
oreda. 3. 'strunt, struntgöra, struntprat / non-
sense, rubbish' Mor. Ve. sumu' ra't vänn dä'g 
öMor. 'samma struntgöra varje dag'. Jfr pjolt 
m.fl. 4. 'slö, oduglig person / lazy, incapable 
person' Ors. NeSi. Vd. Jfr mat-. Syn.: råte, 
bet. 2; rötlåga, bet. 2. 

råtaI  f. V ru"tå vMor. ru'uu Li. 1. 'ruttenhet, 
röta / rot, decay' (jfr Torp röta' f.) Li. tja 'te a täj 
ru'tto 'köttet har börjat ruttna (eg. tagit rutten-
het)'. Syn.: råt, bet. 1; råte, bet. 1. 2. 'pjoll-
rig, oduglig kvinna / silly, incapable woman' 
vMor. Jfr råtel, bet. 2. 

råtall  f. V rå‘tu Dju. (jfr råtall  v., bet. 1) 'uppbö-
kat ställe / place which has been grubbed up'; 
svPnråtu 'plats, där svin rotat'. 

råta' sv.v.l. r6"tå Älvd. Våmh. rå"tå Ve. (jfr Torp 
rota" v.). 1. 'vara rutten, ruttna, röta / be 
rotten, rot' (jfr SAOB råtas) allm. ä ska wä no 
tä rå"tå upei Våmh. (Bon.) 'det måste (eg. skall) 
vara ngt att röta på' (om stadiga stockar i fä-
husvägg). Syn.: ruttna, bet. 1. 2. 'vara sig (om 
sår) / fester (about wound)' (jfr SAOB råtas) 
Älvd. e rå"tär o kö'p 'det varas och rinner'. 
Syn.: se ruttna, bet. 2, m.fl. 3. 'fålla hår (om 
maläten päls) / shed hair (of moth-eaten fur 
coat)' Ve. ka"ssundjen rå"tår 'pälsen fäller hår'. 
— Särsk. förb. (utur:) e rotär-a'utyr Älvd. 'det 
rinner var ur (såret)'. 

råtall  sv.v.l. rirtå Älvd. Våmh. ru"tå vMor. Ve. 
Soll. Ors. ruta' öMor. rå'ta Leks. rä'ta Dju. 
Mock. rå'ta Äpp. reftts—ro'tts Mal. 1. 'röra i, 
krafsa; böka, rota (om svin) / stir; grub, root (of 
pig)' vMor. Ve. Soll. Ors. NeSi. Vd. kws`ttär 
ru"tå Ors. 'svinen böka i jorden'. Syn.: rota", 
bet. 1. 2. 'arbeta långsamt men ihärdigt, knåpa / 
work slowly but persistently, potter' Älvd. Mor. 
Ve. Soll. n rti"tär eti noge'r Älvd. 'han knåpar 
med något (obetydligt arbete)'; wän ru"tär då' 
min vSoll. 'vad pysslar du med?'. Jfr fippla, 
bet. 3; påta, bet. 2, m.fl. Syn.: rota", bet. 3. 
3. 'rita el. skriva dåligt, klottra / draw or write 
poorly, scribble' Våmh. vMor. Ve. Soll. Jfr pre-
kal; preta. Syn.: rötaffl, bet. 2. 4. 'bete sig 
fläskigt och nervöst / act in a fussy and nervous 
way' Älvd. vSoll. gn  rei"tär o fä'r Älvd. 'han far 
fläskigt omkring överallt'. 5. 'prata strunt, pjoll-
ra / talk nonsense' Våmh. vMor. Soll. Syn.: 
pjolla, bet. 1; rötan", bet. 3. — Särsk. förb. (i:) 
'röra i, röra om' Våmh. (Bon.) rutå-P sti'kkQm 
'röra om (de dåligt brinnande lys)stickorna'; 
(ihop:) ru"tå-idp vSoll. 'röra ihop (t. ex. flera 
ingredienser till medicin)'; (n e d i:) rutå-nidP 
Soll. 'för hand mata säd ned i kvarnögat'; (till:) 
ratå-th noå nVåmh. 'tota ihop något (till ett 
brev)'; rutå'-tP1 äd öMor. 'krångla till det'; 
(upp:) ra't-upp öOrs. 'rota el. böka upp jorden 
(om svin)'; (ut:) i ska rutå-å'jt nogu brö"kaku 
vMor. 'jag skall hastigt baka en el. annan kaka 
bröd'; (åg g'nndes rutär-å' Älvd. 'Anders arbe-
tar med nervös iver'; (återi:) rutå-nt ati' ä sö'n 
Ve. 'rör inte omkring det (o: bränderna) så där (i 
brasan)'. — Ssgr: ru"tåbålr m. vMor. (jfr b e dle) 
'nervös man, krångelmakare / nervous, trouble-
some man'; rutå'dö'n n. öMor. 'fjollig person, 
krångelmakare / silly, troublesome person' (jfr 
råtel, bet. 1); rå`ttsball m. Mal. 'individ, som 
rotar i jorden / individual grubbing in the earth'; 
rå`ttakäl Mal. rå'ttåkäl Li. m. 'man som bökar 
och arbetar mödosamt / man who is grubbing and 
working with difficulty'. 

rå-tall' m.Ia rå"toll Älvd. rå`tall Jä. (jfr rå" n.) 
'tall, som markerar en rågång / pine marking 
boundary'. Syn.: rågångstall. 

rå-tall" m. Ja raitoll Älvd. (jfr rå adj., bet. 3) 
'växande, ej torkad tall / growing, not dried 
pine'. Jfr råved. 



råte 	 2015 	 råved-klocka 

råte m. IV rö"ti Älvd. Våmh. rå"tå nöMor. (jfr VII, 
We. råte; Torp röten). 1. 'förruttnelse, röta / 
rottenness, decay' (oftast best. och personifi-
erat) Älvd. Våmh. r6"tin ar Ptiö-dpp drm Älvd. 
'de (3: runorna på slåtterboden) ha förstörts av 
röta (eg. rötan har ätit upp dem)'; r .6"tp a km-1' e 
Våmh. 'det har kommit röta i det'; fire`kkröti 
Våmh. (Bon.) 'fläckvis uppträdande röta i ved'. 
Jfr ring-, röd-. Syn.: se råt, bet. 1, m.fl. 2. 
'oduglig individ, odåga, tölp / incapable person, 
good-for-nothing, lout' Älvd. Våmh. nöMor. 
stä`rröti, dppröti Våmh. (Bon.) 'dets.'. Jfr råt-
hg. Syn.: råt, bet. 4. 

råtel m. Ja Ked/ Våmh. (Bon.) ru"til vMor. Soll. 
(jfr råtau  v., bet. 4-5). 1. 'individ, som det ej är 
ngn reda med, krångelmakare / troublesome per-
son' allm. Jfr råtau  v., ssgr. 2. 'person, som 
pratar strunt / person talking nonsense' vMor. 
Jfr råtai  f., bet. 2. 

råtig adj. I ru"tun vMor. Soll. rutit' nn öMor. (jfr 
råtall  v.; rutten adj.). 1. 'som det ej är ngn 
reda med, ombytlig, krånglig / changeable, 
troublesome' allm. 2. (n.:) 'stökigt, skräpigt / 
messy, untidy' allm. Jfr odonad, bet. 1; skra-
pig, bet. 1-2. 

råtlig adj. I rö"tulig nÄlvd. (jfr råte, bet. 2) 'svag, 
klen, oduglig / weak, frail, incapable'; gn i so 
reftulig fram i ska`kkkam, ("ni e' sstp 'han är så 
klen dragare (eg. framme i skaklarna), den här 
hästen'. Jfr skrapig, bet. 3. — Adv.: an få so 
rö"tuli da-ii ar å`k ti'mmbrg Älvd. 'han beter sig 
så ynkligt (har litet lass etc.), då han skall köra 
timmer / he acts so wretchedly (takes such a 
small bad) when transporting timber'. 

råt-låga f. IV a r6"tålrisiga Våmh. (Bon.) rå'tleiga 
Mal. 1. 'murket vindfälle / rotten windfall' allm. 
2. 'mycket lat individ / very lazy person' Mal. Jfr 
dagtjuv m.fl. 

råt-stack m. Ib rö"tåstakk Våmh. (jfr råt al, bet. 1) 
'hög av multnande spånor, kvickrot etc. / pile of 
rotting chips, couch-grass etc.'. 

råtta f. IV a ro'tta—rdtta Älvd. rdtta öMor. Soll. 
rå'tta Ve. ra`tta Rättv. Dju. Vd. 1. 'djur (gnaga-
re) av släktena Rattus, Mus el. Lemmus / rat, 
mouse or lemming' (SAOB 1) allm. rå'ttur kunn 
rs so`kkenmillå Ve. 'råttorna kunna färdas mel-
lan socknarna'; vi ä fa'sst far på rdttar å 
my'ssar Leks. 'vi äro fasta för el. illa ansatta av 

både råttor och möss'. Jfr fjäll(s)-, hopp-, kek-, 
näv-, skepps-, skåp-, stor-. 2. (senare 
ssgsled:) 'redskap för liebladets inställande i rätt 
lutning mot orvet / implement used to give 
scythe blade the right angle to the shaft' Dju. 
Nås, se lie-. — 	ro`ttut Älvd. ra`ttut Rättv. 
adj. n. 'gott om råttor / with many rats'. 

rått-falla f. IV a ru`ttfåll Soll. raittfalla Rättv. 
rs`ttfalla Leks. ra`ttfäla Mal. 'råttfälla / mouse-
trap' (SAOB; ÖDB I 32); ra'ttfalla a fu'lli Rättv. 
'råttfällan har fallit el. slagit igen'. Jfr mus-, 
rått-giller. Syn.: mus-falla, -fälla; råttfäl-
la; slag-, vattu-falla. 

rått-fälla f. IV a rs`ttfälla Ore ra`ttfälla Bju. Nås 
Li. = föreg. (se ill.; SAOB; jfr ÖDB I 32, III 
339f.). 

rått-giller n. Id rå'tt(d)jilldär Ve. Soll. 'gilleran-
ordning för råttfångst / trapping-device for mice' 
(ÖDB III 339f.). Jfr råttfalla. Syn.: musgil-
le r. 

rått-sax f. la rå'ttsakks Våmh. rdttsakks Soll. 
rs`ttsakks Ga. 'järnsax, avs. för fångst av råttor / 
iron trap for catching mice' (SAOB; ÖDB I 33). 
Syn.: mussax. 

rått-ärt(er) f. la (pl.) ra' ttärrt(är) Ore 'gökärt, La-
thyrus montanus / bitter vetch' (jfr SAOB 2). 
Syn.: musärt(er), bet. 3a. 

rå-tuv m. Ja /kniv Mal. (jfr rån  n.) 'gräsbevuxen 
förhöjning kring råsten i hörnet av åker / grass-
-covered elevation round stone, marking bound-
ary at corner of field'. Jfr råsten. 

råt-väder n. Id rePtåweää'r Våmh. (jfr råtal  v., 
bet. 1) 'fuktigt väder, i vilket trävirke ruttnar / 
damp weather causing timber to rot'. Jfr råvä-
der, bet. 1. Syn.: rötväder. 

rå-veck n. II rätivik Älvd. (jfr rå adj, bet. 1) 
'ogräddat veck i tunnbrödskaka / unbaked fold in 
clapbread'. 

rå-ved m. II—J a rä"wiö nVåmh. rå' wid—rj"wid 
Våmh. (Bon.) råa 'd öMor. riewid Ve. rä`wid 
Ors. ra`vå Mal. 'otorkat bränsle el. virke från 
växande skog / undried firewood or green tim-
ber' (SAOB; We.; Got!. Ordb.; ÖDB I 492). Jfr 
råtall". 

råved-huggare m. III c råvidåå'ggär öMor. 'man 
som högg virke till gruva / man occupied with 
hewing mine timber'. 

råved-Idocka f. IV a rå'widåkkukk vMor. råvi'då- 
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klukka öMor. 'trampanordning av rått tallvirke, 
uppsatt mellan två byggnader el. två träd och på 
vilken ynglingar tränade sig för att vinna styrka 
att trampa kyrkklockorna / treading-device made 
of green pinewood put up between two buildings 
or two trees on which young men practiced in 
order to gain strength to tread the church bens' 
(se 	Syn.: se hundklocka; slängkläft 
m.fl. 

rå-väder n. I a ril` ve Mal. rå,  vår ÖVd. (jfr rå. adj., 
bet. 3). 1. 'fuktig väderlek / damp weather' 
allm. Jfr råtväder. 2. 'lukt av våta kläder el. 
blöt päls etc. / smell of wet clothes or fur etc.' 
Li. 

rå-välling m. I b rå'weltyyg Älvd. rii'välliy Flo. 
(jfr rå adj., bet. 1). 1. 'avredning av mjöl och 
vatten / mixture of flour and water' (ÖDB III 
472) Älvd. 2. 'okokt välling / unboiled gruel' 
Flo. 

rä interj., se h r ä. 
räcka' f. IV a re'ttja Älvd. Våmh. (Bon.) vMor. 
Ve.—Ors. rä'ttja Ore Leks. rä'ttja Rättv. Nås 
ÖVd. 1. 'lång rad, sträcka / long row' (t. ex. av 
människor; av sädessnesar; av hässjor; av ved; 
av nät etc.; SAOB räcka! II 2-3) allm. Zregg-å'jt 
rt'ti i re'ttju nvMor. 'lägga ut näten i rad' (ÖDB 
1118); dem Mt-ih(fp i ä'j rä'ttja a'llihöp 'fra. 'de 
sitta ihop i en rad allihopa'; Ira'"ygrettj Älvd. 
'lång, rak vägsträcka'; wi"dårettj Ve. 'lång ved-
trave'; e"sirettj Soll. 'rad av hässjor'. Jfr redan, 
bet. 1; ränta"; rodgårds-. Syn.: lagni; raka', 
bet. 1. 2. 'länga el. rad av hus / row of houses' 
(SAOB räcka! II 4a; ÖDB III 16) Ve. Soll. Ors. 
Rättv. Nås; vd s(s)tar rdttja hål-å bi tä'klas 
Rättv. 'den västra huslängan håller på att få dåli-
ga tak'; hesrettj Ve. å'" srättj Soll. ' huslänga' . Jfr 
redd", bet. 3. 3. 'lång, vid en ankarsten fäst 
järntråd, anv. vid gemensam förankring av flera 
mjärdar / long piece of wire fastened to anchor- 
stone, used to anchor several fish-traps' (jfr 
SAOB räcka! II 2; ÖDB I 99) nvMor. Jfr lagni; 
lagnai. 4. 'tid, under vilken inga större helger 
infalla / period during which there are no big 
public holidays' (jfr SAOB räcka' II 4b) Älvd. 
Syn.: slätta, bet. 2. 5. 'lång och högdragen 
kvinna / tall and supercilious woman' Jä. 6. 
(senare ssgsled:) långskaftat redskap av trä med 
hak, anv. att ge lien den önskade vinkeln mot 

orvet / wooden device with long shaft and notch, 
used to give scythe blade the required angle to 
scythe shaft Ål; se lie-. 

räckan  f. IV a rä'kka ÖVd. (jfr ? Torp rinka v.; 
rukka f.) 'metallfärgad hinna på järnhaltigt 
myrvatten / metal-coloured film on surface of 
bog water containing iron' (ÖDB II 43). Syn.: 
hanguld; vredga, bet. 2. — Ssg: rä'kkiila f. 
Tra. 'källbäck med metallfärgad hinna av järn-
haltigt myrvatten / spring rivulet with metal-
coloured film on surface from bog water 
containing iron'. 

räcka st.v.—sv.v.3. re'kka Älvd. Våmh. Ve. Ors. 
re'kka—rä'kka Mor. rä'kk(a) Soll. Ore Leks. Ål 
rä'kka Rättv. Bju. Dju.—Tra.; pret. rakk Älvd. 
Våmh. Mor. Soll. Jä. Äpp. Mal. rakk—re`kktä 
Ors. rä'kktä Ore Bju. Ål Mock. Nås rä`k(k)ts 
Rättv. Leks. rä'kkta Flo. rakk Mal. ÖVd.; sup. 
rtettjea Älvd. ru'uji(ä) nVåmh. ru'ujid Våmh. 
(Bon.) ru` ttji Mor. Soll. rekkt Ors. räk(k)t Ore—
Nås rs`ttji Jä. Äpp.—r8'kk Mal. i-8'We ÖVd. 1. 
'nå, uppnå / reach' (SAOB 5-6) allm. itje rekk 
ediS' ba'nnde rjyygym Sig Älvd. 'inte når det där 
bandet omkring dig (om fet person)'; sä'yygär 
ru`kk ännd bårta vä' ddjän öMor. 'sängarna nåd-
de ända bortåt el. till väggen'; (h)ä ra' kk pi ii‘gor 
Jä. 'det nådde upp till ansiktet; tri' hö'ää  sam 
rakk g vy bö'itä Mal. 'tre hoar, som nådde (tvärs) 
över bordet; o vä` fall äjn fämtifä'mm år, äll 
ra'kk o sä'kksti Li. 'hon var väl omkring femtio-
fem år, eller nådde hon sextio?'; i'nna o rakk 
fi'ra ss va'yyn je Tra. 'innan hon (3: klockan) 
nådde (el. hann att bli) fyra, så vaknade jag'. 
Syn.: hinna, bet. 1; nå, bet. 2. 2. 'vara, fortfa-
ra, bevaras / be, last, be preserved' (SAOB 6) 
allm. 8 kan rä'kka mju'k(k)t lä'yya Rättv. (Bo.) 
'det (3: tunnbrödet) kan hålla sig mjukt länge'; hä 
rä'kktä e U'Ir vi`kku Nås 'det räckte en hel vec-
ka'. 3. 'vara tillräcklig, förslå / be sufficient' 
(SAOB 7) allm. e re'kk bar a l'en fink Älvd. 
'det räcker bara åt en person'; ki`tä re'kk å mg"-
tjy gor-ä'd Våmh. (Bon.) 'litet räcker och myc-
ket går åt'; ä ra' kk int å' mi öMor. 'det förslog 
inte åt el. för mig'; må ä rä'kk nie då Soll. 'det 
måtte väl räcka nu då'; ä will-roit re`kka å mi 
öOrs. 'det vill inte räcka till för mig'; ä rä'kktä tå 
en 'Va Mock. 'det räckte el. förslog till en 
rock'. Syn.: se bottna, bet. 3. — Särsk. förb. 
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(nedi:) itjä lrår itajå'r a ruttje-nliöi nö'ö Älvd. 
'inte lär det här (regnet) ha trängt djupt ned i 
jorden'; (till:) 1. (opers.:) 'vara tillräcklig' allm. 
ä rek-t1' Ve. ä rekk (do) tf 'l Ors. ä räkk-0 Leks. 
Jä. 'det räcker (då) till'; ä rä'kk-t at as Li. 'det 
räcker (till) åt oss'. 2. (opers.:) 'vara full syssel-
sättning med' Äpp. Mal. ÖVd. far 'r rä'kk ä tå' 
tvi'sstäs Äpp. 'ni ha full sysselsättning med att 
träta'; NI/ räkk hä 	te vii' ti frå`sa Li. 'nog är 
det full sysselsättning med att vara i fähuset'; 
(upp:) rekk du u'pp Ors. 'räcker el. når du 
upp?'; (utåter:) trå' du ä rä'kk-Citat Tra.'tror 
du, (att) det räcker till?'. 

räcka sv.v.3.-1. re'ttja (sup. rekkt) Älvd. Ve. 
rä'ttj(a) öMor. Soll. Leks. (pret. rä'kkt—rdttjät 
Soll.) rå' ttja Rättv. Bju. Nås Mal. (pret. rä`k(k)ta 
Rättv. rä'kkt Mal.); pass. re'ttjas Våmh. (Bon.). 
1. 'sträcka (fram, ut) / extend' (SAOB 1) allm. dr 
re'ttj nO've ildjker Älvd. 'de (3: kreaturen) sträc-
ka fram nosen så di'; drm re'kkt ko'rrga Våmh. 
'de (3: korgmakarna) sträckte el. höllo fram 
korgarna (mot kunderna)'. Jfr lång-fl ä v , 
-skägg. 2. 'tänja ut, sträcka (om järn) / stretch 
(about iron)' (SAOB 1 b) Jä. ÖVd. ve  ska ti 
smea å rdttja Tra. 'vi skola (gå) till smedjan 
och sträcka (järn)'. Jfr draga, bet. 54; draga ut, 
bet. 2; pena; tynna ut. 3. 'sträcka och skrapa 
köttsidan av skinn med spadformigt järnverktyg 
(r ä c k-j är n, -nagel etc.) / stretch and scrape 
fleshy side of skin with spade-shaped iron tool' 
(SAOB id; ÖDB II 234ff.; Malung sn hist. 3, s. 
176ff. med ill.) allm. rä'ttj stji'nnä öMor. 'dets.'. 
Jfr fin-, kött-, mjöl-, rå-. 4. 'sätta av i galopp, 
galoppera (om häst) / break into a gallop (about 
horse)' (SAOB 8) Bju. Leks. Jfr räka, bet. 3; 
räckkuta. 5. 'följa ett villebråds spår, spåra / 
follow the track of game' (SAOB 9) Älvd. ig a 
weö dur o re'kkt,Kräär eter im 'jag har varit ute 
och följt hans (3: björnens) spår'. — 	rä'ttj 
si ätär någä öMor. 'sträcka sig efter något'; 
rä'ttj int di Oty"vyr så du dä'mmp Soll. 'sträck 
dig inte ut över (kanten), så att du faller!'; ja ska 
rä'kk mä Dju. 'jag skall sträcka mig'. — Pass.: 
1. rättjas-ti't Jä. 'göras rak, uträtas'. 2. re'ttjas 
etä dö Våmh. (Bon.) 'sträcka sig efter det'. — 
Särsk. förb. (från:) an rättjar-fri'  sä H'när 
Rättv. 'han sträcker ut benen'; (in:) an rekk-i'nn 
skdllan Ors. 'han sträcker (el. sticker) in huvu- 

det'; (iväg:) 	räkkt-ivå'g ss an låg Sam i 
rg.'m ät bakhal Leks. 'hästen satte i väg i galopp 
så han låg som en rem efter marken'; (till:) rettj- 

stjr nneb Älvd. 'bearbeta skinnet med spad-
liknande verktyg'; (u p p:) rä'ttje-app S8‘ kka Tra. 
'repa upp (garnet i) strumpan'; ppräkkt Mal. 
'upphasplad (om strumpa; jfr rä c k g arn)' ; (ur:) 
rättj-É" tiot Mal. 'skrapa skinn efter tvättning i 
lut samt torkning'; (ut:) 1. 'sträcka ut' allm. 
rettj-a'ut a'rrmin Älvd. 'sträcka ut armen'; rättj- 

se Nås 'sträcka på sig'. 2. rdttje-tit 
Li. 'tänja (sträcka) ut järnet' (ÖDB II 75, 79, 82). 
3. räkk-ii't ä Jä. 'släta ut det gm att sträcka det'; 
(åt:) rettj-d ö jm skå'kf Älvd. 'räck honom skå-
len!'; rekk-ä' mi ä'tta öMor. 'räck mig mössan!'; 
(återefter:) ä`ry rettj-a' tter Älvd. 'öronen (på 
hästen) peka bakåt'. — Av!.: rä'ttjiniy f. Mal. 
'sträckning och skrapning av skinn / stretching 
and scraping of skin'. 

räck-avskörd f. J a rä'ttjiåstjåk Mal. (jfr räcka 
sv.v., bet. 3) 'vid bearbetning av skinn avskuret 
stycke el. avskrapat fett etc. / piece of skin or fat 
cut or scraped off during processing'. 

räck-bock m. I b rä'kk(t)bokk—rä'ttbokk Leks. 
rä` kkbokk Dju. (jfr räcka sv.v., bet. 3) 'högt 
säte, anv. vid sträckande och skrapande av skinn 
och försett med anordningar för skinnets fixeran-
de / tall seat used for stretching and scraping 
skins'. Syn.: bråkbock; bråk-, räck-bänk; 
räckkrack. 

räck-bänk m. I b re'ttjbgjyk Älvd. re'ttjbeuyk Ve. 
rä'ttjbäy(y)k vSoll. Rättv. rä'kkbäyyk Flo. 
rdttjibilyyk Mal. rä'ttjebäyyk ÖVd. = föreg. 
(SAOB 1; ÖDB II 234ff.; jfr Malung sn hist. 3, s. 
156f. med ill.). 

räck-garn n. la rä'ttjegann ÖVd. (jfr räcka upp) 
'garn, som (i sammanhängande trådar) repats 
upp, t. ex. från ett strumpskaft / yarn which has 
been unravelled (in continuous threads) from 
e.g. a stocking leg'. Syn.: upprev-, uppräcks-
-garn. 

räck-järn n. Ja rä'ttjjänn vSoll. (jfr räcka sv.v., 
bet. 3) 'spadformigt verktyg av järn med trä-
skaft, anv. för att befria köttsidan av skinn från 
köttslamsor, fett och hinnor / spade-shaped iron 
tool with wooden handle used to free skins from 
remnants of flesh, fat and membranes' (SAOB). 
Syn.: räck-nagel, -nagle, -spada, -spade. 
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räck-klubb m. Ja rdttjikkabb Mal. 'halvrund (lös-
tagbar) stödkloss i änden på räckspadens trä-
skaft / convex (detachable) supporting block on 
top of wooden shaft of räck spade' (jfr Malung 
sn hist. 3, s. 157f. med foto). 

räck-krack m. Ib rdttjikrakk Mal. = r äc kb o ck 
(jfr Malung sn hist. 3, s. 156). 

räck-kut m. la rä'tdikat Leks. rdttjekåt Bju. (jfr 
räcka sv.v., bet. 4) 'galopp, sken, sporrsträck / 
gallop, bolting'. Syn.: fyr-, ränn-, segel-kut, 
bet. 2; kut", bet. 2. 

räck-kuta sv .v .1. rdttjikutta Mal. (jfr räcka 
sv.v., bet. 4) 'galoppera / gallop'. Syn.: fyr-, 
lång-kuta; kuta", bet. 2. 

räck-käpp m. J a rdttjkäpp vSoll. rdttjitjäpp Mal. 
(jfr räcka sv.v., bet. 3) 'till räckbänken höran-
de, vridbar slå, medelst vilken skinnet fixerades 
vid bänken / revolving cross-piece belonging to 
räckbänken by means of which skin was fixed 
to the räckbänk' (ÖDB II 235; Malung sn hist. 
3, s. 156). Jfr räcksticka. 

räck-nagel m. Id rdkktnagak nLeks. rdkknå-
gäk---rdkktnåga• Ål rä'kktnågåk Dju. (jfr räcka 
sv. v., bet. 3) 'spadformigt verktyg av järn med 
träskaft, anv. för att befria köttsidan av skinn 
från köttslamsor, fett och hinnor' (se ill.; SAOB; 
Rietz 550b; V11; We.). Syn.: se räckjärn m. fl. 

räck-nagle m. III re'ttjnage'4- (best. sg. dat. -na-
g14 m) Älvd. re'ttjnågälr vMor. rdttjänågäl 
öMor. rdttjnägäk Soll. rdttjnågsl—rd kktnågal 
Ors. rdttnågsk Rättv. rä'kktnäglra—rä'ttnaglra 
Leks. = föreg. (se ill.). 

räck-sjuk adj. I rd kkfgk Flo. rdkkfik Nås (jfr 
räcka sv.v., refl.) 'som ligger omornad och 
sträcker sig / lying drowsily and stretching'. 

räck-slägga f.IV a rä'ttjelläddja ÖVd. (jfr räcka 
sv.v., bet. 2) 'slägga, som användes att hamra ut 
järn med / sledge-hammer used for hammering 
out iron' (SAOB; ÖDB II 70f., 75; jfr Lima-
Transtrand sn hist. 1, s. 254f. med ill.). 

räck-spada f. V rdttjspadu vSoll. rdttjespädu 
Äpp. rä'ttjispädu Mal. (jfr räcka sv.v., bet. 3) 
'spadformigt verktyg av järn med träskaft, anv. 
för att befria köttsidan av skinn från köttslamsor, 
fett och hinnor' (se ill.; jfr Malung sn hist. 3, s. 
158 med foto). Syn.: se räckjärn m.fl. 

räck-spade m. IV rä'kkspås Nås rä'ttjespäi ÖVd. 
= föreg. (SAOB; ÖDB II 235, 236f.). 

räckspad-fodral n. Ja rdtdispadufodrål Mal. 'av 
skinn förfärdigat skyddsfodral för räckspada / 
skin-sheath for räckspada' (se ill.; ÖDB II 
236). 

räck-spik m. I b re'ttjspajk Älvd. rä'ttjspäjk öMor. 
re'ttspajk Ors. (jfr räcka sv.v., bet. 3) 'järnnagel 
med korsformigt el. med ett utskott försett hu-
vud, hörande till räckbänken / iron rivet with 
cross-shaped head, belonging to räckbänken' 
(ÖDB II 234, 235; jfr Malung sn hist. 3, s. 156f. 
med foto). Syn.: kors spik. 

räck-sticka f. IVa re'ttjstikk Älvd. (jfr räcka 
sv.v., bet. 3) 'trästicka, med hjälp av vilken skin-
net fixerades på räckbänken / wooden stick 
used when fixing skin to räckbänken'. Jfr 
räck-käpp. Syn.: räckstör. 

räck-stör m. J a rä'ttjstör öMor. = föreg. 
räda f. IV a rä'åa nVåmh. rå'da Våmh. (Bon.) 
-råda Leks. 'ngt som skrämmer (särsk. fågel-
skrämma) / something frightening (esp. scare-
crow)' (Torp rxda f., under rxda v.; Sdw. 
rädha f.); i sir-dat sym g rå' da Våmh. (Bon.) 
'jag ser ut som en fågelskrämma'. Jfr fågel-, 
hamp-. Syn.: rädda f., bet. 2; rädsel. 

räda sv.v.3.--1. rå' öa (sup. rått) Älvd. rii`da 
(pret. rii'det; sup. rå`da) Ve. rii`da (pret. rä'ddä—
rii'dad; sup. rätt—rii`dad) Ors. rå nMal. rå (pret. 
ra' dd) ÖVd.; pass. rå' das öMor. Ors. (jfr räd-
dal; Sdw. rädha; Rietz; Noreen Ordl. räda; 
Torp rxda; styr ack.:) 'skrämma / frighten' (jfr 
SAOB räda" I 1-2); att add råttlem  kri`ppq 
Älvd. 'han hade skrämt hem barnen'; a dåm rå'-
da di Ve. 'ha de skrämt dig?'; tå å rd-roz Tra. 'tag 
och skräm honom'; du ra' dd me 'fra. 'du skräm-
de mig'. Syn.: bråttali; rädda'; rädna; skra-
ta, bet. 2; skrämma, bet. 1. —Pass.: 1. 'vara 
rädd för / be afraid of' (jfr SAOB räda" III 1) 
Älvd. 	i no so i'nnt-ti ed a rå`ddas 'det är 
något, som han inte vore rädd (eg. hade haft rä-
dats) för'. Syn.: rädda', pass.; rädna, pass. 2. 
(spec. i uttr.:) gä (ajt) 8 rii`das Ors. 'gå (ut) om-
kring i gårdarna i byn, utklädd och försedd med 
ansiktsmask som rädenkarl'. — Särsk. förb. (k) 
råö-i' fil sstjin sÄlvd. 'skrämma fisken in i nätet'. 
Jfr rädda! å. —Avi.: rä (best. rå' e) n. Li. 'något 
som skrämmer (fågelskrämma) / sthg frightening 
(scarecrow)'. Jfr kråk-. 

rädd adj. 1 redd Älvd. Våmh. vMor. Ors. rädd 
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Soll. Ore-Tra. 1. 'som hyser fruktan, för-
skräckt, ängslig / frightened, anxious' (SAOB 1; 
styr ack.) allm. ittjä jr P g redd ra'kkm Älvd. 
'inte är jag rädd för hunden'; inte i dd ä'ssttz 
(-rä'dd för ä'sstim) vSoll. 'inte är jag rädd för 
hästen'; i å-pt kennt mi re'ddan åv i'yygu vOrs. 
'jag har inte känt mig rädd för någonting'; 
tro's(s)tte va rä'dd sketu Rättv. 'trasten var rädd 
för skatan'; o ms'tt int va rä'dd je'lltt, Leks. 'hon 
måtte inte vara rädd för elden'; ja ä rä'dd gz,dä 
kä'rty Ål je e rä'dd tulå 	Tra. 'jag är rädd för 
den där mannen'; lekrädd Ore 'rädd för lik'. Jfr 
faras v. pass. Jfr all-, brått-, dret-, folks-, 
hugg-, ljus-, mörk-, skakel-, skogs-, skott-, 
skugg-, skvätt-, skånk-, stryk-, vattu-. 
Syn.: räden, bet. 1. 2. 'försiktig, varsam, mån 
om / careful' (SAOB 3) allm. du ska va re'dd min 
di Ve. 'du skall vara försiktig med dig (dvs, vad 
du äter)'; va rä'dd um 	Soll. 'var rädd om 
elden (så att den ej slocknar)!'; redd um sko'fien 
Ors. 'försiktig med skogen'. Jfr rädd-om-sig. 

rädda f. IVa -rädda Soll. Ore rädda Rättv. Nås 
Jä. Mal. ÖVd. 1. 'fruktan, rädsla / fear' allm. 
dra-å' sä rädda Mal. 'gripas av (eg. draga åt sig) 
rädsla, börja bli rädd'; o tö se rä'dda 	Li. 'hon 
greps av rädsla (eg. hon tog sig rädda för)'. 
Syn.: räddhåga. 2. 'ngt skrämmande (t. ex. få-
gelskrämma) / something frightening (e.g. scare-
crow)' Soll. Ore Rättv. tjä"riurädda Rättv. 'be-
nämning på sjön Ljugarens bredaste del'. Jfr 
sparv-, spink-. Syn.: räda f.; rädsel. 

rädda' sv.v.1.-3. re'dda Våmh. vMor. (pret. 
re'dded vMor.) rä'dd(a) Soll. Leks. (pret. rä'd-
dät Soll. rädda Leks.) rädda Rättv. Bju. (pret. 
rädda Rättv.) rä'dda Flo.; obef. Äpp. sMal. (jfr 
rädd adj.; räda v.; Noreen Ordl. rädda v.; styr 
ack.:) 'skrämma, göra rädd' (jfr SAOB rädda'); 
pekär re'dded wåss svMor. 'pojkarna skrämde 
oss'; rä'dd int an vSoll. 'skräm honom inte'; 
jä rädda no Rättv. 'jag skrämde henne'. 
Syn.: se räda v. m.fl. — P. pret.: vi varrt Sa 
rädda vä'sstaviksmarrtja Leks. 'vi fingo en så-
dan avsky för Västanviksmarken'. — Refl.: o 
rdddät si a llu"ti ur ä vd Soll. 'hon drog sig av 
oro (för en sådan sak) till slut i alla fall'. —Pass.: 
an rdddäs int fö nå llekä öMor. 'han var inte 
rädd för några sådana (o: spöken)'; ä va nog far 
hå' o rä'ddas Leks. 'det var nog för det hon var 

el. blev rädd'. Syn.: se räda pass.; rädn a pass. 
— Särsk. förb. (av:) an rädda-å' fö"gkar Rättv. 
'han skrämde iväg fåglarna'; (upp:)jen få' gäl så 
i räddä-u'pp öMor. 'en fågel, som jag skrämde 
upp'; (å:) redd-O' ärm nVåmh. 'skrämma dem 
(o: fiskarna) på el. mot nätet'. Jfr räda i. 

rädda" sv .v .1. re'dda Älvd. rä'dd vSoll. rädda 
Mal. 'befria från fara etc. / rescue from danger, 
save etc.' (SAOB rädda"); han rä'dd mäg Mal. 
'han räddade mig'; i valt rdddtz, å' om Mal. 'jag 
blev räddad av honom'. Jfr freda, bet. 1; fria'. 
Syn.: frälsa. 

rädd-hare m. IV rdddhåra Mal. 'räddhågad per-
son, feg stackare / coward' (SAOB). Syn.: se 
hare, bet. ib; räddkrypare m.fl. 

rädd-håga m. IV-III a re'ddugf Våmh. re'ddågå 
vMor. rä'ddugå' öMor. rä'ddågå Soll. re'dduji 
Ors. rä'ddåga Leks. 'förskräckelse, rädsla /fear' 
(SAOB 1); an ketäd i rä'ddugå'm öMor. 'han 
sprang i rädsla'; så i rä'ddugå'mm öMor. 'så 
(t. ex. lin) mycket tjockt (i fruktan för klen 
växt)'; an tög rä'ddågan åt sä Leks. 'han bätt-
rade sig efter erhållen tillrättavisning'. Syn.: 
rädda, bet. 1. 

rädd-hågad adj. IV rä'ddhågin Mal. = rädd, bet. 
1 (SAOB). 

rädd-krypare m. III c rä'ddkrbpää  Mal. = r ä d d-
hare. 

rädd-om-sig adj. re'dd-ki'mm-sig Våmh. rä'dd-
o'mm-sä Dju. rä'dd-s'mm-sä Mal. rd dd-a`mm-
se ÖVd. 'försiktig med pengar, småsnål / careful 
with money, stingy' (jfr SAOB rädd 3b). Jfr 
rädd, bet. 2. Syn.: försiktig; nätt, bet. 3; 
sparsam. 

rädd-skit m. la rä'ddstjit öMor. Soll. 'person, 
som är rädd av sig, feg stackare / coward' (V11). 
Jfr rädenskit. Syn.: se hare", bet. lb. 

räden adj. III rå`ött Älvd. 	Våmh. 
vMor. rii'din öMor. Ors. råden 

Ve. 1. 'rädd / afraid' (Fr. hrxöinn) Våmh. 
(Bon.) vMor. Ve. Ors.; obef. Älvd. nVåmh. dem 
wa rii'dnär dem sVåmh. 'de voro rädda för 
dem'; jr wå'ir rå'dnär (-rå`digär) vMor. 'ni 
voro (eg. I voren) rädda'; djä"rå jen 
vMor. 'göra en rädd, skrämmas'. Jfr folks-. 2. 
'rädd för det övernaturliga, mörkrädd / afraid of 
the supernatural, afraid of the dark' allm. i wå ö4 
int rå`ött fårå a"t i skäu'em Älvd. 'jag var då inte 
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rädd för det övernaturliga, då jag vandrade (ute) i 
skogen'; ig uppas wi.'röiö it rå'öner Älvd. 'jag 
hoppas att ni inte bliva (eg. I varden inte) spök-
rädda'; am we rå'öigär dämda dö"rär vMor. 'vi 
ha varit mörkrädda för de där dörrarna (från 
kyrkogårdsmuren)'; i willd int djer an rii'digan 
vOrs. 'jag ville inte göra honom mörkrädd'. 
Syn.: mörkrädd. 

räden-karl m. Ja rå`dikall Ors. 'pojke el. flicka, 
utklädd i aviga kläder, mask m. m., som kvällen 
före Anders-, resp. Annadagen tillsammans med 
andra ungdomar gick omkring för att få trakte-
ring i de gårdar, där det fanns ngn Anders, resp. 
Anna / boy or girl, dressed up in odd clothes, 
mask etc, who, on the evening before Anders or 
Anna Day, went around to farms where there 
was someome by the name of Anders or Anna, 
together with other young people in order to be 
entertained'. Jfr räda, pass., bet. 2. 

räden-kött n. I a—II rå`rjtjgöt Älvd. (jfr räden 
adj.) 'kött av nyslaktat djur, som hade ryckning-
ar; då man bet i det slapp man mörkrädsla / meat 
from newly slaughtered animal which was still 
twitching; when one bit it, one got rid of one's 
fear of the dark'. 

räden-skit m. Ja riatistfit Älvd. rä'clustjit Våmh. 
'mörkrädd stackare / person who was afraid of 
the dark'. Jfr rädd skit. 

räd(er) n.Id—a 	nvÄlvd. rér Jä. rå ÖVd. 
'manligt könsorgan, scrotum / male sexual or-
gan' (Fr. rear; Rietz rär; VII räder; Torp red); 
ka`mmprå ÖVd. 'könsorgan på häst'. Jfr kamp-
rädlås. Syn.: se don, bet. 4, m.fl. 

räd(er)-stol m. Ja rå`stölr Li. 'fäste (bas) för man-
ligt könsorgan / base of male sexual organ'. Jfr 
ballbacken. 

räd-karl m. la rå'dkall Ve. ring nMal. rdkal Li. 
(jfr räda v.). 1. 'fågelskrämma / scarecrow' Ve. 
nMal. Li. sett upp rå'dkallär för tra"num Ve. 
'sätta upp fågelskrämmor för tranorna'. Syn.: se 
fågelräda; kråkräd; åkerspöke m.fl. 2. 
'lång och gänglig man / tall, lanky man' nMal. Li. 
Jfr rangel m. m.fl. Syn.: se dale; rävel"; 
spjångel m.fl. 3. 'mager, dåligt klädd man / 
thin, poorly-dressed man' Ve. 

rädna sv.v.l. rå'(ö)n, nVåmh. rå'dtz sVåmh. 
vMor. (sup. rå`dna vMor.) 'skrämma / frighten' 
(jfr räden adj.); i skam rii`(6)t,i an nVåmh. 'vi 

skola skrämma honom'; ur i ddgd rå'do ndå' 
sVåmh. 'hur jag kunde skrämma den där (perso-
nen)'. Syn.: se bråttall; räda. — Refl.: wi rii'd-
nedum wås sö'n vMor. 'vi skrämde upp oss så 
där'. — Pass.: åjj, tä ril'anas nVåmh. 'oj, (en 
sådan en) att skrämmas!'. Syn.: räda, pass.; 
rädda!, pass., bet. 1. 

rädsel f. Ja rii.2 (best. rå'llg) Älvd. (jfr SAOB 
rädsla) 'något att skrämma med / something 
used for frightening'; rå"våral (skämtord) 'något 
att skrämma räven med'. Jfr fågel-. Syn.: räda 
f.; rädda f., bet. 2. 

räffel-bössa f. IV a reffelrbyss Älvd. reffilbö,s,sa 
Mal. 'bössa med räfflor i pipans lopp / gun with 
grooves inside the barrel' (SAOB; ÖDB II 96). 
Jfr sex-, åtta-huggare. 

räffel-sax f. la reffeksakks vÄlvd. 'järnten, anv. 
vid upphuggning av räfflor i bösspipa / iron rod 
used to make grooves in gun-barrel' (se ill.; ÖDB 
II 96f.). 

räffla f. IV a—b reffek Älvd. refälr Soll. räffla 
Bju. Li. 'räffla el. spår (t. ex. i bösspipa el. 
kvarnsten) / groove (e.g. inside gun-barrel or in 
millstone)' (SAOB; ÖDB I 475, II 96). Jfr rak-. 

räffla sv.v.l. reffelr Älvd. räffla Bju. 'förse med 
räfflor / make grooves' (SAOB räffla' a); du ak 
reffeZ, 	by'ssa a mi vÄlvd. 'du skall räffla 
(pipan på) den här bössan åt mig'. 

räfs n. Ja reffs  Ors. räffs Leks. Bju. Ga. Flo. Nås 
Jä. nMal. 'vid bindning el. tröskning av säd upp-
kommen spillsäd, som räfsades ihop och använ-
des till byttfoder / grain that was spilled when 
binding or threshing and was later raked together 
and used as fodder in tubs' (SAOB räfs'; ÖDB I 
266, 430f., 453). Jfr av-, efter-. Syn.: räfs-
doss; räfse. 

räfsa f., se härv f.; ärja f. 
räfsa' sv.v.3.-1. re'ffsa Älvd. Våmh. vMor. Ors. 
—röffsa nvMor. (pret. reffste Älvd. reffstä 
Ors.) räffs(a) öMor. vSoll. Leks. Ål (pret. räff-
sä öMor. räffst8 Leks.) röffs(a) Ve. Soll. (pret. 
rdffsät Soll.) räf(f)sa Rättv. Bju. Dju.—Tra. 
(pret. rdf(f)ss—räffisa Rättv. räffstä Bju. Nås 
rdffsa Flo. rdfftä Äpp. rdfft Mal. Li.) 'med 
krattliknande redskap föra ihop (hö, säd, blast, 
ogräs, kvistar etc.) till högar / rake together (hay, 
grain etc.) in piles' (SAOB räfsa' 1-2; ÖDB I 
214, 231ff., 262, 430f.); reffs kra'"ygan Älvd. 
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'räfsa fram hö från oländiga ställen' (Liv. Älvd., 
s. 66; jfr krånge m.); reffs å"Ir4n Älvd. räffs i 
strä'yy, öMor. 'räfsa ihop hö i en lång (smal) 
sträng' (jfr h ale m.); reffs i sta' kk Våmh. 'räfsa 
ihop höet i högar'; da' ska reffs-e'ttär å ma'jt f0 
reffs ta'Ir Våmh. (Bon.) 'du skall räfsa ihop 
(sedan jag burit hö till hässjan) och Majt får göra 
den avslutande finräfsningen' (jfr räfsa efter); 
reffs tas/ge vOrs. räffs tå'gsr Leks. 'räfsa ihop 
kvickrot (på trädan)'; vi får ta-ihö'p dä mdssta å 
rdffs vå'Ir så'n Leks. 'vi måste hastigt räfsa ihop 
det mesta (höet) och räfsa omsorgsfullt sedan'; 
räffs kvi'sst Leks. 'räfsa bort kvistar från 
slåttermark'; räffs rä'gstabbin Ga. 'räfsa råg-
åkern, sedan man skurit, bundit och satt upp 
rågen'; räffs gå', Mal. '(till valborgsmässan) 
räfsa bort skräp från gårdsplanen'; rdffs vålin 
Tra. 'räfsa ihop hö- el. sädesavfall på vägen, 
längs vilken man burit in hö el. säd' (ÖDB I 262). 
Jfr fin-. — Särsk. förb. (av:) reffs-å'v e"sjun 
nvMor. reffs-å'v j''sun vOrs. 'räfsa bort utstic-
kande och hängande hö från hässjan'; (efter:) 
1. refs-e'ttär Våmh. räfs-d ttär Soll. räffs-dttä 
Mock. räffs-ä` trär Flo. räffs-d tt Li. 'räfsa om-
sorgsfullt där det förut räfsats mera hastigt'. 
Syn.: fi n r äfs a. 2. räfs-d ttär Leks. (Silj.) 'räfsa 
fram hö från sanka och oländiga ställen'; (från:) 
dem a refst-frö' si vOrs. 'de ha avslutat räfs-
ningsarbetet'; ha ni räffst-fri' datt Leks. 'ha ni 
avslutat räfsningen (eg. räfsat från eder)?'; 
(ihop:) räfs-iö'p br'`dor vSoll. 'räfsa samman 
utbrett hö till högar'; räffs-ihö'p spå`nan Leks. 
'räfsa samman spånorna'; ihö'präfft Mal. 'hop-
räfsat'; (i kring:) reffs-ikri'yyg vMor. 'räfsa (hö 
el. säd) från kanterna av ett område in mot dess 
mitt'; (till:) vi ska räffs-tå' sä'uya Äpp. 'vi skola 
gm räfsning jämna kålsängarna'; (u p p;) refs-u'pp 
vOrs. 'räfsa ihop överblivet hö'; (ut a v;) räfs-tå' 
hes Dju. rdffs-tå hå`yan Tra. 'räfsa bort ut-
stickande och hängande hö från hässjan'; räff-tå' 
sta' ttjam Äpp. 'med räfsa jämna höstacken'; 
(uti:) räfs-ti' Dju. Ga. 'räfsa ned gödsel i potatis-
fåra'; (åter:) reffs-a'tt dar ea jr (i"'ruffst svÄlvd. 
'räfsa ihop nyslaget och orört (ej rufsat) hö för 
att hässja det'. — Av!.: räffs n. Mal. reffsels n. 
Älvd. räffsiyy f. ÖVd. 'räfsningsarbete / ra-
king'; räffsia ge`kk-på hdj4- dd in Li. 'räfsning-
en pågick hela dagen'.  

räfsa" sv.v. 1. röffs(a) Soll. 'hålla räfst, kritisera, 
granska / call (s.o.) to account' (SAOB räfsa"). 
Syn.: räfstera. — Särsk. förb. (upp;) rö'ffs-upp 
min Soll. 'dets.'; an röffsät-u'pp min pöjkum 
Soll. 'han höll räfst med pojkarna'. 

räfsare m. III c röffsär Soll. räffsar Äpp. ÖVd. 
'person (man el. kvinna), som räfsar / person 
(man or woman) who is raking' (SAOB). Jfr 
räfserska. Syn.: räfskarl, bet. 1. 

räfs-doss n. II reffsdies Älvd. = räfs n. (Liv. 
Älvd., s. 71; ÖDB I 430). 

räfs-drag n. II rdf(f)sdräg Rättv. (Bo.) 'så stort 
stycke mark, som man räfsade rent med ett enda 
drag av räfsan / the area that could be covered in 
one stroke of the rake' (jfr SAOB). Jfr drag n., 
bet. 8a. Syn.: härv-, än-drag. 

räfse n. III reffsä vMor. Ors. räffsä öMor. Äpp. 
röffsä Soll. reil(f)ss Rättv. räffs8—rdffsä 
Leks. räffs sMal. = räfs n. (ÖDB I 398, 430). 

räfserska f. IV a räffsäska Leks. (Silj.) 'kvinna, 
som räfsar / woman who is raking' (SAOB). Jfr 
räfsare. Syn.: räfskulla. 

räfs-handske m. Illa räffshajtstje Tra. 'halvhand-
ske av skinn, nående ett stycke upp på handle-
den, anv. vid bindning av säd / leather half-glove 
reaching up over wrist, used when binding grain' 
(SAOB; ÖDB I 417; IV 69). Syn.: skärhand-
s k e. 

räfs-karl m. Ja reffskall Älvd. nvMor. röffskall 
Ve. rdffskarr Leks. (Silj.). 1. 'person (vare sig 
man el. kvinna), som räfsar / person (man or 
woman) who is raking' OvSi. Syn.: räfsare. 
2. 'man, som räfsar / man who is raking' Leks. 
(Silj.). 

räfs-kudde m. Illa räffskudda Leks. Ål räffskud-
da Ga. räffsk8dd(ä) Flo. 'fång av hopräfsad 
spillsäd, löst hopbundet och placerat i snesen / 
bundle of spilt grain raked together, tied loosely 
and placed in stook' (se ill.; ÖDB I 430f.). Syn.: 
se dudd, bet. 2; räfsvåndla m.fl. 

räfs-kulla f. IV a rdffskulla vSoll. = räfserska 
(ÖDB I 221). 

räfs-skur f. J a rdffsskåjr nvMor. 'liten regnskur, 
som faller under räfsningen av höet, men är så 
obetydlig, att den ej hindrar bärgningen / light 
shower of ram n during raking of hay, which does 
not stop work'. 

räfs-tapp m. l a reffstapp Våmh. vMor. räffstapp 
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Leks. Ga. Äpp. = räf s k udde (ÖDB I 430f.). 
räfstera sv.v.l. räffstera Bju. 'granska, kritisera, 
hålla räfst med ngn / call a person to account' (jfr 
SAOB räf st a). Syn.: r äf s 

räfs-våndla f. IV a räffsvannda Flo. = räfs-
kudde. 

rägga f. IV a 'ränna, skåra / groove', se rigga. 
rägla f. IVa, se regla. 
räk m. I b råk ÖVd. 'lång och kraftigt vuxen man, 
jätte / tall, strongly-built man, giant'. Syn.: se 
bängel; rake, bet. 2; räkel m.fl. 

räk f. J a ra Nås Jä. 'smal, vintertid körbar sträc-
ka myrmark / narrow stretch of marshland which 
could be driven on in wintertime' (jfr Elmevik, 
kåk- och kå(k)s- 1967, s. 78). 

räk n., oböjl. sbst. rek Mal. (jfr räka st.v., bet. 2) 
'gående omkring sysslolös, kringdrivande, drift / 
lounging about'; i e bii`r8 å't på r' k i dä'g 'jag är 
bara ute på drift i dag'. 

räka f. V rekå Älvd. —reka Våmh. re"ku vMor. 
Ve. Soll. 	 öMor. re"ka Ors. tina 
Ore ri'ku Mal. rä'kku ÖVd.; obef. Rättv. Äpp. 
1. 'skovel el. spade av trä (med rak el. rundad 
plåtskodd egg) / wooden shovel or spade' (se ill.; 
SAOB räka"; jfr Rietz 551a; Fr., Bl., Torp 
reka; ÖDB I 284, 366, 372; Gruddbo 279ff.) 
allm. an  snikked rekur Ore 'han täljde träspadar 
el. träskovlar'; ja`nnskoreka vOrs. 'träskovel 
med järnskoning'. Jfr dret-, dyng-, fähus-, gil-
ler-, karm-, kast-, kol-, kolbod-, ladu-, log-, 
malm-, mjöl-, sko-, snö-, stybb-, sädes-, 
trä-, yrkes-. Syn.: skovel, bet. 1; skyffel, 
bet. 2; spade, bet. 1. 2. 'skovelliknande (del 
av) redskap av trä / shovel-like (part of) imple-
ment made of wood' (t. ex. på vertikal kvarn-
hjulsaxel etc.; ÖDB III 271, 279) allm. Jfr 
bled(j)a f.; hjul-, kvarn-, mat-, stäm-. 3. 
'bröd- el. bakspade / baker's peel' Ore prkk 
bu'lla få do djirro på rirken 'picka el. nagga 
bullarna får du göra på brödspaden'. Jfr bull-. 
Syn.: se bakfjöl; skovel, bet. 3, m.fl. 4. (se-
nare ssgsled:) 'bogben / shoulder-bone'; se bog-. 

räka st.v.—sv.v.1.-3. rekå Älvd. Våmh. re"kå 
vMor. Ve. Soll. Ors. reklf öMor. rå"ko Ore 
rå`ks Mal. rä`ko—rina ÖVd.; pret. råk allm.; 
sup. retjib Älvd. nVåmh. rertjid Våmh. (Bon.) 
retji' öMor. re"tje Ve. re"tji Soll. —re"kåd Ors. 
rå"tje—råkt Ore rå'tji Mal. rå'tje Tra.; obef. 

Rättv. Äpp. (jfr Rietz räkå; Gotl.Ordb. vräka'; 
VII, We. räka; Fr., Torp reka; de Vries reka 
2). 1. (tr.:) 'driva (in), sticka (in), skjuta (på), 
stöta (till), knuffa / drive (in), push, knock, jolt' 
(jfr SAOB räka" 1) allm. i råk i lea'nnd b441 troz 
Älvd. 'jag sköt båten iland'; ge a retji mig Älvd. 
'han har knuffat mig'; rek 4 rö'v Älvd. 'vid klätt-
ring skjuta på varandra under bakdelen'; ,Vk o 

o skå' bu nVåmh. 'stöt och stöt (i sexuell 
mening), om du skall!'; dem a rutj a salidu 
Våmh. (Bon.) 'de ha stött el. knuffat honom åt 
sidan (o: han får ej vara med)'; i råk tri'llo in i 
Iti'drä Våmh. (Bon.) 'jag sköt trillan in i lidret'; 
an ad re"kåd bi'sso in i mu'nnan ö'-num vOrs. 
'han hade stuckit bössan(s pipa) in i gapet på 
honom (o: björnen)'; i ska re"kå ,2n öOrs. 'jag 
skall sticka honom (med något vasst verktyg)'; i 
for å rakt h&gaffeln mot flrå"kon Ore 'jag råkade 
sticka (eg. for och stötte) högaffeln mot vagnsfla-
ken'; an råk ädå' bak i "'In Mal. 'han stack in det 
däri elden'. 2. (intr.; om person:) 'gå och driva, 
ligga och lata sig; (om föremål:) driva för vind 
och ström; ligga och skräpa / (about person:) 
drift, lounge about; (about object:) drift, be lit-
tered' (jfr SAOB räka" 3) Soll. Vd. då en rn 
hå'r 8 då'r Mal. 'då man går sysslolös och driver 
här och där'; i rå'k da i vä'tp fast int i sa'mm 
Mal. 'jag flöt i väg (där) i vattnet, fastän jag inte 
sam'; ä räk i la'nn ns skrå'p Li. 'det flyter iland 
något skräp'; ä 	ät len Tra. 'det flyter utmed 
älven'. 3. (intr.; om hastig förflyttning / about 
sudden movement:) ?n 1- 11‘ å"vut Älvd. 'den (D: 
hästen) ryggar baklänges'; ,Vc i uM'g Ors. råk e 
wå'g Ore 'sätta i väg i språng'. Jfr räcka sv.v., 
bet. 4. 4. (abs. och följt av adv. efter:) 'kasta, 
slänga, hyva (bort) / throw, chuck (away)' Älvd. 

e'dd d4 snt eb o retjib e'tter 'han skulle då 
(gärna) sälja det (gamla bordet) och riktigt kasta 
det till dig'. 5. 'vara försmädlig, söka gräl / 
sneer, pick a quarrel' Mal. 6. (i uttr. räka i 
näv:) re"kå-i-ni.'v Ve. 'sätta näsan i vädret, vara 
högfärdig / be stuck up, haughty'. Jfr näv, bet. 
2; räka upp bet. 2. —Refl.: 1. re"kå si nvMor. 
'skjuta på, giva sig fart / push, get up speed' 
(t. ex. med ispik vid skridskoåkning). 2. rekå 
sig Älvd. re"kå si Ors. rå"ko se Ore 'göra sig illa 
på något vasst, sticka sig / prick oneself ; e a 
rirtje me åv jenär sinko Ore 'jag har gjort mig 
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illa på en sticka'. — Pass.: 1. rekås Älvd. re"-
kås vMor. Ve. rekå' s öMor. 'knuffas'; u dg'g 
r&'ks öMor. 'så du knuffas'; du få-pt rekå' s sö'n 
öMor. 'du får inte knuffas så där!'. 2. rekås 
fr"ri Älvd. 'ligga i vägen och skräpa'. 3. rekås-
-tepp Ors. 'stickas gm huden, varefter det saltas 
i såret' (om ko, som hade skravelsjuka). — 
Särsk. förb. (av:) 1. re"k-åv an Soll. 'kör i väg 
honom!'. 2. råk-å' Mal. rin-å ÖVd. 'flyta och 
driva i väg med strömmen'; (efter:) tjg' öteb ar i 
retjib-e'tter Älvd. 'köttet har jag kastat bort (på 
platsen, där djuret sköts)'; (för:) rek-Y nob, so 
Print drm kymå-Pnn Våmh. 'lägg (skjut) för ngt, 
så (att) de (3: kreaturen) inte komma in'; rek-få'r 
ke' nndjen Ve. 'skjut för låskolven el. kängen!' 
(jfr räkförare); (genom:) rek-gg'jnym spg'4n 
nVåmh. 'föra skytteln gm väven'; (i:) rek-1' 
Våmh. (Bon.) 'sätta (skjuta) in stängerna i ett 
led'; (ihop:) rek-35 eb nVåmh. 'skjuta ihop 
det'; (in:) gn rek-Pin eb inmin salibyn Älvd. 
'man skjuter in det (botande läkemedlet) utmed 
sidan (av hästens mun)'; rek-P nn å'rbur i ska`kk- 

nVåmh. 'skjuta in järnmärlorna (eg. årdor-
na för selpinnarna) i skaklarna'; rek-i'nn jen 
stö'r genum fe' nnstär Ve. 'stick in en käpp ge-
nom fönstret'; (ini:) rek-in' nvMor. 'sticka in 
(t. ex. spoltenen i vävspolen)'; (kull:) a nån re-
tjP-ku'll di öMor. 'har någon stött omkull dig?'; 
(mot:) rekå'-mö't kid kku öMor. 'stötta upp 
klockan mot väggen (för att justera pendelns 
takt)'; (ned:) 1. rek-riP b n Våmh. 'skuffa om-
kull honom'. 2. rek-ni 'd Ors. 'stöta ned (t. ex. 
en stör i marken)'; (nedav:) rek-nidkv si bra'k-
ka Ve. 'taga av sig byxorna'; (nedi:) i ska rek-
-nrdi srlostikkor Ors. 'jag skall sticka i selstic-
korna'; (till:) an råk-t'1 å' mi öMor. 'han knuffa-
de till mig'; (u n d an:) rek-kenn4 gn vÄlvd. 'stöt 
bort honom!'; rek-415indei bi bt-i'rdeib Våmh. 
'flytta undan bordet, så att det ej är i vägen för 
dig!'; ri1c-u'rinda ä Ors. 'ställa undan det'; (un-
der:) qrin ar i retj-y`nndä sg'jndji nVåmh. 'den 

mjölasken) har jag skjutit under sängen'; 
(upp:) 1. rekå-u'pp stu'kkg nVåmh. 'skjuta 
stockarna uppför slanorna (vid bygge)'. 2. rdc-
-uipp n'väd Våmh. (Bon.) 'sätta näsan i vädret' 
(äv. bildi.; jfr räka, bet. 6); an råk-sipp skå'lln 
vSoll. 'han (3: hästen) höjde på huvudet'; 
(uppå:) rek-upå' si bra'kka Ve. 'hastigt sätta på  

sig byxorna'; (ur:) uka nå' du re"k-gr di Soll. 'ett 
sådant språk (eg. vilket något) du häver ur dig!'; 
(ut:) rek-a'ut ba'tz Älvd. 'skjut ut båten!'; 
(utav:) oda do'nimba to te å rå'k-tå Li. 'den där 
dimman började driva bort'; (uti:) 1. rek-åjtP 

nvMor. 'skjuta ut nätet' (ÖDB 1119). 2. 
dö' g an int å didå an råk-tP an Mal. 'dog han inte 
av det där, som han rände i honom?'; (å:) 1. 

pi'ddjin 	nVåmh. 'sticka in gadden'; 
rek-å' min bla a'rindum vMor. 'skjuta på med 
båda händerna'. 2. rek-0' di ru'ttjen så snirräst 
Våmh. (Bon.) 'sätt på dig rocken för en liten 
stund!'; i ska iVk-ö mi be'jen vOrs. 'jag skall 
sätta på mig ryggsäcken'; (åkull:) å råk-åku'll 
me Ve. 'hon knuffade omkull mig'; (åt:) i råk-å' 
nåm ä Soll. 'jag slängde åt honom det'; (åter:) i 
rak-a'tt eb g Älvd. 'jag sköt (igen) det (n: spjäl-
let), jag'; rekPr-a'tt fö'nsträ öMor. 'stäng (eg. 
stängen) fönstret!'; rek-dtt rå'vä Ve. 'sticka el. 
skjuta ut stjärten'. 

räkel m. J a i'tjäl Ve. re"tjil Son. 'lång och kraf-
tigt vuxen man' (SAOB räkel' 2). Jfr slåk, bet. 
1. Syn.: se rake, bet. 2; räk m.; rävel" m.fl. 

räk-fly n. V rä'kflrg Mal. rå' kflri Li. (jfr räka st.v., 
bet. 2) 'fritt kringflytande dyholme, sammanhål-
len av olika växters rötter / floating piece of 
marshy ground kept together by roots of various 
plants'; ä e ryygan drin äll rå'kfIrier da-i amda 
nPlånam vässta grå'sbre'kka Li. 'det är inget 
annat än flytande dyholmar i den där nya sjön 
väster om Gräsbrickan'. Syn.: se fly, bet. 2; 
lös fly. 

räk-förare m. III c rikfå'rär Ve. (jfr räka för) 
'stång att stänga fähusdörren med / rod or stick 
used to shut the door of the cowshed'. Jfr käng, 
bet. 3. 

räk-lave m. IV 	Li. (jfr räka st.v.—sv.v., 
bet. 2) 'svart moss- el. lavliknande växt, som 
flyter och driver i vattnet / black moss- or lichen-
like plant drifting in the water'. 

räkling m. I b reklrikyg Älvd. re"kirigg Ve. Soll. 
rdIckiriyg ÖVd. 1. 'lång och grov spik / lang, 
thick nail' (Gotl. Ordb.) ÖVd. Syn.: drevling, 
bet. 1. 2. 'arbetsoduglig stackare, dagdrivare, 
vrak / incapable wretch, loafer' OvSi. 

räkna sv.v. 1 . rekkgrz—re'kkin Älvd. rekkei-
Våmh. re"ken vMor. Ve. räkä' nn öMor. re"kän 
Soll. re'kkna—re'kknQ Ors. rinna Ore Leks. Ål 



räkne-härvel 	 2024 	 räk-rock 

rå"kna Rättv. rå`kna Bju. Dju.—Äpp. rå' kina 
Mal. rå`kna—rä'yyna ÖVd. 1. 'syssla med räk-
ning, ange antal, beräkna / count, calculate' 
(SAOB 4) allm. rè kken up i tjä"gu Älvd. 'räkna 
(upp) till tjugo'; du ska re"ken ä sjö'v Ve. 'du 
skall räkna det själv'; re`kknä fo du sjå' vOrs. 
'räkna, (så) får du se!'; rii`uyn lahöpin Li. 'räk-
na korna i hjorden'. 2. 'räkna upp / count, 
enumerate' (jfr SAOB 4 och 12) Älvd. Ore Rättv. 
rekken bä''kstavf Älvd. rå'ken ö'rder Ore 
rå"kan ö'Zrär Rättv. 'räkna upp bokstäverna'. Jfr 
räkna upp. 3. 'räkna med, påräkna, inbegripa 
/ reckon on, include' (SAOB 12) Mor. Jä. an e int 
re"knendes vMor. 'den (lilla omvägen) behöver 
man inte räkna med'; hä vä a'llri nu' nn ti'yy te 
rå'kän på Jä. 'det var absolut ingenting att räkna 
med el. lita på'. — 	dum rii`kän så nog hi 't 
Mock. 'de räkna sig nog (som hörande) hit'. — 
Pass.: (i förb. med vid:) räknas-vi' öMor. 'beräk-
na hur mycket var och en skulle valla med hän-
syn till antalet kor' (jfr räkna ihop). — Särsk. 
förb. (av:) rekän-ä'v Soll. 'utlotta med hjälp av 
räkneramsa'; (e ft e r:) råkän-ä`ttä Dju. 'räkna ef-
ter'; (ihop:) rekkgn-g5 tjg'när nVåmh. 'kon-
statera antalet kor i varje gård inom vall-laget' 
(ÖDB I 141); (sönder:) rekken-su'nnd tji' när 
Ors. 'dets.'; (upp:) rä'yyn-spp bö'kstävan Tra. 
'räkna upp bokstäverna' (jfr räkna, bet. 2); (ut:) 
i rekkned-a'jt ä Ors. 'jag räknade ut det'; kan du 
då Pinne-i-et ä Li. 'kan du då förstå det (som 
hände)?'; (uti:) råkän-ti' Dju. 'vid uppsättning 
av väv räkna lagn på hål i redkammen'. 

räkne-härvel m. Id räkänä'rrvil öMor. rå`kanarr-
vil nöLeks. 'härvel (med räkneverk), som gm 
knäppning markerade antalet pasmor / reel (with 
counter) which marked number of skeins by 
clicking'. Syn.: se knäpphärvel m.fl. 

räkne-kulor f. V pl. rekkenktikur Våmh. (Bon.) 
'små, vid hårarbete använda träkulor, med hjälp 
av vilka dussin räknades / small wooden beads, 
used to count dozens, in connection with hair-
work' (man räknade upp ett dussin kulor och 
därefter den trettonde kulan som en skiljelinje 
mot nästa dussin; ÖDB II 365; jfr SAOB räkne-
kula). 

räkne-mästare m. III c rekkenmjster öOrs. 'per-
son, som är duktig i räkning / person who is good 
at counting' (SAOB 3). 

räkne-stuga f. V re"känstugu Soll. 'stuga, tillhörig 
ngn tion de räknare och anv. vid räknandet av 
tiondestickorna / cottage belonging to a cal-
culator of tithes and used when counting tion-
de stickorna'. 

räkne-ställe n. III rå'känställä Dju. 'plats, där 
vallhjonen stannade med kreaturen för att räkna 
dem / place where herders stopped with cattle in 
order to count them' (ÖDB 1 173). 

räkne-tals adv. re'kkentäks Våmh. (Bon.) 'i sådan 
mängd, att räkning kan ske / countable' ; (vanli- 
gen negativt:) äd 	re`kkentMes 'det är oräkne- 
ligt'. 

räkne-tavla f. IV a rå'kuntävZra nRättv. 'psalm-
nummertavla i kyrka / hymn board in church'. 

räkning f. I b re`kkntygg Älvd. re`kkniug Våmh. 
re"knigug vMor. Soll. räkni'm öMor. re'kkniyg 
Ors. rå'kuniu Leks. rå'kniu Bju. Flo. Nås Mal. 
rå`kniyg ÖVd. 1. 'uppgörelse och likvid, redo-
visning / settlement and payment, statement of 
account' (SAOB 1 a) Älvd. ÖVd. ig a faj rekk-
nrygg ng' Älvd. 'jag har ratt redovisning (likvid) 
för utfört arbete nu'; få rii`kniu Mal. få rä`knigg 
Li. 'få likvid för fullgjort arbete'; an add ni'tt 
djott rå`kniug me äjnsm sam add fii`r-
-hä'jmat Li. 'han hade nyss gjort upp med och 
betalat en (man), som hade farit hem'. Jfr skult-, 
släng-. 2. 'beräkning, uträkning / calculation' 
(SAOB Ib) allm. Jfr korg-, tionde-. 3. 'avräk-
ning, avkvittning / settlement of accounts' 
(SAOB 1 c) OvSi. djä re`kkni'm Älvd. 'verk-
ställa avkvittning av utförda dagsverken'; rå't-
räkni'm öMor. 'avkvittning inom en rote'; 
grö'vrekni'yg öOrs. 'avräkning efter slutat 
gruvarbete'; 11.5'grekkni'yg Ors. 'avräkning för 
gemensam slog'. Jfr socken-. 4. 'skuldnota på 
levererade varor, faktura / bill, account' (SAOB 
le) Våmh. Flo. 5. 'räknande; sätt att räkna / 
counting; way of counting' (SAOB 4, 5, 6) allm. 
re'kknindji jr dutä a mi'ssmår nVåmh. 'räkning 
(av veckorna) visar, att kon skall kalva till mid-
sommaren'; ä jekk int ihö'p ät rriPna rirkunig 
Leks. 'det gick inte ihop efter mitt sätt att räk-
na'; lli`pstensrekkniug Ors. 'räkning av slip-
stenar'; vrkkuråkniy Jä. 'räknande av tiden i 
veckor'. Jfr folks-. 6. (senare ssgsled:) 'an-
märkning, bakläxa / criticism, rebuff ; se bak-. 

räk-rock m. I b rekurukk Älvd. (jfr räka f., bet. 1) 
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'livrock, nående till knäna; ej kluvet skört / knee-
length coat without tail' (Liv. Älvd., s. 25). 
Syn.: brädrock. 

räk-sand m. J a rinsannd Li. (jfr räka v., bet. 2) 
'fin, lättrörlig sand / fine-grained, easily running 
sand'; il stjii`-so'nnd batto'nnd da i am-da fr'n 
rinsanndam 'det (3: vattnet i älven) skär sönder 
där borta under stranden i den där fina, rinnande 
sanden'. Jfr mals and m.fl. 

räk-sko m. V b—a rekuskre Älvd. re"kuskö vMor. 
Ve. Soll. Ors. rekdskö' öMor. rå"koskö Ore r'`-
kuskö Mal. rä'kkuskö ÖVd. (jfr räka f., bet. 1) 
'järnskoning på träskovel / iron-mounting on 
wooden shovel' (se ill.). Syn.: skojärn; spad-
s k o. 

räk-ved m. II rii`kvi' Mal. ÖVd. (jfr räka v., bet. 
2) 'drivved / driftwood'. Jfr räkv ål. 

räk-vål m. I a r ed`kvak Mal. 'hög av drivved / heap 
of driftwood'; vi skull åt-å få' n a tå 	kar 'vi 
skulle ut på sjön och samla (högar av) drivved'. 
Jfr räkved. 

räl n. la rått Tra. 'skräp, bråte / litter, rubbish' 
(Torp). Jfr rak'. 

räla sv.v. rä'ka Li. (jfr Torp rx1a1v) 'sladdra / 
chatter'. Syn.: se röla m.fl. —Avi.: rätt n. Li. 
'sladder, prat / chatter'. 

rälla f.IV a 'röding / charr'; se rölla. 
rämen1  m. FP/4n Älvd. —remgn Våmh. 
öMor. rii'man—rii'men Ors. rä'man Rättv. 1. 
'fan / the devil' (i svordomar; SAOB rämmen; 
Rietz 523a ramen, 529b rämmen) allm. wgn i 
remin war e''öa nVåmh. 'vad fan var det där?'; 
remin tå' nVåmh. 'fan anamma!'; iT di'män 
öMor. 'fy tusan!'; ohm r' man kan M`g ä Rättv. 
'vem tusan kan säga det?'. Syn.: se fan, bet. 1; 
Palall; turel, bet. 1, m.fl. 2. 'duktig karl / able 
fellow' Älvd. e wår rn remin edå'r 'det var en 
tusan till karl, det där'. Jfr russ. Syn.: turel, 
bet. 2. 

rämenn  m. remin Älvd. 'mängd / amount'; e wår 
ien remin åv dyö  'det var en mängd av det'. 

rämja f. IV a ii'mja Leks. rdmmja Jä. 'sås, be-
redd av kornmjöl samt antingen fläskflott och 
mjölk el. också strömmingsspad / sauce made 
from barley-meal and either pork-fat and milk or 
stock from Baltic herring'. 

rämja sv.v.3.—l. rema (pret. remde) Älvd. 
me (pret. r -e'mjäd) Ve. re"mi (pret. re"mjät) Soll.  

Wi'mja Ore Leks. Ål (pret. rå'mja Leks. rä'mjdä 
Ål) rii'mja Bju. Dju. Nås Mal. ÖVd. (pret. 
Mal.). 1. 'giva ifrån sig ett gällt, genomträngan-
de ljud, tjuta, skria / scream, shriek' (SAOB; 
Sdw. rämia; Fr., Torp remj a) allm. am ä ra`mi 
i Psam, vätt ä sta'rrkan kefla Mal. 'om det tjuter 
från isen, blir det stark kyla (eg. kalle)'. Jfr 
bälan, bet. 3; rämsja, bet. 1. Syn.: gasta; 
hålan; yla; ölja. 2. (i förb. rämja munnen:) 
re"mi mu`nnim Soll. 'göra grimaser / make gri-
maces'. — Refl.: rii`mi se t' nä`ran Tra. 'gm 
skrik el. gråt skaffa sig ngt'. — Avi.: 	f. 
ÖVd. 'gråtande, grinande / weeping, whining'. 

rämj-hals m. la itmås Älvd. 'skrikhals / scream-
er, bawler'. Syn.: gast, bet. 2. 

rämmel m. —n. la rä"mil Ve. ra' mmil—rä`mmil 
Leks. Ga. Nås ra'mmil Mock. rdmmil Ål Dju. 
Flo. Jä. Tra. —rä` mmel Äpp. rä'mmäl—rä'mmälr 
Mal. 'hop av oordnade och värdelösa föremål, 
bråte / collection of worthless objects, rubbish'. 
Syn.: rammel, bet. 3; skrammel, bet. 2. 

rämmel-bod f. la rä'mmälbå Mal. 'utrymme för 
skräp och bråte / place where rubbish was kept'. 
Jfr donhus. Syn.: se rammelhärbärge; räm-
melhus; skrap-, vål-bod m.fl. 

rämmel-hus n. Ja rä`mmälhris Mal. 'hus, där man 
kastar in allehanda bråte för att få den ur vägen, 
skräpbod / building into which all kinds of rub-
bish was thrown'. Syn.: se rämmelbod m.fl. 

rämna f. IV a—b rfmmen Älvd. ri'mmna Ve. 
vSoll. ry'mmn Son. ri'mmna—ri'mmna Ors. 
re'mmna Bju. ÖVd. ri'mmna Jä. 'reva, skreva, 
spricka / scratch, tear, crack' (t. ex. i hud, i tyg, i 
berg, i trä; SAOB); ä vårt je ry` mmn å esim 
Soll. 'det blev en rämna i isen'; va"turymmnor 
Soll. 'frostsprickor på träd'. Jfr reva f., bet. la; 
kvick-, väder-. Syn.: se braka, bet. 1; spric-
ka m.fl. 

rämna sv.v. 1. rrnimen Älvd. ri'mmin Våmh. 
ri'mmna vMor. Ve. ri'mmen öMor. ry`mmn 
Soll. ri'mmna—ri'mmna Ors. re' mmna Bju. 
ÖVd. ri'mmna Flo. 'få en rämna, spricka, slitas 
upp / crack, split, tear' (SAOB); Pir äl ä 
re'mmn, 	sprä'kk ä Li. 'hellre (eg. förr) än det 
rämnar (förr) spricker det' (sade han som högg 
ved). Syn.: spricka, bet. 1; spritta, bet. 2. — 
Särsk. förb. (i:) e rimmnar någ mi vOrs. 'det 
faller mig nog i minnet (bara jag får fundera 
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litet)'; (i t u:) 	 Bju. 'rämna'. 
rämsja sv.v.l. rei'mmfa Dju. (jfr rämj a v., bet. 
1). 1. 'storgråta, tjuta / weep, wail'. 2. 'prata 
strunt / talk nonsense'. Syn.: se pjattra; tamla 

fl. — Särsk. förb. (p å:)ja hå'4 hur an rämmfa-
-på' Dju. 'jag hörde, hur han grät och grät'. — 
Avi.: rifmmfa f. Dju. 'individ, som gråter och 
väsnas / wailing person'; rä'mmfande n. Dju. 
'högljudd gråt / bud weeping'. 

ränd-mjölk f. I b re`nndmjök Älvd. rennadmg-ök 
Våmh. (Bon.) re' nnamjök vMor. rä'nnamjök 
Soll. (jfr ränna v., bet. 1) 'skummjölk! skimmed 
milk'. Syn.: rännmjölk. 

rändmjölks-bytta f. IV a renndmjoksbytta Älvd. 
'ämbar, vari den skummade mjölken får rinna 
ned då den skiljes från grädden / tub into which 
skimmed milk is poured when separated from 
cream' (SAOB rännmjölksbytta; ÖDB III 
353). Syn.: rännbytta. 

rändmjölks-ost m. J a rä'nnamjoksvåsst Soll. 
'skummjölksost / cheese made with skimmed 
milk' (SAOB rännmjölksost). 

ränn n. ränn Mal. Li. 1. 'rännande, spring / 
running' (SAOB 1; VII) Mal. 2. (i förb. å ränn:) 
å rä'nn Li. 'i rad/ in a row'. 

ränna' f. IV a renna Älvd. Våmh. re'nna vMor. 
Ve. rä'nn(a) öMor. Soll. Ore Leks. re'nna—re'n- 

rä'nn(a) Rättv. Bju. Dju. Mock.—Tra. 1. 
'fördjupning, hålighet, fåra, spår / hollow, fur-
row, track' (SAOB 1) allm. Jfr båt-, hank-, 
plog-, släp-, snor-. 2. 'av urholkad stock 
gjord ledare el. kanal för vatten, bär, säd etc. / 
trough or channel for water, berries, grain etc., 
made from hollowed-out log' (SAOB 2a; ÖDB I 
91) allm. tå" rä'nna Rättv. (Bo.) 'fatta (eg. taga) 
undertelnen till ett nät så, att nätduken bildade 
en ränna, som håvade upp fisken'; tr'ränna 
Tra. 'ränna av trä'. Jfr ho, bet. 2; bär-, dret-, 
dropp-, dyng-, fähus-, hugg-, kvarn-, mes-, 
mock-, råg-, tak-, tjär-, vattu-. 3. 'av urhol-
kad stock el. dyl. gjort förvaringskärl, trumma el. 
tråg för förvaring el. beredning av ngt, t. ex. säd, 
malt el. bröd el. för uppvärmning av virke etc. 
/container, trough or trunk made of hollowed-
out log, used for storing grain, malt or bread or 
for heating wood etc.' (jfr SAOB 2f; ÖDB 11 152) 
allm. Jfr ho, bet. 1; nöta. Jfr malt-, mält-, 
sädes-, ärt-. 

rännan  f. IV a rä'nna Äpp. (jfr ränna v., bet. 6) 
'ögla, snara / bop, snare'. Jfr åter-. 

ränna" f. IV a rä'nna ÖVd. (jfr ränna v., bet. 7) 
'för stadigvarande trafik upplagt skidspår / per-
manent ski-track'. Jfr käs sj-. Syn.: se andörj a 
m. fl. 

ränna" f. IV a rä'nna Leks. (jfr ränna v., bet. 7) 
'lång skridsko med fotplatta av trä samt krampor 
/ long skate with wooden foot-support and side-
-clamps'. Jfr islägg. Syn.: se långskridsko; 
rännsko m.fl. 

ränna sv.v.3. 	re'nna Älvd. Våmh. (pret. 
rf`nnde Älvd.) re'nna vMor. Ve. (pret. re'nndä 
vMor. rè nnät Ve.) rä'nn(a) öMor. Soll. Ore 
Leks. Ål (pret. rä'nnäd öMor. rä'nndä Soll. 
rä'nnda Leks.) re'nna—re'nn.2 Ors. rä'nna 
Rättv. Bju. Dju.—Tra. (pret. rä'nns Rättv. rä'nn-
dä Bju. Nås rä'nnd Jä. Mal.). 1. 'komma mjölk 
att rinna, skumma på så sätt att mjölken hälles ur 
kärlet, medan grädden hålles kvar / run, pour 
milk in such a way that the cream is left in the 
container' (SAOB 2; ÖDB III 353) Älvd. öMor. 
Soll. Ore Rättv. (Bo.) Leks. Ål Dju. re' nn mjö'- 
tj 	'dets.'. Jfr flämai, bet. 2; flötaill; 
flätan' av. Syn.: ränna av, bet. 1; ränna 
ned, bet. 1; ränna utav. 2. 'varpa (en väv) / 
warp' (SAOB 3) allm. re'nn zalven Våmh. 
(Bon.) 'varpa väven'; i a älld å rä'nna jen wå'v 
vSoll. 'jag har hållit på och varpat en väv'. Syn.: 
varpa. 3. (överfört:) 'fästa de garntåtar, varav 
rep skulle tvinnas, mellan de båda tvinnappara-
ternas krokar / fasten pieces of yarn from which 
rope was to be made, between hooks of twining-
-devices' (jfr ÖDB II 310) Soll. 4. 'sätta i rullan-
de rörelse; rensa under rullning / roll; sort while 
rolling' (SAOB 5) Våmh. Ve. Soll. Ors. Leks. 
rä'nn ti' mmbrä vSoll. 'forsla timmer genom rull-
ning'; rä'nn grå'ärrtär Soll. 'rensa gråärter med 
hjälp av ärtränna' (ÖDB III 471). 5. 'bringa i 
hastig rörelse, sticka (in, på) / set in motion, 
stick, push' (SAOB 6) allm. ä sa bi je rä'nnspgki 
tä rä'nn in i röivi a dåmm så fö'sst frå`gär Soll. 
'det skall bli en rännspilj a att sticka in i röven 
på den som först frågar' (till frågvist barn); ränn 
sn' sär pund lä"du Rättv. 'skjut in snesarna un-
der ladan!'. 6. 'glida, halka, löpa! run, glide, 
slip' (jfr SAOB 5, 6b, 9c). OvSi. Leks. re`nn 
rö'v Älvd. rä'nn å rö'v Soll. 'halka (och sätta sig) 
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på bakdelen'; ,r/ re`nnd atå'v nVåmh. 'den (3: 
kvarnstenen) gled av lasset'; renn å na"sum 
vMor. 'halka (och falla) på näsan'; ä rdnnäd jen 
wå'rrm dane vSoll. 'en orm gled fram där'. 
Syn.: se rinna, bet. 1, m.fl. 7. 'åka kälke, 
skidor el. skridsko / toboggan, skate or ski' 
(SAOB 8a) allm. renn j tjå'kqm Älvd. 'åka 
kälke'; renn ska'jöum Våmh. re'nn o skalidu-
ma vOrs. ränn å stil' Mal. Tra. 'åka skidor'; 
rdnn å skri`kksköm vSoll. rä'nn å skre'sskosm 
Tra. 'åka skridsko'. Jfr sko-. 8. 'befinna sig i 
hastig rörelse, kila, springa iväg / be rullning fast' 
(jfr SAOB 8-9, 22) allm. an wirenn bo bjä'rrg o 
då"Zrå Älvd. 'han hinner (eg. vinner) fara över 
både berg och dalar'; kli' ta å rdnna ti gå'lran 
Leks. 'springa och ränna i (eg. uti) gårdarna'; 
han rd nn 	ät Nås 'vad (eg. vänn) springer 
den där (mannen) efter?'; je ska ränn di't å't-s-
fraimm Äpp. 'jag skall springa dit på en kort 
stund (eg. åter och fram)'. Syn.: se dru s a m.fl. 
9. 'flöja (om kreatur) / jump over fence (about 
cattle)' (jfr SAOB 9a) Älvd. Syn.: flyga, bet. 4; 
kyta, bet. 4. 10. 'vilja ha tjur (om ko) / be on 
heat (about cow)' (jfr SAOB 9 a ö) Älvd. 4 rennd 
i å'vkes 'hon blev löpsk på försommaren'. Syn.: 
löpa st.v., bet. 2. 11. 'falla (om stjärnskott) / 
fall (about stars)' (SAOB 9c) OvSi. i såg yvyr 
fy'rrti stje'nnur så re'nndä vMor. 'jag såg mer än 
fyrtio stjärnor, som föllo'. Syn.: dimpa, bet. 3; 
rinna, bet. 4. 12. (opers. om  rysning el. ilning 
av skrämsel, kyla el. värk / about shivering with 
fear, cold or pain; SAOB 9c E) Ve. Mal. ä re'n-
när i bå.'nä å me Ve. 'det går ilningar av värk i 
benen på mig'; i vaa brå'tt, ss ä rdnnd ne'sst 
P mäg Mal. 'jag blev så hastigt skrämd, att det 
ilade (nederst) i mig'. Jfr kyla, bet. 2; kälma, 
bet. 2; pelal, bet. 5. 13. 'frysa till, beläggas av 
vinterns första is / freeze up, be covered with 
ice' (SAOB 15) Älvd. Soll. Ors. Ore Rättv. Jä. 
Äpp. Mal. Värn a rdnna nå Soll. 'sjön (Siljan) 
har frusit till nu'; a å'na rä' nnt ä'nn da ve å''r 
Mal. 'har älven frusit till ännu hos eder?'; (p. 
pret.:) ho e rä' nnd Jä. 'den (n: älven) är omöjlig 
att trafikera p. g. a. is, som varken bär el. bris-
ter'. 14. (i uttr. ränna uti stjärnan:) 'falla 
(ngn) in, få en idé, komma för (ngn) / occur to 
(s.o.)' Mal. ÖVd. i'nnt väjt , håran ä rdnnd ti 
stjdnna å' am Tra. 'inte vet jag, vad han fick för 

infall'. — P. pres.: ä e fel int så rennend tt' Ve. 
'det är väl inte så snabbt (gjort) heller'; ä va-pt 
rdnnans 	(—rä'nnan å't) Mal. 'det var inte 
gjort i en handvändning'; hä e-tt rdnnan tå' 
(—rd nnan å' t) int Li. 'det kan inte göras i en hast 
inte'. Jfr rännandes adv. —Refl.: rdnn se Nås 
'göra sig illa på ngt vasst / hurt oneself on sthg 
sharp'. — Pass.: re`nnas vOrs. 'åka skidor / go 
skiing'; i a re'nndast o kå`suma 'jag har åkt på 
barnskidorna'. — Särsk. förb. (av:) 1. 'hälla 
bort' allm. rän-å'v mjö'tji åv skå'lp öMor. 
'skumma mjölken gm borthällning'; ränn-å' jo'lr-
pärun va'ttnä Leks. 'hälla bort potatisvattnet'. 
2. ränn-' Nås 'skyndsamt begiva sig iväg'. 3. 
uku 4-e"ni te rä"nn-av Soll. 'en sådan flicka (eg. 
länja) att skjuta i höjden!'; (genom:) ränn-
-jå"nom spö'Irp Rättv. 'föra skytteln gm väven'; 
(in:) 1. i hå'Zr tä ränn-i'nn ndvan Leks. 'ett hål 
att sticka in handen genom'; ränn-i'nn i strkka 
Leks. 'råka få en sticka i fingret'. 2. stjPe e ss 
i'nnrännt Tra. 'skidan är så vind åt insidan'; 
(iväg:) o rännd-ivå'g Leks. 'hon gav sig iväg 
under hastig gång'; (kull:) je ska ful ränn-ku'll 
dä nå'n gågy far ä Äpp. 'jag skall väl gottgöra 
(eg. springa omkull) dig ngn gång för det'; 
(bild1.9 a du ränt-ku'll mi-irtz å nå Jä. 'har du 
ränt omkull muren också nu' (sades till kvin-
na, som fått barn; jfr mur, bet. 2); (ned:) 1. 
rän-nPd öMor. rä"nn-nid mjö'tji Soll. rän-nPd 
mjs'ktje Ore ränn-nii'd Rättv. Leks. ränn-nå'r 
Bju. Flo. ränn-nå' Mock. rdnn-nå' mjsktja Nås 
rdnn-nå Jä. rän-nå'a  Mal. 'skumma mjölk gm 
att hålla kvar grädden medan mjölken borthäl-
les'; rfnn-nPå rna skå'k nVåmh. 'skumma en 
skål mjölk'; o ä ö'ränt-nå'r Ål 'den (x mjölken) 
är oskummad'; je ä'-it å'ro mita-k hän lika 
bkå'a, nå'rännda Äpp. 'jag har inte ngn annan 
mjölk än sådan där blå, skummad'. Jfr ned-
tagen. Syn.: se ränna, bet. 1, m.fl. 2. 'tram-
pa ned sig' (i vatten, i gyttja etc.) Leks. Mal. 
Tra. ä va hå' vå`e an rdrind-ri se dat' Tra. 'det 
var på det osäkra stället i isen, han gick ned sig'; 
(på:) ränn-på' bra'kka Jä. 'sätta på byxorna'; 
ränn-på' säg en sä'rrk Mal. 'sätta på sig en särk'; 
(stad:) ränn-stå' Rättv. Bju. 'skyndsamt begiva 
sig iväg'; (till:) 1. 'halka oförhappandes' Älvd. 
ren-tPk min fdstry 'halka med foten'. 2. 'stöta 
till' Jä. je rännd-tå' å'-rot 'jag stötte till honom'. 
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3. 'hugga i' Son. rä'nn-tilr å djå'r lritä då' ö' 
'hugg i och gör litet, du också!'. 4. 'skynda sig' 
Mal. ÖVd. i skull ränn-tå' 8 djii`r ä mä o va Was 
Mal. 'jag skulle skynda mig att göra det, medan 
hon var borta'; nö ska du rdnn-tå spri'ma Li. 
'nu skall du skynda dig att springa'. 5. renn-ti'k 
ska`jdär Våmh. (Bon.) 'åka upp (de nyvallade) 
skidorna'. 6. ä rännät-th Son. 'det blev en kort 
köldperiod'. 7. 'hitta på att, råka' Son. Mal. 
Tra. i rännd-tå så' så u`tta ta`gykär Mal. 'jag 
råkade säga så utan att tänka mig för'; ä rä'nn-tä 
8 Vat 	Tra. 'det råkade gå på annat sätt än 
väntat (eg. det rände till och vart anderledes)'; 
(undan:) e retind-y‘nnd4 mi firt? Älvd. 'fötter-
na gledo undan för mig (eg. det rände undan mig 
fötterna)'; (upp:) 1. gn ad rgnt-u'pp e`kgp 
nVåmh. 'han hade (på skidor) åkt i fatt älgarna'. 
2. ränn-o'pp i ba' nnd Leks. 'sätta upp varp till 
ett band för vävning (i bandvävstol)'; (uppi:) 
ren-u' ppi på'rur nVåmh. 'stjälpa den kokta pota-
tisen från grytan i päron s ålle t' ; (ur:) 1. rä"nn-
-gr ke"tilfz, Son. 'hälla (vattnet) ur kitteln'. 2. 
rein-g'r Älvd. Våmh. 'storkna, kikna'; (ut:) 1. 
ren-å'jt rå'vä Ve. 'lägga ut notreven'. 2. ränn-
-å' t tteuga Rättv. Ål 'räcka ut tungan'. 3. ränn-
-å't ii`gon Mal. 'sticka ut ögonen'. 4. stfre e 
å'trännt Tra. 'skidan är vind åt utsidan'; (utav:) 
ränn-tå' mit/Kaja Dju. 'skumma mjölk gm att 
hålla kvar grädden medan mjölken borthälles'. 
Syn.: se ränna, bet. 1, m.fl.; (uti:) ä rännd så 

Dju. 'han fick det infallet'; (å:) 1. 'kyla, 
förfrysa' (äv. opers.) Soll. frå'ssti a ränna-å' 
så'di 'frosten har nupit i säden litet'; ä a ränna-å' 
tå'när å mi 'mina tår ha blivit ömkylda'. 2. ä 
rännär-å' onum iblra' nnd Soll. 'det (n: svindeln) 
sätter åt honom ibland'; (åt:) 1. dam had ns 
ränn-å't dam o'kknuga Dju. 'de hade ngt att 
sticka åt främligarna'. 2. ä rännät-å' mi jen 
trä' tt jen så Soll. 'det kom över mig en sådan 
trötthet (sömnighet)'; (åter:) ränn-a' tt Mal. 
rä'nn-att ÖVd. 'frysa till totalt, frysa ihop'; 
(återi:) 1. du ddd ful hålla ränn-a"ti kitä då ö 
Soll. 'du kunde väl ha tagit ett handtag, du ock-
så'. 2. etadå'n kan du a'llt i"tt-å få ränn-a"ti 
flrå'r gå'ygga Soll. 'det där kan du allt få råka 
sota för flera gånger'; (ö v er:) ä a ni' tt rännt-Pvi 
Li. 'det (o: älven) har nyss frusit fullständigt'. 

rännandes adv. rä'nnans—rdnnons Mal. (endast  

negerat:) 'i en handvändning / in a trice'; hä å-nt 
så 	rdnnans djo' It 'det är ej gjort så i en 
handvändning'. Jfr ränna v., p.pres. 

ränn-band n. Ia rä'nnbannd Soll. (jfr ränna' f.) 
'träram som håller samman kvarnränna / wooden 
frame around mill-race' (ÖDB III 269). 

ränn-bräde n. rdnnbrii Mal. 'trästycke med tre 
pinnar, placerat nedtill på varpan, där skälet i 
varpen anlades / piece of wood with three pegs, 
placed in the lower part of warping apparatus'. 
Syn.: rännträ. 

ränn-bytta f. IV a re`nnbytt Älvd. rä'nnbetta Li. 
= rändmjölksbytta. 

ränn-dret m. Ja re`nndrit vMor. Ve. rdnndrit 
öMor. Soll. Mal. 	/ diarrhoea'. Syn.: se 
dretaf., bet. 2; kringsjuka; magpirra; ränn-
skit m.fl. 

ränn-dreta f. V re'nndritu Ve. rä'nndrittu ÖVd. = 
föreg. 

ränn-ficka f. IV a rä'nnfikka Leks. 'kjortelficka / 
pocket of kirtle'. Jfr kjortel(s)ficka; prysk a, 
bet. 2, m.fl. 

ränn-garn n. I a rä'nngån Soll. (jfr ränna v., bet. 
2) 'varpgarn / warp-yarn' (SAOB 1; Gotl. Ordb.). 
Syn.: varp m. 

ränn-golv n. I a rdnngairv Mal. Li. 'enkel, hastigt 
gjord hässja för mindre mängd starr el. skogshö / 
simple, hastily put-up hurdle for small amount of 
sedge or forest hay'. 

ränn-gumse m. Illa rä'nngummsa Leks.; pl. 
renng4anmser Älvd. (jfr ränna v., bet. 8). 1. 
'hård knuff / hard knock' Leks. Jfr brödkaka, 
bet. 2, m.fl. 2. (pl.:) 'vitskummande våg / wave 
with white foam' Älvd. Syn.: se get, bet. 4; 
vitgumse, bet. 2, m.fl. 

ränn-gård m. J a rå' nngålr Li. 'provisorisk hägnad, 
bestående av korslagda och sammanvidjade 
störar, mellan vilka stänger lades horisontellt / 
provisional fence consisting of crossed poles 
bound with withes, between which horizontal 
rods were laid'. Jfr rödning, bet. 1. Syn.: se 
kors-, röd-gård m.fl. 

ränn-gås f. J a rä'nngås Mal. 1. 'skvallerkäring / 
gossiping woman'. Jfr pallertacka; skvaller-
käring m.fl. Syn.: se bygås, bet. 1; rännsäl-
gås, bet. 2, m.fl. 2. 'ko, som gärna löpte ifrån 
den övriga hopen / cow which often ran away 
from the herd'. Jfr rännsälgås, bet. 1. Syn.: 
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bygås, bet. 2; rännko, bet. 1. 
ränn-gärs m. I a rdnnjAs Mal. (jfr ränna v., bet. 
8) 'person, som springer omkring i onödan, el. 
som gör vad som helst oöverlagt och planlöst / 
person who runs around unnecessarily or acts 
rashly or aimlessly'. Jfr ränning m. 

ränn-hals m.Ia rennås Älvd. re`nnaks vMor. 
rè nnhaks Ve. 1. (jfr ränna v., bet. 8) 'avlång 
vak i sjö el. tjärn / rectangular hole in ice of lake 
or mere' Älvd. Syn.: g öla, bet. 2; råk"; vråk f. 
2. (jfr ränna' f., bet. 2) 'inlopp för vatten från 
kvarndamm i kvarnrännans övre del / entrance 
for water from mill-pond at upper part of mill-
-race' (ÖDB III 269f.) vMor. Ve. 

ränn-hälla f. IV a rä'nnhälla Tra. 'rännsnara, löp-
snara / running noose'. Jfr rännknut". Syn.: 
ränn-snar, -snara; åtränna. 

rännil m. la re'nndil svÄlvd. rè nndel Våmh. 
(Bon.) re'nndil vMor. öOrs. re'nndel Ve. rdnnäl 
Soll. rdn(n)dil—rdnnil Rättv. Ål rdnnil Bju. 
Nås rdnndil Flo. rä'nniir Mal. 1. 'smal, stun-
dom nästan osynlig bäck el. kanal / narrow, some-
times almost invisible brook or channel' 
(SAOB 1) allm. dekrännäl Soll. 'liten, lång-
sträckt myr'. Syn.: bäckdrag. 2. 'vägdike / 
ditch at side of road' (jfr SAOB 3; ÖDB I 206) Ål 
Flo. Jfr dike n., bet. 1. 3. 'slät mark el. dalgång 
vid en bäck /flat ground or valley by brook' Soll. 
Bju. 

ränning m. I b rf`nntyug Älvd. (jfr ränna v., bet. 
8) 'person, som nervöst och meningslöst springer 
omkring / person who runs around nervously and 
pointlessly'. Jfr ränn-gärs, -sketa, bet. 2. 

ränning f. Ib re`nniug vMor. rdnnig Rättv. Mal. 
'varp i väv / warp' (SAOB 2b; Gotl.Ordb. 2). 
Syn.: varp m. 

ränn-karl m. Ja re'nnkall sÄlvd. rä'nnkall öMor. 
(jfr ränna v., bet. 2) 'roterande varpa / rotating 
warping apparatus'. Syn.: varpa; varpor. 

ränn-kniv m. I a rdnnkniv Flo. 'knivformig trä-
sticka, anv. vid skumning av mjölk / flat wooden 
stick, used when skimming milk'. Syn.: ränn-
sticka. 

ränn-knut' m. Ja re' nnknå" t Soll. 'timmerknut 
utan knuthak på stockens undersida och med 
översidans hak så djupt, att det räckte ned till 
den underliggande stocken / end of log without a 
notch on the underside and with the notch on the 

upper side cut so deep that it reached to the log 
underneath' (jfr SAOB rännknut'; ÖDB III 
121). Jfr katt-, knut-, timmer-skåra. 

ränn-knut" m. la re'nnknåjt nvMor. rdnnknåut 
Soll. (jfr ränna v., bet. 6) 'halvknut med ögla, 
löpknut (särsk. om  felaktigt knuten maska i nät 
el. not) / running noose (esp. about wrongly 
knotted mesh in net or seine)' (SAOB ränn-
knut"; jfr We.; ÖDB I 76). Jfr rännhälla. 
Syn.: se löpknut m.fl. 

ränn-ko f. VII b rä'nnkö Jä. rdnnka Mal. 1. 'ko, 
som gärna löper bort från den övriga hopen' 
allm. Jfr flygko. Syn.: ränngås. 2. 'ko som ej 
tog betäckning / cow which was not fertilized' 
Mal. 3. 'kvinna, som springer omkring i byns 
gårdar / woman who runs around the farms in the 
village' Mal. Syn.: bygås, bet. 1; rövhol-
ka m.fl. 

ränn-koppe m. Illa rd nnksppe Li. 'ut- och invänd 
påse / bag turned inside out'; ä vår Idgum djå'r 
rdnnksppe å' de 'det vore lagom att göra ränn-
koppe av dig (dvs, vända upp och ned på dig, dra 
kjolarna över huvudet på dig och knyta till dem 
upptill som en påse)'. 

ränn-kut m. I a re nnkaut nvÄlvd. (jfr ränna v., 
bet. 8) 'galopp / gallop'; 	km i re'nnkautym 
'den (n: hästen) kom i full galopp'. Syn.: se 
lång-, räck-kut m.fl. 

ränn-käring f. I b rdnntjärig Mal. (jfr Gotl.Ordb.) 
'skvallerkäring / gossiping woman' (SAOB). 
Syn.: se ränngås, bet. 1, m.fl. 

ränn-lin n. la re`nnlpjn öOrs. (jfr ränna v., bet. 2) 
'finaste garnet av lin / finest flax-yarn'. Jfr 
varpto. 

ränn-ludda f. IV a rennirudd Älvd.; obef. nvMor. 
(jfr ränna v., bet. 7) 'yttersko av grovt ullgarn 
el. getragg, täckande främre delen av foten och 
anv. vid skidåkning / outer shoe of coarse wooll-
en yarn or goat's hair, covering front part of foot 
and used when skiing' (se ill.; SAOB; ÖDB II 
289). Syn.: se skid-ladda, -ludda. 

ränn-maska f.IVa re`nnmassk Ve. rä'nnmassk 
Soll. rä'nnmasska Äpp. (jfr ränna v., bet. 6) 
'felaktigt knuten, glidande maska i not el. nät / 
wrongly knotted mesh in seine or net' (Gotl. 
Ordb.; V11; We.). Syn.: se löpknut m.fl. 

ränn-mjölk f. I b rdnnmjök Sol. re`nnmjkik Ors. 
rdnnmjskk Ore—Tra. (jfr ränna v., bet. 1) 
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'skummjölk / skimmed milk' (SAOB 1; ÖDB III 
353; Multrå; Burträsk). Syn.: rändmjöl k. 

ränn-oxe m. Illa rennukks nvÄlvd. (jfr ränna v.) 
'tjur / bull'. Syn.: se balloxe m.fl. 

ränn-skave m. IV rdnnsktivi Li. (jfr ränna' f., 
bet. 1) 'skavjärn, varmed rännor gjordes i tak-
bräder / tool with which grooves were made in 
roof-boards'. Syn.: se brädrandare, bet. 1; 
elskave; spårjärn, bet. 2, m.fl. 

ränn-sketa f. V rennstjitd Älvd. re`nnstjitu vMor. 
rdnnstffitu Rättv. rä'nnfitu Leks. rdnnfetta Ål 
rdnnfettu Dju. rä'nnfetta Nås rä'nnfrta Äpp. 
1. 'diarré' (SAOB; VW allm. Syn.: se ränn-
dret m.fl. 2. 'flicka, som planlöst och resultat-
löst springer omkring / girl who runs about aim-
lessly and ineffectively' Rättv. (Bo.). Jfr rän-
ning m. — Ssg: rdnnfituskör m. pl. Leks. 'skor, 
som hastigt kunde dragas på / shoes which could 
easily be put on'. 

ränn-skid f. Ja rdnnskäjd Soll. rdnnskid Rättv. 
(Bo.) 'lång vänsterskida, löpskida / long left ski' 
(jfr Aasen renne skida). Syn.: se löpare', bet. 
6, m.fl. 

ränn-skit m. la; best. rennstjitti Mor. 'diarré' 
(Gotl.Ordb.). Syn.: se ränndret m.fl. 

ränn-sko m. V b rä'nnskö Rättv. (jfr ränna v., 
bet. 7) 'lång skridsko med fotplatta av trä samt 
krampor' (se ill.; SAOB). Syn.: se ränna"' 
m. fl. 

ränn-skål f. Ja rennskålr Älvd. 'skål, vari mjölk 
silades upp för gräddsättning / bowl into which 
milk was strained to make cream'. Jfr rän n tråg, 
bet. 1. 

ränn-snar n. Ia rdnnsnäk Flo. Nås 'snara med 
löpknut / ninning noose'. Syn.: se rännhälla 
m. fl. 

ränn-snara f. V rdnnsnäru—rdnnsniru Jä. 
rdnnsnru Mal. rdnnsnäru Li. 1. = föreg. 
(SAOB) allm. 2. 'kvinna el. flicka, som är kvick 
i ngt avseende (t. ex. rask i vändningarna, fly-
hänt, rapp i tungan) / woman or girl who is quick 
in some way' Jä. 

ränn-spdja f. rdnnsp#Iri Soll. (jfr ränna v., bet. 
5; spilj a f.) 'fiktivt redskap / imaginary imple-
ment'. Jfr ränna v., bet. 5. Syn.: för"; pin n-
fi s. 

ränn-sticka f. IV a rdnnstikka Äpp. Mal. (jfr rän-
na v., bet. 1) 'vid skumning av mjölk anv. sticka 

av trä, försedd med egg på den ena sidan / 
wooden stick with flat edge on one side, used 
when skimming milk' (se ill.; SAOB; ÖDB III 
354). Syn.: rännkniv. 

ränn-sälgås f. Ja rdnnsäkiglis Mal. 1. 'ko, som 
gärna springer bort från den övriga hopen i fä-
bodmarken / cow which often ran away from the 
herd in the shieling'. Jfr r ä n n-gå s, -ko. 2. 
'kvinna, som sprang i gårdarna med skvaller / 
woman who runs around farms with gossip'. Jfr 
rännko, bet. 3. Syn.: se gårdbjäll(r)a; 
ränngås, bet. 1, m.fl. 

ränn-tak n. la rdnntåk Mal. ÖVd. 'kluvet virke 
av ton-träd, lagt på förvandling / roofing of split 
dry wood'. 

ränn-tråg n. II renntråg Våmh. (Bon.) rdnntritg 
Jä. 1. (jfr ränna v., bet. 1) 'tråg, i vilket 
färskmjölken silades upp för att gräddsättas / 
trough into which fresh milk was strained to 
make cream' Jä. Jfr rännskål. 2. (jfr ränna v., 
bet. 4) 'avlångt, trågformat träkärl, avs. för rens-
ning av ärter / long, trough-like wooden container 
used for sorting peas' (ÖDB III 471) Våmh. 
(Bon.). Syn.: ärtränna. 

ränn-trä n. rdnntrå Mal. 'trästycke med tre 
pinnar, placerat nedtill på varpan, där skälet i 
varpen anlades'. Syn.: rännbräde. 

ränn-ulv m. la rdnnsliv Nås (jfr ränna v., bet. 7) 
'sparkstötting / kick-sledge' (SAOB). 

ränn-yxa f. rdnnökks öMor. rdnnykksa Flo. 
'tväryxa, anv. vid urholkning av tråg och vatten-
rännor / adze, used to hollow out troughs and 
water-gutters'. Syn.: se ho-, skål-yxa m.fl. 

ränta' f. IV a rdnnta Bju. Nås Mal. 'avkastning på 
(utlånat) kapital / interest' (SAOB ränta' 2). 

ränta" f. IV a rennta Älvd. rdn(n)ta Rättv. Bju. 
Dju. Nås Mal. (koll.:) 'ätbara inälvor av slaktat 
djur / edible innards of slaughtered animal' 
(SAOB räntan); 	rän(n)ta Rättv. 'ätbara in- 
älvor av ko'. 

räntalll  f. IV a reennt(a) Soll. (jfr ?ranta v., bet. 1) 
'rad, följe / number, succession, row'; ä kummje 
rdnnt åv vi"dålrass jåt yvyr sjö'n 'det kommer 
en rad vedlass hitåt över sjön'. Jfr d re t-. Jfr rad, 
bet. 1; räcka f., bet. 1, m.fl. 

räpa sv.v.1., se r e p alv. 
räpp m.Ia repp Älvd. Ve. (jfr ? Torp reppII) 
'något högre beläget fastmarksområde (holme) i 
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myrmark / higher, solid ground in marshland'. 
Syn.: hol, bet. 1; räppa. 

räppa f. IV a re'pp (pl. re'ppur) Ve. = föreg. 
räppa st.v. rdppa (pret. rapp—rapp) Leks. 'knal-
la, smälla / bang, crack'; ä rapp å smaill hå4ii 
få'rmidåjan 'det knallade och smällde hela för-
middagen'. 

räske n.III rdsstjä öMor. rdffe Dju. Flo. rep 
Nås (jfr rask', bet. 1; ? SAOB räska; Rietz 
räska under rask"; VII räskor) 'avskräde, 
skräp / rubbish, trash'. Syn.: se rapal d n., bet. 
1, m.fl. 

räsnas sv.v.l. pass. rdsnes Tra. (jfr ? rasna; VII 
räsi) 'trasas sönder (repas upp) i kanten (om tyg) 
/ fray at edges (about material)'. Syn.: se ra s na, 
pass., m.fl. 

rät adj.I, se rätt. 
räta f. IV a (endast i förb. göra räta:) an djård 
rå'to vOrs. 'han ratade (gröten etc.) / he refused 
to eat (the porridge etc.)'. 

räta' sv.v.1., se rätta. 
räta" sv.v. rdta Li. 'rata, vraka / refuse, reject' 
(Torp rwta). — Särsk. förb. (bort:) rdt-bajt ä 
Li. 'rata det (o: fodret)'. 

räte n. III rdte Tra. 'samling av skräp (barkbitar, 
höstrån, kvistar etc.), som vattnet i ett vatten- 
drag el. en sjö lämnar efter sig, när det sjunker / 
collection of flotsam left when water in lake 
ebbs'. Jfr rat, bet. 1. 

rät-mila f. IV a rirtmila Jä. 'resmila / charring-
stack in which the wood was set upright' 
(SAOB). Jfr liggmila. Syn.: ritmila. 

rätt' m. Ja rett Älvd. ÖVd. rätt Ore Bju. Nås Mal. 
'maträtt / dish (of food)' (SAOB rätt' 1); eå åk e 
was" mrkkek re'tter a llalikym Älvd. 'det skall 
vara många rätter åt sådant folk (o: turisterna)'; 
stfre(å)rett Älvd. 'maträtt, som man kan äta med 
sked'. 

rätt" m. Ja rett Älvd. Våmh. ÖVd. rätt öMor. Ve. 
Soll. Rättv. (Bo.) Bju. Nås Jä. Äpp. Mal. 1. 
'domstol; domstolsförhandlingar / court (of law); 
proceedings of a court' (SAOB rätt" 3) allm. 
fu'll rä'tt Äpp. 'fulltalig uppsättning av nämnde-
män'; (skämts.:) se' ttj sig i re'ttp Älvd. 'slå sig 
ned i ett lag, som sitter och pratar'. Jfr rätte-
gång; härads-. 2. 'laglig rätt, rättighet / (legal) 
right' (SAOB rätt" 4) allm. Jfr bod-, fäbod-. 
3. 'ersättning, betalning, skäl / payment, recom- 

pense, satisfaction' (SAOB rätt" 6, 7a a) allm. 
du air djäv re'tt för edå' ng' Älvd. 'du skall betala 
för det där nu'; an a gart re'tt fö strgik Älvd. 
'han har gjort sig förtjänt av stryk'; wur ska ful 
djär rä'tt upå ä så fort wur i'nnär Ve. 'vi skola 
väl betala det, så snart vi kunna (eg. hinna)'; djär 
rä'tt upå sku'lldi Soll. 'betala sin skuld'; an a 
rä'tt fö snå'granndä Soll. 'han har betalt per 
snesland'; nug ska' du få rd tt fö e"ta Soll. 'nog 
skall du få ut (el. betalt) för det där!' (hotfullt); i 
skäni få rä'tt så i bini nö'g(g)da Rättv. (Bo.) 'ni 
skola (eg. I skolen) få betalt, så ni bliva (eg. I 
bliven) nöjda'; an add då fal tt tä lär rä'tt får 
må'tp Rättv. (Bo.) 'han kunde då väl ha tid att 
göra sig förtjänt av maten'; ha' nn våt nog tå ta 
rä'tt far hä an sdkjä Jä. 'han förstår nog att taga 
betalt för det han säljer'; sPa fikk ha' nn bä'ttär 
rä'tt å' Mal. 'sedan fick han också bättre betalt'; 
ha'nndälsmanner vå` da å skall a re'tt fe pro-
via' nnt Tra. 'handelsmän voro där för att få 
(eg. och skulle ha) betalt för proviant'. Jfr rät-
tan, bet. 1; skälm, bet. 5. 

rätt adj. I rett Älvd. Våmh. Ve. Ors. ÖVd. rätt 
Soll. Ore Rättv. Leks. Ål Dju. Flo.—Mal. 1. 'rät, 
rak / straight' (SAOB rät' 1-2) allm. naug åvå år 
gårt re'ttgn wå'g 	Älvd. 'nog ha de gjort (en) 
rak väg nu'; gn går ss re'tt öOrs. 'han går så 
rak'; rä'tt i ri'ddjan sam en so'llat Dju. 'rak i 
ryggen som en soldat'. Syn.: rak. 2. 'rätkluven 
/ straight-grained' Våmh. Ve. Soll. Jfr klov-. 
Syn.: se rättkluven m.fl. 3. 'riktig, korrekt; 
normal / right; normal' (SAOB rätt" 1 och 4) 
allm. ng' gm wi fajå-P re'ttwåp Älvd. 'nu ha vi 
fått tag i rätta vägen'; då-p sty`ppkes j o'bbde so 
wå'rd-p re'tt i sko'llgm Älvd. 'då man står på 
huvudet, blir man riktig i skallen' (botemedel, då 
man gått vilse); hå' e fuk rdttista Jä. 'det är väl 
det mest adekvata (uttrycket)'; hä djekk i'nnte 
a' nn få ä re'tt 	å' am Tra. 'det gick inte an att 
få ett riktigt ord av honom'; (ironiskt:) ä-då' va 
re'tte ga'ssp Li. 'det där var just en snygg gosse 
(eg. rätte gossen)!'. Jfr riktig, bet. 4; rätt-
skafflig,bet.2;rand-,ros-. Syn.:riktig,bet. 1. 

rätt adv. rett Älvd. vMor. Ve. ÖVd. rätt Soll. 
Rättv. Bju. Ål Dju. Nås Jä. Äpp. Mal. 1. 'rakt / 
straight' (SAOB 1) allm. stjö'rrtp på'kär rä'tt 
vä' sstär Soll. 'stjärten (på kyrktuppen) pekar 
rakt västerut'; tä`knrätt Rättv. (Bo.) 'rakt utefter 
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en golvtilja'; dum står rä'tt Bju. 'de (n: stolparna) 
stå i rät linje'; å`k rd tt fra' mm Jä. 'åka rakt fram 
el. raka vägen fram'. Jfr rakt, bet. 1; rad-. 2. 
'riktigt! quite; properly' (SAOB 2) allm. o sås int 
va rä'tt klä' k Rättv. (Bo.) 'hon tycks inte vara 
riktigt klok'. Jfr riktigt, adv. 3. 'i den ordning 
el. riktning, som är el. uppfattas såsom den van-
liga el. normala el. riktiga; medsols / in the right 
course or direction; clockwise' (SAOB 3) Son. 
Dju. Mal. djä"rå rä'tt Soll. 'sticka räta maskor'; 
sprnn rä'tt Mal. 'spinna rätt, dvs, så att ving-
donen gå åt höger, när man spinner lin, åt väns-
ter när man spinner ull'. Jfr bak adv., bet. 2; 
medsols; solrätt m.fl. 

rätta' f. IV a rä'tta (best. rä'tta) Mal. (jfr SAOB 
räta') 'rätsida / right side' (SAOB räta' 1). 
Syn.: rättsida. 

rättan  f. IV a re'tta Älvd. Våmh. Ors. rä'tta Rättv. 
Bju. Nås Äpp. Mal. rä'tta Leks. re'tta ÖVd.; 
gen. sg. re'ttur vMor. re'ttär Ve. rdttor Soll. 
rä'tter—rä'ttua  Mal. re'ttar ÖVd. 1. 'rätt, skäl / 
recompense, share' Våmh. gn a gart re'tt fer e 
nVåmh. 'han har gjort sig förtjänt därav / he has 
deserved it'. Jfr ränn, bet. 3. 2. 'riktighet, kor-
rekthet / correctness, rightness' (SAOB rättan  
la) Älvd. Bju. Nås Mal. Li. (endast i förb. med 
rätta:) min re'ttå Älvd. mä rä'tta Bju. me rä'tta 
Nås mä rä'ttur Mal. me re'ttsr Li. 'med rätta, 
egentligen'. 3. 'normalt tillstånd / normal condi-
tion' (SAOB rättan  4b) allm. (endast i förb. till 
rätta:) ädan ska i press te re'ttär Ve. 'det där 
skall jag pressa, så att det blir fint igen'; kum te 
re'ttär Ve. kom (sä) tä rä'tta Rättv. 'komma till 
sans (efter svimning el. yrsel)'; stell tä re'tta Ors. 
ställ te rä'tta Nås 'iordningställa; ordna upp'; tä' 
tä rä'tta Leks. tå'ku an te rä'tts' Mal. 'tala (ho-
nom) till rätta'; fre'sst tå' an tä rä'tta Äpp. 
'försök tala förnuft i honom (blidka honom etc.; 
eg. fresta taga han till rätta)!'. 4. 'rätt plats / the 
right place' (SAOB rättan  4e) allm. (endast i 
förb. efter el. till rätta:)fj et re'tt gna Älvd. 
'få den (bortsprungna kon) tillbaka'; a du km et 
re'tta ä Våmh. (Bon.) a du kemi tä re'ttur nu 
vMor. 'har du kommit tillbaka (nu)?'; kam te 
rä'tta Nås 'återfinnas (om ngt förlorat)'. 5. 
'klarhet (i ngt); reda (på ngt) / knowledge, aware- 
ness (of sthg); order (into sthg), care (of sthg)' 
Soll. Leks. e"ta äd ful du"vå te ta et rä'ttor Soll. 

'det där skulle väl duga att taga reda på (dvs. 
göra sig nytta av)'; fek du rä'tta på kni'vsn nu 
sån Leks. 'fick du reda på kniven (ngt) sedan?'; 
får du nagga rä'tta på-n-ä Leks. 'får du ngn 
klarhet i saken?'. 6. (senare ssgsled:) a. 'häv- 
anordning, med vars hjälp gavelröste rättas upp, 
då det börjat glida ut / lever device with the help 
of which roof-truss was pushed up when it had 
begun to collapse' Mal. Li., se röst-. b. 'fiktivt 
redskap, som man vid bygge skickade nyfiken 
och klåfingrig pojke att hämta! imaginary imple- 
ment for which inquisitive, meddling little boy 
was sent during building' Li., se kroppås-. 7. 
(senare ssgsled:) 'redskap, med vilket man gav 
lien önskad vinkel mot orvet / implement used to 
give scythe blade the correct angle to the shaft' 
(SAOB -rätta") Nås ÖVd., se lie-. 

rätta sv .v .1. re'tta Älvd. Våmh. vMor. Ve. Ors. 
rä'tt(a) öMor. Soll. Ore Leks. rä'tta Rättv. Dju. 
Mal. —rå't(a) Nås rätt- —r&- Ål rå't--råt- Flo. 
rät(t)- Jä. Äpp. re'tta ÖVd. 1. 'göra rak, räta / 
straighten' (SAOB rättan  1) Våmh. vMor. 
Rättv. Nås Mal. Li. i ska re'tt su`kkt&t vMor. 
'jag skall böja strumpstickan rak'; jä a fått 
spe' tts rä'tta Rättv. (Bo.) 'jag har fått järnspettet 
uträtat'. Syn.: rakal. 2. 'placera i upprätt ställ- 
ning! erect' (SAOB rättan  3) Leks.Mal. rä'tt en 
ti'mmä,stskk Mal. 'resa en timmerstock, dvs, fat- 
ta tag under nacken på en på rygg liggande per- 
son och resa upp denne i upprätt ställning medan 
han behåller sin raka kroppsställning' (jfr kab- 
be, bet. 1; rita). Syn.: resan; rita'. 3. 'kam- 
ma / comb' (jfr SAOB rättan  5) Älvd. du aZr re'tt 
kull« 'du skall kamma flickan'. Syn.: se kam- 
ma, bet. 1, m.fl. 4. 'förbättra, göra fullgod, 
göra riktig, korrigera / improve, make fully satis-
factory, correct' (SAOB rättan  10-11) Soll. 
Mal. vänd e do"da dut å rdtter um nå' då atte 
Soll. 'vad är den där människan ute och lägger 
sig i (eg. rättar) nu (då) igen?' (jfr p. pres.). Jfr o-. 
5. 'avpassa, anpassa / adapt, adjust' (SAOB rät-
tan  8) Leks. Mal. rä'tt mu' nnun ät må`sätjun 
Leks. rä'tt mu'nn ätt ma'ssättjam Mal. (bildl.:) 
'anpassa utgifterna efter inkomsterna'. — P. 
pres.: an e-nt rä'ttons Mal. 'han kan inte förbätt-
ras gm uppfostran / he cannot be improved 
through teaching' (jfr SAOB rättan  11). —Rejl.: 
1. re'tt si Ve. rj.'t så Ål rå't se Nås rä'tt så Mal. 
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'resa sig / stand up' (jfr SAOB rättan  3b); an 
rå't sä Jä. 'han reser sig'. 2. 'anpassa sig! adapt 
oneself' (jfr SAOB rätta" 9) öMor. öOrs. Rättv. 
Nås; wi re'ttum was eter g'nn öOrs. 'vi rätta oss 
efter honom'; an våt int kri'y(y)t öka an ska rå' tt 
sä ä'ttar Rättv. (Bo.) 'man vet ofta inte, vilket 
man skall rätta sig efter'; du ska rä'tt de ät sö'lra 
Nås 'du skall rätta dig efter solen'. 3. 'kamma 
sig / comb one's hair' Älvd. Våmh. Mor. Ors. å' 
bu int re'tta dig e'nnÄlvd. 'har du inte kammat 
dig ännu?'. 4. 'bliva bättre / get better, improve' 
(t. ex. om  hälsotillstånd, om uppförande) öOrs. 
Leks. Mal. gn a re'tta si nå mi dä`,Mtp öOrs. 
'han har blivit bättre nu i fråga om dövheten'. Jfr 
repa"; rätta till, bet. 3. — Pass.: 1. 'stå 
sysslolös / be idle' Ve. dåm stå å re'ttäs båjtmin 
we'ggum 'de stå och hänga längs (eg. b ortm ed) 
väggarna'. Jfr slånka m.fl. 2. 'återgå till sitt 
normala tillstånd / return to one's normal condi-
tion' Älvd. Våmh. öMor. Ors. ig a-it retas-th 
e'nn Våmh. 'jag känner mig inte riktigt återställd 
ännu'; då äd add rättas-tP1 öMor. 'då det hade 
rättats till'; rettast-tP1 Ors. 'rakna'. 3. rättas-
-å'ut Soll. 'jämnas ut (t. ex. om  en jordvall) / be 
evened out (e.g. about earth)'. — Särsk. förb. 
(av:) rett-6'v ka`nntär Ve. 'jämna kanterna'; 
(in:) rett-i'nn tjä"rkallp Ve. rät-i' nn ka' llp Jä. 
'lägga el. resa in ved i tjärmilan' (ÖDB I 510); 
(påg dåm a retta-på' je bra"su Ve. 'de ha rest in 
en brasa (i spisen)'; (till:) 1. 'räta ut, räta på' 
Våmh. Ore Dju. an ä`ra gikk &malna a rätted-th 
fo"rär Ore 'den andre gick efter och rätade ut 
(plog)fårorna'; rätt-tå' dä litä Dju. 'räta på dig 
litet!'. 2. 'ställa i ordning, ställa till rätta' Älvd. 
Soll. Ors. Rättv. Leks. Dju. Jä. o rättär-tPk ii 
Soll. 'hon reder ut det (n: linet på linfästet)'; 
rät(t)-tå' tä'nnär på så1 j8n Rättv. 'skränka tän-
derna på sågen'; ä-nnt gä'ki ris ä gå tä rätt-tå' 
Dju. 'det är inte så farligt (eg. galet), när det går 
att ställa till rätta'; (äv. bildl.:) o däg rett-d'1-p ii 
Ors. 'hon kan rätta till honom, hon'. 3. 
(p.pret.:) du ska-nnt r"'sa furän du ha vorrti 
tå' rätta Leks. 'du bör ej resa, förrän du har blivit 
återställd'; (refl.:) tri` dä'p skuld-p bort o rett-th 
si nVåmh. 'tredje (bröllops)dagen skulle man dit 
och bringa sig i normalt skick (dvs, släcka ef-
ter)'; rä"tt-tik si Soll. retta-tP1 si vOrs. rätt-tå' sä 
Leks. 'bliva återställd; krya på sig'. Jfr repa";  

rätta v., refl., bet. 4; rättna. 4. (abs.:) i skym 
rett-t!' upei 	nVåmh. 'vi skola göra avräk- 
ning, då vi ha slutat arbetet'; (upp:) rett-u'pp je 
he"se Ve. 'resa upp en hässja'; rett-d pp jen ro"-
gad Ve. 'resa upp en (kullfallen) gärdsgård'; rätt-
-o'pp Leks. r6t-8'pp—rätt-8'pp Nås r6't-8'pp 
—rät-8'pp Flo. rät-8'pp Jä. rätt-8'pp Äpp. re'tt-
-app ÖVd. 'placera i vertikal ställning'; (refl.:) 
rett-u'pp se Ve. råt-a'pp sä Ål 'resa sig'; at du 
rettär-dpp di i tP d Ve. 'att du stiger upp i tid'; 
retta-u'pp si vOrs. 'bliva upprättad'; frk rä'tt 
an 8'pp sä Jä. 'visst reste han sig upp'. 
Syn.: rita! upp; (ut:) 1. 'räta ut; sträcka på' 
Älvd. Våmh. Mor. Ors. Nås Mal. Tra. i ska re'tt-
-öft an vMor. 'jag skall räta ut den (a: hästskon)'; 
(refl.:) rett-a'ut di Våmh. 'räta på dig!'; re'tt-ajt si 
Ors. 'räta ut sig'; drä' på tra'n atä, sa an rätt-12't 
sä Mal. 'sträck tråden en smula, så att den blir 
rak'. 2. 'kamma' Älvd. Mor. Soll. Ore Rättv. 
Leks. Ål; rätt-å't hå'rä Ål 'kamma sig proviso-
riskt'. 3. 'breda (ut)' Soll. Leks. rä"tt-åut å'd 
Soll. rätt-å' t å' Leks. (Silj.) 'breda ut hö till 
torkning'; rä"tt-åat må'lltä Soll. rätt-re t mä'llta 
Leks. (Silj.) 'breda ut det mältade kornet (på 
laven i torkstugan)'. 4. 'uträtta' Ve. sä'tt de mä 
du rettär-å'jt å'rend 'sätt dig, medan du uträttar 
ärendet !' . 

rätt-av adj. re'tt-å'v Våmh. rä' tt-å' Rättv. rä'tt-
-å'v Flo. 1. 'tvärs av, mitt itu / straight off' 
(SAOB rätt adv. 1 d) allm. gn åt str0"mindjen 
re'tt-å'v nVåmh. 'han åt strömmingen tvärs av 
(utan att rensa den)'; 	ppm gek rä' tt-å' Rättv. 
'käppen gick av på mitten'. 2. 'tvärt, genast / 
flatly, at once' Våmh. (Bon.); ,yrz nalikäd re'tt-
-å'v Våmh. (Bon.) 'han nekade tvärt'; gn djikk 
alldekäs re'tt-å'v Våmh.(Bon.) 'han gick alldeles 
med detsamma'. Jfr rätt nu adv. 

rätt-band n. Ja rä'ttbannd Leks. 'vertikalt pla-
cerad sädeskärve vid nedre delen av snesstör / 
erect sheaf of grain placed at bottom of upright 
shocking-stick' . Syn.: se fot-, rit-band m. fl. 

rätt-basa f. V rä'ttbäsu Mal. 'brasa av stående 
vedträn / fire made from standing logs'. Syn.: 
ritbrasa. 

rätt-det oböjl. adj. ret-"e'ö Älvd. 'icke normal, från 
vettet / abnormal, mad'; du syöks a Se are wå" 
ret-'ö 'du tycks då vara från vettet'. 

rätte-gång m. 1b rifttgayy Mal. re'ttgayyg Li. 
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'domstolsprocess, mål (i rätten) / lawsuit' 
(SAOB 1). Jfr rätt'', bet. 1. Syn.: process, 
bet. 1. 

rätt-fram oböjl. adj. re'tt-frg'mm Älvd. rett-
frg'mm Våmh. rä'tt-fra'mm Bju. Flo. rdttframm 
Al rä'tt-fra'mm Mal. 1. 'som yttrar sig utan 
omsvep, rakt på sak; frispråkig (om person) / 
straightforward (about person)' (SAOB 1) allm. 
sà mmkinä ä sa rä'tt-fra'mm Flo. 'somliga äro så 
rättframma'. 2. (substantiverat:) 'en viss flät-
ning av människohår, mera fyrkantig än snodd / 
a special kind of plait, more square than twisted' 
Våmh. 

rätt-fram adv. rä'tt-frf'mm Älvd. rä'tt-fra'mm 
öMor. rä'tt-fra'mm Mal. 1. 'rakt fram / straight 
forward' Älvd. Mal. 2. 'mot vänster (om spinn-
rockshjulets rörelse) / to the left (about move-
ment of spinning-wheel)' öMor. Syn.: se fram, 
bet. 6, m.fl. 

rättfram-band n. Ja rdttframbannd Ga. 'band, 
vävt utan mönster / plain woven ribbon'. Jfr 
krusatband. Syn.: skäl-, slät-band. 

rätt-förs oböjl. adj. rdttfås Rättv. (Bo.) rä'ttfas 
Bju. Dju. Ga. Nås —rdttfas—rä'ttfas,s Flo. 
rä'ttfa—rä'ttfass Jä. rdttfas Äpp. 1. 'som be-
finner sig i rätt läge, rättvänd / in the right posi-
tion' (jfr Ross rettfOr) Flo. 2. 'riktig, normal / 
proper, normal' (t. ex. om  rent blod, om fullt 
arbetsför människa) Rättv. (Bo.) Dju. Ga. Flo. 
Nås Äpp. nå' hal la när å bi rä'ttfås Rättv. (Bo.) 
'nu hålla korna på att bliva normala'; ho då 
rä'ttfss nal ssanå'r Nås 'hon är någorlunda nor-
mal'. Jfr rätt skafflig, bet. 2. 3. 'rättskaffens, 
präktig / honest, upright' Rättv. (Bo.) Bju. Ga. 
Flo. Jä. hä då e rdttfass mdnnifa, hå Jä. 'det 
är då en präktig kvinna, det'. Syn.: se real; 
rättskaffens m.fl. 

rätt-förs adv. rdttfös vSoll. rä'ttfas Leks. Dju. 
—rd ttfas Flo. rä'ttfas Ål Mock. Mal. —rä'tt-
fa(r)s Äpp. rä'ttfas—rdttfass Jä. 1. 'medsols / 
clockwise' Leks. Al Jä. Jfr rätt, bet. 3. Syn.: 
med-sols, -söles; rättsöles; sol-omring, 
-rätt. 2. 'riktigt, normalt, enligt uppgjorda be-
räkningar el. regler / properly, normally, accor-
ding to the norm' Dju. Mock. Flo. Jä. Äpp. Mal. 
få hå'sa rä'ttfas s'ppsätt Flo. 'få husen uppsatta 
vågrätt'; hå' jekk rdttfass Jä. 'det gick enligt 
planen'. 3. 'rättrådigt, rättskaffens / uprightly, 

honestly' Jä. Äpp. vi sam få'r ss rä'ttfa(r)s Äpp. 
'vi, som leva så rättrådigt'. 4. 'på lämpligt sätt, 
praktiskt / suitably, practically' vSoll. 

rätt-greda f. IV a re'ttgräja Tra. 'ordning, reson / 
order, reason, sense'; dem skall frä'jst te få no 
re'ttgräja på demda sta'llan Tra. 'de skulle för-
söka få ngn reson på de där stollarna'. 

rätt-harva f. IV a 1-`tarrva öMor. 'åkerharv med 
raka järnpinnar / harrow with straight iron tines'. 
Syn.: se grann-, rättinn-harva m.fl. 

rätt-hälla f. IV a rdtthälla Flo.—Mal. re'tthälla Li. 
'spishäll av sten el. tackjärn, rest på kant inne i 
spisvrån till skydd för muren / piece of flat stone 
or pig-iron erected in hearth to protect wall from 
fire' (SAOB). Syn.: rithäll. 

rättighet f. J a re'ttuOt Älvd. rdttjet Sold. rä'ttu-
het Bju. rdttighet Flo. rä'ttihet Nås re'ttahäft 
ÖVd. 1. 'juridisk el. moralisk rätt, befogenhet / 
moral or legal right, justification' (SAOB 1) allm. 
du å aj ruyg re'ttuglet sa'j så' Älvd. 'du har då 
ingen rätt att säga så'. 2. 'prästerskapets natu-
raförmåner / clergy's remuneration in kind' 
(SAOB 2; Liv. Älvd., s. 9, 83) Älvd. Soll. Bju. 
små"rättjet Soll. 'dets.'. 

rättinn-harva f. IV a re'ttinarry Älvd. 'åkerharv 
med raka järnpinnar / harrow with straight iron 
tines' (se ill.; ÖDB I 382). Syn.: se grann-, 
rätt-harva m.fl. 

rätt-kluven adj. IV re'ttlaruvi'n Älvd. re'ttldruvin 
vMor. rdttklråven Ore Äpp. rdttkkgvin Ål; pl. 
rä'ttldruvnär Ve. (jfr klyva v., p. pret.) 'som 
klyver sig rakt efter veden, rätkluven / straight-
-grained' (SAOB rätkluven). Jfr lättkluven. 
Syn.: klovrätt; rätt, bet. 2; rätt-klöv(d), 
-späntad. 

rätt-klöv(d) adj. I rdttkkövvd Ve. rdttkleåvd Leks. 
rdttkkåv Al = föreg. 

rättna sv.v.l. (endast i särsk. förb. med till:) 
retti-t1' Ve. (jfr Burträsk; Aasen rettna) 'bliva 
återställd, tillfriskna / get weil, recover'. Jfr pig-
ga"; piggna; rätta till, bet. 3. Syn.: se frisk-
na m.fl. 

rätt-nu adv. re' tt-ng' —retng' Älvd. retng' Våmh. 
(Bon.) rättnå' öMor. retnå' Ve. rä"ttnå' Soll. 
rättnå' Leks. rät tt-nå' —rättnå' Mal. 'inom kort, 
snart, strax / shortly, soon' (SAOB); re'tt-ng' 
få'r ig—i få retng' Älvd. 'jag beger mig strax 
iväg'; rättnd ä-r-ä llå't ma vd4-a Leks. 'inom 
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kort är det slut med världen'; rättnö' finns ä i'yyi 
stjrnnarsa  kvä`ra Mal. 'snart finns det inga 
skinnare kvar'. Jfr rättav, bet. 2. Syn.: snart, 
bet. la. 

rättpinn-harv f.I a rdttpinharry Bju. Ga. rdtt-
pinnha'rry Jä. re'ttpinha'rry Tra. 'åkerharv med 
raka (järn)pinnar' (SAOB rätpinnharv; ÖDB I 
382). Syn.: se grannharva m.fl. 

rättpinn-harva f. IV a re'ttpinnarry Älvd. rdttpin-
har(r)va Rättv. (Bo.) rdttpinnharrva Mal. = 
föreg. 

rätt-rodgård m. Ja rdttrugård öMor. (jfr rätt 
adj., bet. 1) 'gärdesgård med horisontellt liggan-
de gärdselstänger / fence with horizontal fence-
poles'. Jfr rodning; rödning, bet. 1, m.fl. 

rätt-segel n. I d rdttsigäl öMor. (jfr rätt adj., 
bet. 1) 'råsegel / square sail'. 

rätt-sida f. IV a rä'ttsäjd Soll. rå' ttsia Bju. 'rätsida 
/ right side' (SAOB rätsida); o lägg å rdttsäj- 
don Soll. 'hon ligger på rätsidan'; (äv. bildi.:) 
é iyygu rdttsäjd å' di i dä'g Soll. 'du är vrång 
och omöjlig i dag / you are so impossible today'. 
Syn.: rättal. 

rätt-skaffens adj. rdttskaffäns Rättv. rd tt-
skaffans Leks. 'redbar, hederlig / honest, up-
right' (SAOB 4). Syn.: se real; rättförs, bet. 
3; rättskafflig, bet. 1, m.fl. 

rätt-skafflig adj. I re'ttskaffirig nÄlvd. rdttskaffIrin 
Ål. 	1. = föreg. allm. 2. (n.:) 'normalt, riktigt; 
rätt räknat / normal, correct; properly calcu- 
lated' Älvd. itjä två` ö &' re'ttskaffIrikt 'inte kan 
då det sägas vara normalt (eg. inte vore då det 
rättskaffligt)' (om en spöksyn). Jfr rätt adj., bet. 
3; rättförs adj., bet. 2. — Adv.: re'ttskaffiri 
Älvd. rä'ttskaffiri Ål 'lagligt, rättrådigt / legally, 
honestly'; 	edä'r a gaj rettskaffiri 	Älvd. 
'månne det där har gått rätt till'. 

rätt-skiva f. IV a re'ttstjtv Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
rdttstjiv(a) öMor. Soll. rdttfiva Ål (jfr SAOB 
rätskiva; Rietz 552b) 'lång, smal bräda, anv. 
för att åstadkomma rätlinighet (t. ex. vid fast-
spikning av takpärtor) el. för att draga upp räta 
linjer / long, narrow board, used to bring about 
rectilinearity (e.g. when nailing roofing shingle) 
or to draw straight lines' (se ill.). 

rätt-skjuten adj. IV re'ttskeiten Ve. rdttskuttin 
Mal. 'som träffar bra (om gevär) / accurate (of 
gun)' (jfr SAOB rättskjutande). Jfr benhit- 

t(en), bet. 1; gen, bet. 2; metrak m.fl. 
rätt-skälad adj. I re'ttstjlikaörj Våmh. re'ttsjäka 
Ve. rdttstjåka Rättv. rä'ttfåka Dju. Flo. Äpp. 
(jfr skälm, bet. 2). 1. 'som har normalt för-
stånd, som är vid sina sinnens fulla bruk / 
normal, sensible' Våmh. Ve. Rättv. Flo. Äpp. 
Jfr navla!, p. pret. Syn.: se fullriktig m.fl. 
2. 'rättrådig, rättvis / just, honest' Dju. 

rättsligen adv. rdttsligän Leks. 'egentligen / real-
ly, actually' (jfr SAOB under rätteligen); vår 
har du o'nnt rdttsligän då 'var har du ont egent-
ligen då?' (SAOB 2). 

rätt-som konj. re'ttsåm vMor. rä'ssom Rättv.—
rit'ssttm Leks. rdssam Bju. Dju. Ga. Flo. Nås 
rä' ssam Jä. rä'ssam—rd ssam Mal. ressam 
ÖVd. 1. 'i samma ögonblick som, bäst som, just 
som /just as' (jfr SAOB under rätt adv. 7b a (3) 
allm. rdssom vi gå'nom jen Rättv. (Bo.) 'rätt 
som vi gå här'; rä'ssam ä rduyn sa ka' mm ä e 
skri' Mal. 'rätt som det regnar, så kommer det 
en skur'. Syn.: r ätt så(s), bet. 1. 2.a. (i förb. 
rätt som det är:) rässom-e-t-ä Rättv. rässum& 
Leks. rässämä Dju. rässam-ä-e Nås re'ssam-ä- 
- 	Li. 'plötsligt, snart / suddenly, soon' (SAOB 
rätt adv. 7b y); at ä kand bi S8 fr nt rässamå' 
vLeks. 'att det plötsligen kunde bli så vackert 
(väder)!'. b. (i förb. rätt som det var) re' tt- 
-såm-e-uh§' vMor. rii'ssam-s-vä'—rässom-ä-va 
Rättv. rässam-ä-väl Leks. rässam-ä-va Bju. 
rdssam-ä-vå Dju. rdssam-ä-vä' Nås rdssam-ä-
-vä' Jä. re'ssam-ä-v.§' ÖVd. 'plötsligt, oförmodat 
/ suddenly, unexpectedly' (SAOB rätt adv. 7b 
y). Syn.: rättså(s), bet. 2. 

rätt-spade m. IV rä'ttspådä'—rä'ttspadr öMor. 
(jfr rätt adj., bet. 1) 'järnskodd träspade med 
tvär kant nedtill / iron-shod wooden spade with 
square edge'. Jfr ring-, sko-spade. Syn.: sko-
-räka, -skovel. 

rätt-späntad adj. rä'ttspännta Nås = rättkluven. 
rätt-stänga sv. v .1. re'ttstenndj Ve. 'lägga gärdslet 
horisontalt vid byggande av hägnad / lay fencing 
pole(s) horizontally when building enclosure'. Jfr 
rättrodgård; snedstänga. 

rätt-så(s) konj. re'ttsos Älvd. re'ttso Våmh. re'ssa 
Ors. 1. = rättsom, bet. 1, allm.; an kgm re'tt-
sos du ad fe"riö Älvd. 'han kom, just som du 
hade begivit dig iväg'. 2. (i förb. rätt så(s) det 
var:) re' ttsos-e-w"d'r Älvd. re'ttso-e-två' Våmh. 
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re'ssa-ä-wå' öOrs. 'plötsligt, oförmodat'. Syn.: 
rättsom, bet. 2b. 

rätt-söles adv. rdtts847 Leks. rätts8ls Flo. 1. 
'medsols / clockwise' (SAOB rättsöls under 
rättsols; Gotl.Ordb. rättsyl(e)s) Flo. Syn.: se 
rättförs, bet. 1, m.fl. 2. 'åt rätt håll, obehind-
rat / in the right direction, freely' Leks. 

rätt-ved m. II re'ttiviö Älvd. (jfr rätt adj., bet. 2) 
'ved, som har raka fibrer och därför är rätkluven 
/ wood with straight grain, therefore easy to split 
straight' (Burträsk). Syn.: medved. — Av!.: 
rä"ttvidun adj. Soll. 'jämn och rak i fibrerna, som 
ej spjälkar sig / with even, straight fibres, non-
-splintering'. 

Rättvik oböjl. sbst. re'ttwajk Älvd. Våmh. Ors. 
re'ttwejk vMor. Ve. rä'ttwik Ore rett)vik Rättv. 
rdttvik Leks. 'ett sockennamn / name of a pa-
rish'. 

rättvikare m. III c re'ttwajker Älvd. 'man från 
Rättvik / man from Rättvik'. Syn.: rättviks-
karl. 

rättviks-hätta f. IV a rå' ttvikshätta vLeks. 1. 
'huvudbonad för kvinna, hörande till rättviks-
dräkten / woman's headdress belonging to 
Rättvik costume'. 2. (pl.:) 'riddarsporre, Del-
phinium'. 

rättviks-karl m. Ja re'ttwajkska'll nÄlvd. rät- 
a 	öMor. retvikskall Ve. rdttviskär Bju. 
rdttvikskår Ål 'man från Rättvik'. Syn.: rättv i-
k a r e . 

rättviks-ärter f. pl. re'ttwajserrter sÄlvd. rd tt-
viksattär Dju. 'ärter av det slag, som odlades 
företrädesvis i Rättvik / peas cultivated particul-
arly in Rättvik' (ÖDB III 471). Syn.: gråärter. 

rätt-vind adj. I re'ttwinnd Ve. Ors. 'vriden mot-
sols / wound anti-clockwise' (Ross rettvind). 
Jfr avländes, ssgr; solvind. Syn.: väder-
vind. 

rätt-vis adj. I re'ttwajs Våmh. rä'ttvis Bju. Mal. 
(n. -vist Bju. -visst Mal.) re'ttas ÖVd. 'som 
handlar el. är i överensstämmelse med det rätta / 
just' (SAOB 1); e skuld wå so re'ttwajst eba 
Våmh. 'det skulle vara så rättvist, det där' (om 
metoden att årfalla). 

rätt-visa f. IV a re'ttwajs(a) Älvd. rerttväjs Soll. 
rdttvisa Bju. Mal. re'ttvisa ÖVd. 1. 'rättsinnig-
het, rättfärdighet / justice' (SAOB 1) allm. ä 
finns i'yygu rä"ttväjs 	Soll. 'det existerar ing- 

en rättvisa'. 2. 'klocka, som visar rätt tid! dock 
which shows correct time' Älvd. 	so kymmb 
fr å re'ttwajsyn 'du, som kommer från (en plats 
med) rättgående klockor'. 

rät-varpor f. IV a pl. rirtvarrpar Ga. Mock. Flo. 
'stegliknande varpställning i form av en ram 
(med iborrade pinnar), vid anv. rest mot en vägg 
/ ladder-like warp-frame placed against wall 
when in use'. Syn.: se krakvarpor m.fl. 

räv m. II—I a räv Älvd. Våmh. vMor.Ve. rjy—räv 
öMor. rJ.v Soll. Ors. Mal. div NeSi. Mock.—Äpp. 
ÖVd. (böjn. se  LD 11 172-173). 1. 'Vulpes vul-
pes / fox' (SAOB räv' 1) allm. i frfirs llajs rä' ven 
dar e blrö"tär Älvd. 'jag fryser som räven (fry-
ser), då det töar'; ä må't åt en ta`nnlös 
dädda Leks. 'det är mat åt en tandlös räv, det 
där' (om lättäten mat); je lä räiv da i sii`jn Li. 
'jag låg (som en) räv (dvs. låtsades sova) i säng-
en'; ä ta te me'tåsa sa di'vin, då an så't da i 
snä`run Li. 'det börjar mörkna sade räven, då 
han satt i snaran'; (äv. bildl.:) kri'm dig i'n, 
feld 	piser-a'tt u25.1 fä big Älvd. 'skynda 
dig in, innan räven pissar igen vägen för dig!' 
(säges åt barn vid starkt yrväder; jfr rad-
skit(en), bet. 1); 1-"'vin tå' a  smårrä Mal. rä` vin tå 
smä're Li. 'räven tar smöret' (säges om smör, 
som smälter i solen). Jfr feg-, kors-, röd-, sol-. 

(öknamn! nickname:) bl"erå'vin Älvd. 'man, 
som köpte upp ben'; rä"vir Våmh. 'invånare i 
byn Bonäs'; birnäsrävir Våmh. 'dets.'. Jfr varg. 

'stegformad skottkärra med rede utan bräddar 
/ wheelbarrow without sides' (SAOB räv' 1 f a 
y'; ÖDB I 256, 437) vMor. Rättv. (Bo.) Leks. 
Ål Dju. Ga. Tra. Jfr sten-. Syn.: pinn-
kärra, bet. 2; skjuta; varg. 4. (senare 
ssgsled:) 'redskap för forsling av vatten / vessel 
for carrying water'; se vattu-. 5. (bildl.:) 'kull-
fallen hässja / hurdle which has fallen down' 
nvMor. nä a du fäjd len rä'v ändå' nu har en 
hässja fallit omkull för dig (eg. du fått en räv) 
ändå'. Jfr björn, bet. 8a; brinde, bet. 2b. 6. 
(personifierat) 'listighet / cunning' öMor. Soll. 
(jfr SAOB räv' 1 f ö) an e full i riv Soll. 'han är 
full av list'. 

räva sv .v .1. rövå- Älvd. (jfr räv; endast i särsk. 
förb.; från:) rövå-frei"genom list avhända ngn 
ngt / by cunning deprive s.o. of sthg' (SAOB); 
(åt:) rövå-å' sig 'genom list förskaffa sig'. 
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rävaktig adj. I rkvåakktug nÄlvd. rii'vakktu Bju. 
di'vakkta 'fra. 'bakslug, småslug / sly' (SAOB). 
Jfr ilistig m.fl. Syn.: ful, bet. 5. 

räv-bräde n. III—la r'kvåbrjiä Älvd. ri3"våbrådä 
Våmh. (Bon.) räva'bråd öMor. rä"våbriid Ve. 
rå'vbråä Ål Äpp. 1. 'fångstredskap för räv, be-
stående av ett upprest bräde, vars övre ände 
försetts med ett antal spetsar, rävtana / trap for 
fox consisting of board with sharp points at top' 
(se ill.; SAOB 1; ÖDB I 36) OvSi. Ål. Syn.: 
räv-klyka, -klypa, -klys a. 2. 'bräde, på vilket 
rävskinn spändes ut för att torka / board on 
which fox skin was stretched to dry' Äpp. Jfr 
läst, bet. 2. Syn.: rävspeta. 

räv-bås n.—m. la rö"vids—rii'vbås n. Ve. rå'vbås 
Ore Bju. Jä. Äpp. r"`vbis m. Mal. 'fångstanord-
ning för räv, bestående av ett knuttimrat bås med 
fallucka som tak / fox trap consisting of timbered 
box with trap-door roof (SAOB; ÖDB I 34f.); 
'-`vbilsää  va ä gatt am naizå'ristass 	skö`gom 
Mal. 'rävbås var det gott om litet varstans här i 
skogarna'. Syn.: räv-falla, -hus, -stuga. 

räv-dagar m. II pl. (endast i ack.:) du a N fik då' 
be'sst reri"uådågå Älvd. 'du har då riktiga god-
dagar / you are really in clover'. Syn.: dag, bet. 
5; goddagar. 

rävel' m.I d—a reva Älvd. Våmh. re"vil vMor. 
Soll. rävi'll (pl. rävi'llär) öMor. revil (pl. reui-
lär) Ors. -råvel Ore r'ä"vil (pl. 'kullar) Rättv.; pl. 
re"vkör Ve. 1. 'avlång reva el. svullnad i huden, 
reva, strimma / rectangular scratch or swelling in 
skin' (Fr. refill; jfr Torp revle m.) Älvd. Mor. 
Ve. Soll. Ors. Jfr,  j äder, bet. 2; rul, bet. 1, m.fl. 
2. 'gammalt, igenväxande sår på trädstam / old 
wound on tree-trunk which was healing up' Våmh. 
Syn.: se bal, bet. 2; slindra, bet. 2, m.fl. 3. 
'stycke trasa / piece of rag' (Bl. refill 1 a) Älvd. 
4. 'något hoprullat / roll of sthg' (t. ex. borrspån 
el. stycke kardad ull) Ore Rättv. tö`basriivel Ore 
'tobaksrulle'. Syn.: rull, bet. 3; rulle, bet. 2. 

m. Id—'a revil Älvd. Våmh. (Bon.) re"vil 
vMor. (jfr SAOB revel). 1. 'sandrevel på sjö-
botten / sandbank in bed of lake' (SAOB revel 
II 2) Våmh. vMor. s.p`nndr .e'vil Våmh. (Bon.) 
'dets.'. 2. 'avlång, svagt rundad upphöjning i 
terrängen / oval, rounded elevation in ground' 
(jfr SAOB revel 11 1) Älvd. 

rävel" m. Id 	Ore (jfr V11 ravell) 'lång karl, 

räkel / tall, lanky man'. Syn.: se skänkel, bet. 
3, m.fl. 

rävel-tåg n. II 	ÖVd. (jfr rävla v.) 'rep, 
avs. att lindas omkring hölass / rope intended to 
be bound round hay-load' (ÖDB I 259). Syn.: se 
bindrep m.fl. 

räv-falla f. IV a rä'ufålla Ve. = rävbås. 
räv-fläck m. Ib rii"uåfkekk Älvd. 'brun fläck i ul-
len på lamm / brown mark on lamb's fleece'. 

räv-forda f. IV a rir(v)fölra Flo. 'föda i så liten 
mängd att man nära nog svälter / so little food 
that one almost starves'. 

räv-fot m. I a rå'vföt Ål 'käpp med en rävfotlik-
nande klump i ena änden, varmed man åstadkom 
spår i snön ovanför rävsax för att lura räven att 
trampa precis på saxens mekanism / stick with 
which tracks looking like those of a fox were 
made in snow on top of a fox trap, in order to 
trick fox into treading on the mechanism of the 
trapping device' (jfr ÖDB I 39). 

räv-gift n. J a rii"vdjifft Ve. 'gift, anv. för utrotning 
av rävar / fox poison'. Syn.: rävkryddor. 

räv-giller n. Id rä"vdjilldär Ve. rkvåjil(1)dar 
Rättv. 'stockgiller för räv / fox-trap' (SAOB). 
Syn.: rävstock. 

räv-glugg m. I b rö"vågkugg vMor. 'skottglugg för 
skjutande av räv, anordnad i fähuset / hole in 
cowshed through which foxes were shot' (ÖDB I 
34). Syn.: rävhål; vak-, vakt-glugg. 

räv-grop f. VI—la rö"vågrop Ve. rå`vgröp Leks. 
rdvgropp Äpp. r&`vgropp Mal. Tå'ngstgrop för 
räv / covered hole in ground for trapping foxes' 
(SAOB; ÖDB I 34). 

räv-gräs n. II rö"vågräis vMor. 'fräken, Equisetum 
arvense, Equisetum silvaticum / horsetail'. Jfr 
guckustrant; rävrumpa, bet. 2, m.fl. 

räv-gänga f. IV a re'vgänn(ja Mal. 'upptrampad, 
permanent rävstig, rävstråk / track used by fox 
permanently'. 

räv-hus n. Ja revå'js öMor. rii"vås sRättv. 'fångst-
inrättning för räv, bestående av ett (timrat) bås 
med fallucka som tak'. Syn.: se rävbås m.fl. 

räv-hål n. II rii'vhåk Tra. 'skottglugg för skjutande 
av räv, anordnad i fähuset el. torkstugan' (ÖDB I 
34). Syn.: rävglugg. 

räv-ide n. III re"uåöjd(ä) Soll. 	Äpp. 
Mal. rå`uhie--izi Tra. 'rävlya / fox-burrow' 
(SAOB). Syn.: se räv-kula, -lya m.fl. 



räv-klyka 	 2038 	 räv-stock 

räv-klyka f. IV a rii"våkyka nvMor. 'fångstred-
skap för räv, bestående av ett upprest bräde, 
vars övre ände försetts med ett antal spetsar, 
rävtana' (SAOB; ÖDB I 36). Syn.: se rävbrä-
de, bet. 1, m.fl. 

räv-klypa f. IV a rii'vkkgpa Äpp. di'vlaripa Li. = 
föreg. (SAOB; Malung sn hist. 2, s. 225). 

räv-Idysa f. IV a rå"våkkgs Älvd. = rävklyka (se 

räv-kryddor f. la pl. re"våkryddär Soll. 'rävgift / 
fox poison' (SAOB; ÖDB I 40). Syn.: rävgift. 

räv-kula f. IV a rii"våkal- Älvd. rii"våldara Våmh. 
re"våkek Soll. re"våldila—re"våkajla Ors. rii'vkå-
lra Leks. Ål 'rävlya' (SAOB 1). Syn.: räv-ide, 
-lya. 

Räv-kullan f. IV a best. 63"våkulla Älvd. 'personi-
fikation av elden / personification of fire'; rå"vå-
kulla a pissaö-j1  mig 'rävflickan har pissat på 
mig' (säger den som har svett kläderna vid el-
den); a au frikt a rii"våkullun eld 'har du friat till 
rävflickan?' (säges till den som har svett kläder-
na). 

rävla sv.v.l. rå'veZe- Li. 'linda, vira, surra / wind' 
(jfr We. revla 1); rå'velr las  se 'linda hölasset'. 
— Särsk. förb. (ihop:) rå'vek-ihö'p Li. 'linda 
samman'; (på:) rå'veZr-på 	Li. 'linda re- 
pet om hölasset'; (utav:) 	 dit Li. 
'linda av det där (garnet), du!'; (åt:) rii'velr-å" sä 
Li. 'med händerna turvis fånga in (ett rep), draga 
åt sig'. Jfr vavla; vävla. 

räv-leken m. Ib best. KiovWjin Mal. 'ett slags ta-
fattlek / a kind of tag' (SAOB; Gotl.Ordb.). Jfr 
kuse', ssgr. 

räv-lo f.—n. rii"vålrir Våmh. 	vVe. 'ett slags 
lodjur / a kind of lynx' (skildes från kattlo och 
varglo). Jfr katt-, varg-lo. 

räv-lya f. IV a r6"vålråja Våmh. rå'virga Våmh. 
(Bon.) rö"våkg (best. dat. sg. rö"våkgun) vMor. 
rå'vlej—rö"v1i(a) Ve. re"vålria vSoll. re"vålia Ors. 
rii'vlga Jä. 'rävs bo, rävgryt' (SAOB). Syn.: 
räv-ide, -kula. 

räv-piss m. Ja rli'vpess Li. 'rävens urin / fox's 
urine' (SAOB 1); (bildl.:) an va sa hä'jt, Sa p va 
Sam rå'vpess 'han var så het (el. hetsig), så han 
var som rävpiss'. 

räv-ring m. Ib rirvårippg nVåmh. rä"vårippg 
nvMor. re'vriyy Mal. 1. 'av fångstmannen upp-
trampad ring omkring platsen för en rävsax / ring 

trodden round fox-trap by fox-hunter' (ÖDB I 
38) nVåmh. nvMor. 2. 'upptrampad cirkel med 
korsgångar mot medelpunkten, anv. i leken 
varg-och-räv / circle trodden with tracks to-
wards the middle, used in game of varg-och-
-räv' (se ill.) Mal. Jfr gammelvarg, bet. 2; 
koppe, bet. 10; rävleken. Syn.: koppring, 
rävringel. 

räv-ringel m. J a rå"vårippil Rättv. (Bo.) = föreg., 
bet. 2. 

räv-rumpa f.IVa rä"vårymmp(a) Älvd. Våmh. 
rö"vårummp vMor. rä'vård mmpa öMor. re"vå-
rummp Soll. rå"vårom(m)pa Rättv. rä'vrammpa 
Leks. rå'vrummpa Bju. Ga. Flo. Nås rå`vrumm-
pa Ål ,Vvrammpa Mal. 1. 'rävsvans / fox-tail' 
(SAOB 1) allm. 2. '(grönt näringsskott av) frä-
ken, Equisetum' (SAOB 2 c a; Lyttkens 1592, 
1593) allm. Jfr rävgräs. Syn.: se gran, bet. 2; 
ludenfärne m.fl. 3. 'långdans / dance hand in 
hand in a long row' Ga. Jfr slängrumpa. 4. 
'lek, vari två deltagare, en försvarare och en 
tagare, ställa sig mitt emot varandra, medan öv-
riga deltagare bilda en rad bakom försvararen, 
varvid var och en fattar den framförvarande om 
livet; därpå skall tagaren försöka ta den siste i 
raden / a game' Älvd. Våmh. öMor. Soll. Leks. 
Mal. kåjt r'd"vårymmpa Älvd. 'leka rävrumpa'. 

räv-sax f. la rii"våsakks Älvd. rö"våsakks vMor. 
rö"usakks Ve. re"våsakks vSoll. Ors. rå"våsakks 
Rättv. rii`vsakks Bju. Nås Äpp. ÖVd. rsakks 
Mal. 'gillersax för rävfångst / springtrap for fox' 
(SAOB; ÖDB I 37ff.). 

räv-skägg n. Ib rå"våskegg Älvd. 1. 'rött skägg / 
red beard'. 2. 'illslug person / cunning person'. 

räv-smörja f. IV a rå'vsmörrja Ve. rli'vsmarrja 
Dju. 'på växlande sätt sammansatt smörja, me-
delst vilken rävsaxen smordes för vittringens 
borttagande / grease of different kinds used to 
lubricate fox-trap to remove scent' (SAOB; ÖDB 
I 37f.). Syn.: rävsmörjning. 

räv-smörjning f. rå"våsmyrrifygg Älvd. = föreg. 
räv-snara f. V rå"våsnerå' Älvd. rö"vsndru Ve. 
'vippsnara för rävfångst / snare for catching 
foxes' (SAOB 1; ÖDB I 36). Syn.: rävvitta. 

räv-speta f. IV a rö"våspita nvMor. 'sträckbräde 
för rävskinn' (se ill.). Syn.: rävbräde, bet. 2. 

räv-stock m. I b rävli'stu'kk öMor. 'stockgiller för 
räv' (SAOB). Syn.: rävgiller. 
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räv-stuga f. V re"våstugu Soll. 'fångstinrättning 
för räv, bestående av ett knuttimrat bås med fall-
lucka som tak' (SAOB; ÖDB I 34f.). Syn.: se 
rävbås m.fl. 

räv-syra f. IV a rii'vssjra Ore 'harsyra, Oxalis ace-
tosella / wood sorrel'. 

räv-vitta f. IV a re"våvitt Soll. 'vippsnara för räv' 
(Gruddbo 336). Syn.: rävsnara. 

rö' f. 'vass / reed', se rör. 
rön  (--röja) f. 	rå Älvd. Våmh. vMor. 
Ors. (best. råk Älvd. rå'i Våmh. rå'na vOrs.) 
fiffa öMor. riPja Ve. dij-rå`ja-rå`ja-rå`na (pl. 
rå`jär-rii`när-rii`nor) vSoll. rån Soll. rålia 
Rättv. Nås Jä. råj Äpp. Mal. (best. rå`ja Äpp.; 
pl. rdjer Mal.) dy ÖVd. (best. rii`ja Li. rii‘jä 
Tra.); obef. Ore 'tjäderhöna / female capercaillie' 
(SAOB röv, röja"; jfr Rietz ry-III; V11 rö'; Torp 
r0y). Jfr orrhöna; yrn. Syn.: tjäder(s)höna. 
— Ssg: rå'streö n. Älvd. 'flock av tjäderkyck-
ängar'. 

röd adj.I röö Älvd. nVåmh. (n. rött Älvd.) röd 
Våmh. (Bon.) Mor. Ve. Soll. (n. rott vSoll. rött 
Soll.) råd Ors. röd-råd Ore råd Rättv. Leks. 
Dju. rå Bju. Ål Ga.-Mal. (pl. rå'ä Ål Nås rå'dä 
Jä.) ru" (n. mun; pl. r8"9 ÖVd. 1. 'ruber / red' 
(SAOB 1) allm. röö ym ö`gy Älvd. röö i dgym 
Våmh. rå i å'gsmä Jä. ni" i s'"gum Tra. 'röd i 
ansiktet'; ta dödä' rö'do öMor. 'tag den där röda 
(fem.)'; demda 	ba'nnd vOrs. 'de där röda 
banden'; an a rå'do nö's Rättv. (Bo.) 'han har 
röd näsa'; råd sam i ndku tjå'riy Dju. 'eldröd 
(eg. röd som en naken käring)'; rå' je'lln Äpp. 
'(sjukdomen) röda hund'; rdöesstty Våmh. 'den 
bruna hästen'; rdddiitjen Ore 'den röda duken'; 
rs'amära Li. 'den rödbruna märren'; (substan-
tiverat:) rdcby Soll. 'den rödbruna hanhästen'. 
Jfr block-, i-, ljus-. 2. (n. substantiverat; sena-
re ssgsled:) a. 'aftonrodnad / sunset glow', se 
kv äl 1 sr ö t t. b. 'morgonrodnad / aurora', se 
morgonrött. 

röda" f. IV a rii'd(a) Soll. rä'ja Tra. 'röding, Salve-
linus alpinus / charr' (SAOB röda" under rör' 
1; jfr Torp rOyder). Syn.: se råd f. II m.fl. 

röda" f. IVa ry' ööa Älvd. nVåmh. rå'd(a) Mor. 
Ve. Soll. Ore Leks. Ål ,Vda Ors. rdda Rättv. 
Dju. Jä. rå'a Flo. Nås Äpp. Mal. rå'a ÖVd. 
(Rietz 538 a, under r o ö; Torp under röda f.). 1. 
'horisontalt el. snett mot marken placerad stång, 

antingen kluven el. av klent virke, i hägnader av 
växlande slag / horizontal or slanting pole in 
fences of different kinds' (SAOB röda"; ÖDB I 
243) allm. Jfr fot-, gärdsgårds-, huvud-, 
nack-, ovani-, rod-, bet. 1, rodgårds-, tre-, 
överst-. Jfr roda. Syn.: se rodröda, bet. 1. 
2. 'skottstång i gärdsgå'rdsled / sliding pole in 
fence-gate' Dju. Syn.: se ledskyttel, bet. 1, 
m.fl. 3. 'hässjstång / hurdle pole' (SAOB rö-
da"; ÖDB 1 195, 232, 254, 339, 344, 426) öMor. 
Soll. Ors. Ore Rättv. Leks. Dju. Flo. Jfr roda; 
hatt-, humle-, hässj-, rod-, bet. 2, tak-. Syn.: 
se hässjroda; rodröda, bet. 2, m.fl. 4. 'grov 
stång, ingående i underlag till mo ss karl (bet. 2) 
/ thick pole forming part of base of moss-stack' 
(ÖDB I 201) Li. bu`nnrlia 'dets. (eg. bottenrö-
da)'. 5. 'smal stör, vilande på två pålar och 
utgörande del av upphängningsanordning i det 
fria för kittel / narrow stake resting on two poles 
from which cauldron was suspended out in the 
open' (ÖDB III 183) Älvd. 6. 'kluven stång, 
ingående i skulle i lövlada / split pole forming 
part of floor of leaf-barn' (ÖDB III 251) Ors. 7. 
(senare ssgsled:) 'stängsel med tre el. två rödor 
/ fence with three or two horizontal poles', se 
tre-, två-. 8. (senare ssgsled:) 'käpp el. späns-
tig stång som lyfte trampbrädet i svarvstol / rod 
or springy pole which lifted treadle of lathe' 
Dju., se spänn-, tramp-. 

röda n. IV rö'öa Älvd. nVåmh. (jfr Rietz 526 b rö e 
m.; Gotl.Ordb. röd'; Fr. rauCia f.). 1. 'något 
rött / something red' allm. bkles-, gri' 9uMbes-, 
ko'lld-rööaö Älvd. 'blås-, godväders-, kall-rödat, 
dvs, olika nyanser av rött på kvällshimlen, som 
bådade stark vind, vackert väder resp. stark 
kyla'. Jfr råde m., bet. 1; rödne m. 2. 'blod / 
blood' Älvd. 

röda' sv.v .1. rö'öa Älvd. ra' Li.; pres. rå`du 
Leks. (jfr röd adj.). 1. (intr.:) 'vara röd, lysa 
rött / be red' (Gotl.Ordb. 2; Aasen rauda) Leks. 
Li. Syn.: se rodna, bet. 2; råda', bet. 1, m.fl. 
2. (tr.:) 'hetta upp till rödglödgning / make red-
-hot' Älvd. Syn.: råda', bet. 2. — Särsk. förb. 
(i:) ä to-te rs`a-I Li. 'det började lysa rött'. 

rödall  sv.v.1.-3. råd- Soll. Ore rå`da Leks. ra'-
da-rå` Mal. (jfr röda" f., bet. 1) 'lägga in 
stänger mellan störpar i gärdsgård el. uppföra 
(tillfällig) hägnad, innehållande rödor / put rods 
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between poles in fence or put up (temporary) 
enclosure containing rödor'. Syn.: ro da. — P. 
prat.: tivierådad vMor. 'ingärdad med hägnad, 
innehållande två horisontalstänger'; ä va rö' tt 
(—ra' tt) smkri' yy Mal. 'man hade satt upp en 
enkel stånghägnad omkring'. — Särsk. förb. 
(från:) ä va frå'råda på tjli'jan Leks. 'man hade 
gjort en provisorisk inhägnad omkring en del av 
ängslotten'; (för:) råd-fä'r 11'tä Ore 'inhägna litet 
provisoriskt'; (i n n e:) ra-i' nn Mal. 'göra en enkel 
(stång)inhägnad kring en (myr)sloge'; (må:) red-
-("nå Soll. 'uppföra mera tillfällig hägnad'. 

röd-band n. la rö`dbannd Ve. rå'dbannd Ors. 
rörbband Mock. rå'bannd Flo. Jä. 'rött band, 
varmed ogift kvinnas hår lindades / red ribbon 
used for binding unmarried woman's hair' 
(SAOB; ÖDB IV 126 f. , 234f.). Jfr rödfläta. 

röd-bindel m. la rå' binndil Jä. Mal. 'bindel av 
klarrött siden, av ogift kvinna buren vid högtidli- 
ga tillfällen jämte andra bindlar under hatt och 
hätta / bright-red silk ribbon worn by unmarried 
woman with other hair-ribbons under hat and 
bonnet on special occasions' (ÖDB IV 283, 
285 f.). 

röd-black adj. I rä'dblakk Ors. 'black med in-
sprängda röda hår, rödblackig (om häst) / with 
mixed black and red coat (of horse)' (jfr SAOB). 

röd-blomma m. III a—f. IV a rödbljo' mma (pl. 
röt dbljömär rö' dblommur) öMor. rö' dbki öm 
Soll. 'majviva, Primula farinosa'. Syn.: se ers-
mässtoppa m.fl. 

röd-bristat p. adj. n. ra`ubrässt ÖVd. (jfr brista 
st.v.) 'rödbräckt (om järn) / red-short (about 
iron)'. Jfr kallbristat. 

röd-brusig adj. I råbräsu Ål rå'bräsu Jä. ra`ubriisa 
Tra. 'som har en blossande el. starkt röd färg / 
flaming red, flushed' (SAOB). Syn.: rödmasig. 

röd-brynjig adj. I rå`dbrynnjug Leks. 'som har 
röda ögonbryn / with red eyebrows'. 

röd-bröms m. la rö` (ö)brymms Älvd. ro'(ö)-
brymms nVåmh. rö'dbrimms Ve. ri3'br8mms 
Jä. rå'bramms Äpp. riP(d)bramms Mal. ra'''-
bremms—ra'brymms Li. 'stor svartbrun, röd-
aktig broms, Tabanus bovinus'. Jfr gråb rö m-
s(e). Syn.: röd-brömse, -kåk. 

röd-brömse m. Illa rå'brammsä Äpp. ra"bremm-
se Tra. = föreg. 

röd-båd m. II reö)btrö Älvd. Våmh. rö` dböd 

öMor. Ve. Soll. 1. 'livstycke av röd färg, fast-
sytt vid kjortel el. särk / red bodice sewn to skirt' 
(ÖDB IV 202) Våmh. öMor. Ve. Soll. 2. 'löst 
livstycke av röd ylledamast med invävda fågel-
figurer / separate bodice of wool-damask with 
bird-design' (ÖDB IV 205) Älvd. Syn.: tupp-
b åd. 

röd-fläckig adj. I ri3Träkku Ga. Äpp. 'som har 
röda fläckar; rödbrokig / red-spotted; red-and-
white' (jfr SAOB). Jfr rödsprutig. Syn.: röd-
-krusig, -lappig, -rosig, bet. 2. 

röd-fläta f. IV a rea)figeta nVåmh. 'ogift kvinnas 
håruppläggning, lindad med rött band / un-
married woman's hair plaited with red ribbon' 
(ÖDB IV 235). Jfr fläta f., bet. ib; rödband. 

röd-fusa f. ra'dfäsa Dju. (jfr röda" f., bet. 3). 1. 
'karusellgunga, bestående av fyra korsvis 
sammanfogade hässjstänger (rödor) / round-
about swing made of four hurdle poles, joined 
together crosswise' (se ill.). Jfr länkroga, bet. 
2. 2. 'släpbår, bestående av två parallella gm 
tvärslåar förenade hässj stänger och dragen av 
häst / contrivance consisting of two parallel 
hurdle poles, joined together by crosspieces, 
dragged along ground by horse'. Syn.: bår-
släpa. 

röd-fågel m. I d rö` dfugä'Ir (pl. rö` dfitgkär) Våmh. 
'domherre, Pyrrhula pyrrhula / bullfinch'. Syn.: 
se blodtrast; domare, bet. 3; rönntrast, bet. 
c, m.fl. 

röd-färg m. I b ro"dfärg öMor. rii'dfärrg Ors. rö'-
färrg Ore Bju. rb'färrg Flo. Nås—råfärrg Jä. 
'rött färgämne; lösning innehållande rött färgäm- 
ne, röd målarfärg / red dye; red paint' (SAOB 2). 

röd-färga f. IV a räfärrga Nås råfärrja Mal. ra"-
färrga ÖVd. = föreg. (SAOB under rödfärg). 

röd-färga sv .v . 1 . reärrg Älvd. rä'dfärrga Ors. 
råfärrga Bju. Jä. råfärrja Mal. ra'ufärrga ÖVd. 
'bestryka med rödfärg / paint with red paint' 
(SAOB); röfärrg stiegy Älvd. 'rödfärga stugan'. 
— P. pret.: n. ro"dfärrga öMor. råfärrga Jä. 
'målat i rött' / red-painted'. 

rödfärg-snodd f. råfarisnö Mal. 'snöre doppat 
i rödfärg, varmed man märker ut på en väggstock 
var bilningen skall utföras / string dipped in 
red paint, used to mark where on a log a cut is to 
be made with an axe' (jfr ÖDB III 108). Jfr 
snörslå v. 
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röd-förkläde n. I d—III ri-i'fsrrkäk Ga. rå'fsrrkkä 
Mal. 1. 'rött, hemvävt halvylleförkläde / red, 
handwoven, partly woollen apron' (ÖDB IV 57) 
Ga. 2. 'rött förkläde av rask till kyrkdräkt / red 
apron made of rask belonging to church-outfit' 
(ÖDB IV 224) Mal. 

röd-garva sv.v.l. rå`garrua Flo. 'bereda (skinn) 
och färga (det) rött, så att det kan användas till 
brudhandskar / dress (skin) and dye (it) red, to be 
used for bridal gloves'. 

röd-gris m. la rö`dgrajs Våmh. (Bon.) 'envis per-
son / stubbom person'. Jfr e n härd sgris m.fl. 
Syn.: se enhärd; nägel, bet. 2, m.fl. 

röd-gräs n. J a rå'grås Jä. 	gräs Äpp. 'ängssyra, 
Rumex acetosa, el. bergsyra, Rumex acetosella'. 
Jfr frögräs, bet. 1. Syn.: rödgrön; röd-
skurkar; sura; surgräs; syra. — Ssgr: ra' - 
gräsbrå Äpp. n. 'nödbröd med ängs- el. bergsyra 
som viktig ingrediens / famine bread with sorrel 
as 	an important ingredient'; rå' gräslinnda f. 
Äpp. 'vall, starkt bevuxen med bergsyra / pas-
ture with a lot of (sheep) sorrel growing in it'. 

röd-grön sbst. rå`dgrön Leks. (jfr grön n.) = 
föreg. 

röd-gård m. l a rå'gålr ÖVd. (jfr röda" f., bet. 1) 
'hägnad, bestående av endast en rad gärdsel-
stänger, upplagda i korsställda störar / enclosure 
consisting of a row of fence poles resting in 
stakes arranged crosswise' (ÖDB 1 177). Syn.: 
se kors-, ränn-gård m.fl. 

röd-het adj. I rö`dt Soll. rå`det vOrs. 'rödglödgad 
/ red-hot' (SAOB). 

röd-hilka f. IV a rö`dillka Mor. 'röd kvinnohuvud-
bonad med vit uppvikbar kant, anv. vintertid / 
red woman's headgear, worn in winter'. Jfr hil-
ka, bet. 2; rödhätta, bet. 2. 

röd-hårad adj. I rä"håra Rättv. (Bo.) 'rödhårig / 
red-haired' (SAOB). Syn.: rödhårig. 

röd-hårig adj. I rö'dårån Soll. rå'håru Bju. Mal. = 
föreg. (SAOB 1). 

röd-hälla f. IV a rii` hälla Äpp. (jfr hälla', bet. 1) 
'sandstenshäll av röd färg / red sandstone rock'. 

röd-hätta f. IV a rö'dätta öMor. rö`dhetta Ve. rö'd- 
ätt Soll. rå'(d)hätta Leks. rs'"hätta Tra. 1. 'röd, 
stickad toppmössa för man el. pojke / red knitted 
pointed cap for man or boy' (ÖDB IV 445f., 454) 
öMor. Ve. Soll. Tra. Jfr långhätta; pickel-
hatt, bet. 1; rödluva m.fl. Syn.: se norges- 

hätta; rödpicka m.fl. 2. 'röd huvudbonad för 
ogift kvinna / red bonnet worn by unmarried 
woman' (ÖDB IV 89, 243, 246, 247) öMor. Leks. 
Jfr kattunshätta, bet. 1; rödhilka. 

röding m. Ib rö"digg vMor. 	vOrs. rii'dig 
Mal. 'Salvelinus alpinus' (SAOB 2). Syn.: se 
råd f. II m.fl. 

rödja sv.v.2.-1. 	(pret. rg`dde) Älvd. röj(a) 
Våmh. (Bon.) vMor. Ve. rfi'da nvMor. ry"di—
ry"dy (pret. ry"djät)Soll. ri'da (pret. ri'ddä) Ors. 
rg`dja (sup. rytt) Ore riija Rättv. Bju. Dju. Nås 
Jä. Äpp. Mal. (pret. 1.48 Rättv. röjdä Bju. Nås 
röjd Mal.) röja Leks. rå (pret. rö`dd; sup. rött—
rh') ÖVd. 1. 'vid odlingsarbete el. beredning av 
slåttermark avlägsna tuvor el. buskar el. skog / 
elear ground of tussocks, bushes and trees in 
preparation for hay-cultivation' (SAOB röja" 1; 
ÖDB I 211f., 354) allm. e hsld-å' rg`djär um 
då"go Ore 'jag håller på och röjer (upp slåtter-
mark) om dagarna'. 2. 'göra snyggt, städa un-
dan / clean up, tidy up' (t. ex. på ett bord el. i en 
stuga; SAOB röja" 3a) Nås ÖVd. — Särsk. 
förb. (b o rt:) rgd-bs' rrt demda bs'sska ätär däjtjä 
Ore 'röja bort de där buskarna utmed diket'; 
(u n d a n;) röj-o'nno sko'jen Äpp. 'avlägsna 
skogen (vid odlingsarbete)'; (upp:) rå'-app Li. 
'röja, odla'; (p. pret.:) s`ppröjt Mal. 'upprensat, 
befriat från buskar och dyl.'; (utav:) 1. röj-tå' 
Jä. rå'-tå sköjin Li. rå' -tå skö'in Tra. 'hugga 
bort (buskar och träd)'. 2. 'göra snyggt, städa 
undan' Nås Li. r5`-tiz bö'4-a Li. 'taga bort mat-
kärl m. m. från bordet'. 

rödj-krok m. I b ri'dkrök Ors. 'grov, avbruten lie, 
anv. vid kapning av buskar för beredning av 
slåttermark / thick scythe with handle partly bro-
ken off, used to cut down bushes when preparing 
hayfield'. Syn.: busklie; rödj-käng, -lie. 

rödj-käng m. Ib ri'dkeyyg Ors. = föreg. 
rödj-lie m. V b ri'dlja Ors. = föreg. (ÖDB I 212). 
rödjning f. Ib, se röjning. 
röd-jord f. Ja rif'djörd Ors. 'rödaktig jordmån / 
red earth' (SAOB). Syn.: röd-mull, -mylla. 

rödj-stack m. I b rg'stakk sÄlvd. 'hög av vid upp-
odling av myrmark uppryckta dvärgbjörkar / pile 
of dwarf-birches pulled up when preparing bog-
land for hay-cultivation' (ÖDB I 360). 

rödj-yxa f. ri'dekks(ä) Ors. 'lätthanterlig, mindre 
yxa, medelst vilken man högg bort buskar och 
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småskog vid beredning av slåttermark / small, 
handy axe for hewing bushes and brushwood 
when preparing land for hay-cultivation' (se ill.; 
SAOB). 

röd-karl m. la rä'dkall öMor. (jfr röda" f., bet 3) 
'kors- el. klykformigt stöd, mot vilket virke till 
sommarhässja restes över vintern / forked or 
crossed support against which wood for summer 
hurdle was set up during winter'. Syn.: se gub-
be, bet. 15; rodbock; rödkrake m.fl. 

röd-kjortel m. la—Illa rä` tjollse—rä' tjollse Leks. 
(Silj.) rä'tjorrtil Ga.—rå'tjörtil Flo. (jfr kjortel). 
1. 'kjol av rött ylletyg, anv. vid stor högtid / red 
woollen skirt used on special occasions' (SAOB; 
ÖDB IV 18, 193) Ga. Flo. 2. 'kjol av tveskäftat 
halvylle, övervägande röd, eg. underkjol men på 
sommaren äv. anv. som ytterkjol / partly wool-
len skirt, mainly red, usually used as under-skirt 
but in summer as over-skirt' (ÖDB IV 65, 200) 
Leks. (Silj.). Jfr randel, bet. 1. 

röd-klar adj. I rii`klår Flo. 'som har röd bottenfärg 
/ with red ground colour'. 

röd-ko f. Vila rii`ka Mal. rs'ulai Li. 'ung, starkt 
rödbrunt färgad grankotte, ofta anv. av barn som 
leksaksko / young, redbrown fir-cone, often used 
by children as toy cow'. Jfr grönget. 

röd-krake m. IV rOdkratfi' öMor. (jfr röda" f., 
bet. 3) = rödkarl. 

röd-krusig adj. I rö'dkrii' sun öMor. rä'(d)kräsug 
Leks. 'rödfläckig; rödbrokig (om boskap) / red-
spotted; red-and-white (of cattle)'. Syn.: röd-
-fläckig, -lappig, -rosig, bet. 2. 

röd-kåk m. tvina Li. 'rödbroms, Tabanus bovi-
nus'. Syn.: röd-bröms, -brömse. 

röd-lappig adj. I reb)kappyn Älvd. rö`dlrappån—
ro"dlrappon Soll. rä`lappug Äpp. = rödkrusig. 

rödlig adj. I rö'dkin vMor. Soll. rö`dlin öMor. ra'- 
lin Dju. 	Ga. rä'lä Mal. 'som skiftar i rött, 
rödaktig / reddish' (SAOB); rö'dlin i ö`gum 
öMor. 'rödlätt i ansiktet (eg. i ögonen)'. Jfr röd-
lätt. — Adv.: riPli Dju. 'rödaktigt / reddish'. 

röd-luva f. IV a rii'lriva Mal. 'lång, röd ylleluva 
med tofs / red, long woollen cap with tassel' (jfr 
SAOB 1). Jfr rödhätta m.fl. 

röd-lätt adj.I rö'lrät Älvd. rä'dlätt Ors. rä`lätt Ore 
rå'lätt Rättv. Flo. Äpp. rs'lett ÖVd. 'som har 
röd el. rödaktig färg! rubicund' (särsk. ifråga om 
ansiktsfärg; SAOB). 

röd-lök m. Ib rö`d1rök vMor. rö`dlök öMor. 
rii'd1åk Ors. 	Bju. Mal. rö'llök Nås r' lök 
Jä. 'Allium cepa' (SAOB 1). 

röd-magd f. l a rö'ömaggd vMor. rö'dmajd öMor. 
rö'dmaggd Soll. rä'dmaggd Ors. 'rött förkläde, 
enfärgat el. till övervägande del rött / plain red or 
mainly red apron' (ÖDB IV 138, 220, 222f.). 

röd-masig adj. I rä'mäsu Jä. Äpp. 'rödbrusig' 
(SAOB). Syn.: rödbrusig. 

röd-mesa f. V rä`missu Mal. 'tjockt och rött mes-
smör av hopkokad vassla från ett par tre ystning- 
ar / thick, red soft whey-cheese made of boiled-
down whey from two or three cheese-makings'. 
Jfr tjockmesa. 

röd-mossa m. IV rö'mtisi Älvd. ro"muså—rå"mu-
så vSoll. rä'måsa Nås 'rödaktig vitmossa, 
Sphagnum, av växlande arter, anv. till torvströ/ 
reddish bog moss of various types, used for 
peat litter' (SAOB rödmossa'). Jfr myr-dy e, 
-mossa. 

röd-mull f. la rö'mulld Älvd. rä'mull Ål Ga. 
Mock. Flo. 'rödaktig mylla under matjordslag-
ret, rödmylla / reddish earth under topsoil' 
(SAOB). Syn.: röd-jord, -mylla. 

röd-mylla f. IV a rä`milla Dju. = föreg. (SAOB 1). 
röd-myr f. J a rgi'dmr vOrs. 'myr med järnhaltigt, 
rödskiftande vatten / bog with reddish ferrugi-
nous water'. 

röd-möra f.; pl. rö'ömärur Våmh. 'rödmyra, Myr-
mica rubra el. Formica rufa / red ant' (SAOB 
rödmyra). Jfr ettermyra, bet. 1, m.fl. 

rödna sv .v .1. rö'nna Ore Leks. rö'nna Rättv. Dju. 
Ga. rä`na Bju. Mock. Flo. Nås Mal. (jfr Gotl. 
Ordb. rödnal-11). 1. 'bliva röd, rodna / go red, 
blush' (SAOB 1) allm. o rö'nns i ä'gom Rättv. 
'hon rodnade (i ansiktet)'. Syn.: rodna, bet. 1. 
2. 'vara röd, lysa rött / be red' (SAOB 1) allm. jä 
stötta må ti nä'vsn ss-r-ä rö'nna Leks. 'jag gjor-
de mig illa i handen, så att blodet lyste rött gm 
huden'; ä vä ss ä bärä rö'nna Dju. 'det var så 
(fullt av bär, att) det lyste bara rött'. Jfr röda n., 
bet. 1. Syn.: se brummaill; råda! sv.v., bet. 1, 
m.fl. — Särsk. förb. (i:) ä ii' n-r (ly'nniUra) 
Mal. 'det lyser rött (av lingonen)'. 

rödne m. III a rö'nna Dju. riNa Jä. (jfr SAOB 
rödnad) 'röd färgskiftning, rodnad / red colour, 
redness, blush' (SAOB rödnad 1; Gotl. Ordb.); 
kvällsråna, tä'r na' tt, ms`rrgoråna, skvi'tt 
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skva'tt Jä. 'aftonrodnad: torr natt; morgonrod-
nad: regn'. Syn.: rodne; råde m. IV, bet. 1. 

rödning f. Ib rii'dniug vMor. Soll. Ore tVdnigg 
Ors. rä'clniy Leks. Dju. Jä. (jfr röda" f., bet. 1). 
1. 'provisorisk hägnad, bestående av gärdsgårds-
störar el. pålar samt 1-3 horisontalt placerade 
stänger / temporary enclosure consisting of fenc-
ing poles or poles and 1-3 horizontal rods' (ÖDB 
I 177) allm. Jfr en-. Jfr rådning, bet. 2; 
ränngård; rätt-, röjnings-rodgård. Syn.: se 
ro dning m.fl. 2. 'område, inhägnat med provi-
soriskt stängsel (jfr bet. 1) / area enclosed by 
temporary fence' Leks. släpp kailrvan uti rå'cl-
ninja 'släpp kalven i hagen!'. 

röd-picka f. IV a rå`pikka Mal. (Y.) 'röd, stickad 
toppmössa för man el. pojke' (Malung sn hist. 2, 
s. 442). Syn.: se rödhätta, bet. 1, m.fl. 

röd-pjuk(ad)hätta f. IV a rö'pjuk(ab)e'tt Älvd. 
rö'clpjukäta öMor. 'röd, stickad toppmössa för 
man el. pojke / red knitted pointed cap for man 
or boy' (ÖDB IV 447). Syn.: se norgeshätta 
m.fl. 

röd-rosa f. IV a rå'rösa Ål (ofta endast pl. rå'rö-
sur—rå'rösur) 'brandlilja, Lilium bulbiferum'. 
Syn.: se brandgullilja; roslök m.fl. 

röd-rosig adj.I rå'rösu Ga. Äpp. Mal. ra`urösa Li. 
1. 'mönstrad med röda rosor (om tyg) / patterned 
with red roses (of fabric)' (SAOB 2) Ga. Jfr 
rosig, bet. 1. 2. 'som har röda fläckar; rödbro-
kig' Äpp. Mal. Li. Syn.: se rödfläckig; 
rödsprutig m.fl. 

röd-råte m. IV rö`dröti Våmh. (Bon.) (jfr råte, 
bet. 1; SAOB rödröta) 'röd röta i träd, lika hård 
som friskt virke / red rot in tree, as hard as sound 
timber'. 

röd-räv m. II—I a rö'cltiv nVåmh. rö'clråv öMor. 
Soll. rå'råv Rättv. Ga. rb`riiv Jä. Äpp. rå`r&v 
Mal. ra'aråv—rö'jtilv Li. rerliv Tra. 'räv, Vul-
pes vulpes, med röd ryggsida / (red) fox' (SAOB 
1). 

rödsilkes-hätta f. IV a rö`sil(l)tjesett Älvd. 'röd 
kvinnohätta av silke, anv. vid kyrkobesök / red 
woman's bonnet made of silk and used when 
going to church'. 

röd-skurkar m. pl. ra'skarrker Tra. 'ängs- el. 
bergsyra'. Syn.: se rödgräs m. fl. 

röd-socka f. IV a rö`sukka vMor. rö`dsukka Ve. 
rie'dsukka Ors. ti'dsukka Ore rIi`dsåkka Leks. 

1. 'röd strumpa / red stocking' (ÖDB IV 24 
325f.) allm. 2. (bildl.:) tfii`n r5`dsukkur Ore 'vi 
räfsning släpa räfsan efter sig med pinnarna ned 
åt / pull rake along behind one with teeth down 
wards'. 

röd-sopp m. Ja rb'såpp Ål 'ett slags svamp, som 
växer på marken under aspar / a kind of fungu 
growing on ground underneath aspen'. 

röd-sot f. Ja rö`dsöt öMor. Soll. rä'clsöt Ors. rå' 
söt Jä. Äpp. rå`söt—rå`sott Mal. resott—ra'" 
sott Li.—rs'usöt Tra. 'dysenteri / dysentery 
(SAOB 1). Syn.: blodsot. 

röd-sparv m. Ja rii`dsparr Ors. 'rödstjärt, Phwni 
curus phxnicurus'. Syn.: rödstjärt. 

röd-sprutig adj. I rb'sprätu Flo. 'rödflammig 
(t. ex. av utslag) / very red (e.g. with rash) 
(SAOB). Jfr rödfläckig; rödrosig, bet. 2, 
m. fl. 

röd-stjärt m. Ja rö`styärrt Älvd. rö` astjyört 
nVåmh. rö'clstjörrt Soll. rä'dstjärrt Ors. tilfär 
Rättv. (Bi.) råfärrt Bju. Ål rölärrt Ga. rå'fär(r) 
Jä. riPstjätt Mal. ra`ustjatt—röVstjatt Li. rii'd,sätt 
Tra. 'Phwnieurus phxnieurus' (SAOB 1). Syn.: 
rödsparv. 

rödstjärt-mjödhumla f. IV b rö"styörtmyööy'mm-
bek Älvd. 'ett slags humla / a kind of bumble-
-bee'. 

röd-stycke n. III rö`dstittj vMor. 'ett stycke rött 
kläde med vit kant som lindades om psalmboken 
utanpå vitstycket / piece of red cloth with 
white edging wrapped round hymn-book outside 
vitstycket' (ÖDB IV 364). Syn.: se bokduk 
m. fl. 

röd-svalklocka f. IV a; pl. rö'åsakukku'kkur vMor. 
'ängsklocka, Campanula patula'. Jfr finger-
borg. 

röd-örad m. rii`clarä'd Ors. 'röding, Salvelinus al-
pinus / charr'. Syn.: se råd f. II m.fl. 

röd-örke n. III ti'öttsä Mal. ra`ue'ttge—reettse 
Li. 'rödaktig myrmalm / reddish bog ore' 
(SAOB; ÖDB II 44). Jfr brand-, grön-örke; 
örke. 

rö-fjäril m. Id rliffferålldär vSoll. (jfr rö") 'näs-
selfjäril, Vanessa urticae / small tortoise-shell 
butterfly'. 

röja f. IV a, se rön. 
röja sv.v., se rödj a. 
röjning (—rödjning—Tåning) f. 1b rp( (ö)niuug— 

d 
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rg"önkg—rg"niug Älvd. rg`dnigg vMor. rö-
ni'ygg—reni'm öMor. rå"niug—rå`nivg Ve. 
Soll. rPcIttigg Ors. rg`dniug (bet. 2) —rii`niyg 
(bet. 3) Ore 	Rättv. ra'nniy Leks.—Mal. (jfr 
rödj a v.). 1. 'beredande av slåtter(äng) genom 
att rö dj a (i skogsmark) / preparation of (forest) 
land for hay by burn-beating' (SAOB 1) Äpp. 
ÖVd. 2. 'till slåttermark röjt område av busk-
el. skogsterräng / area with bushes or trees 
cleared for cultivation of hay' (SAOB 2; ÖDB I 
211f., 353) allm. u'll-ulrå'v ad rn rg'önkyg ö' std 
fit"' ni nÄlvd. 'Ull Olov hade en gm röjning åstad-
kommen slåttermark öster om Vansjön'; ost o 
ri'dniyguma vOrs. 'österut på de röjda slåtter-
markerna' (benämning på ett slåtterområde öster 
om Högståsens fäbodar); lläpp ka'lrvan ita 
ra'nninja Jä. 'släpp kalven på (eg. hit åt) (skogs)-
röjningen'. Syn.: råd n. II; rådning, bet. 1. 
3. 'utanför byns inägor beläget inhägnat större 
slåtterområde, medelst råstakar uppdelat på 
flera gårdar / large enclosed hayfield situated 
outside actual village area, divided between dif-
ferent farms by rås t ak ar' Ore Rättv. 

röjnings-rodgård m. Ja rs`niusragålr Rättv. (jfr 
röjning, bet. 2-3) 'provisorisk hägnad omkring 
slåttermark ute på skogen / temporary fencing 
round forest hayfield'. Jfr rödning, bet. 1. 

rök m. Ib råk Älvd. Mor. Soll. Ors. Ore råk Ve. 
Rättv. Leks. Bju. Dju. Jä. Äpp. Mal. räjk ÖVd. 
1. 'gasmassa, som i synlig form avgår från ngt 
som brinner el. glöder etc.; rökmoln, rökpelare 
/ smoke' (SAOB rökli  1) allm. tjo' kkt i rli`tje 
Älvd. 'tjockt med rök'; 	sstty va 1.)"&' rå'tjam 
Mal. 'hästen var obehagligt berörd av röken'; 
mPlråk Rättv. 'rök från kolmila'; hä lafft bå'ku-
råk Mg 09ram Äpp. 'det luktar bakrök från 
gårdarna'; to'bbakråk Mal. 'tobaksrök'. Jfr blå-, 
brand-, däm-, eld-, kol-, kvav-, land-, slag-, 
smält-, sol-, spräng-, tjär-. Jfr damm n.—m., 
bet. la; rö kdumm a. 2. 'pipa tobaksrök / pipe-
ful of tobacco' (SAOB rök" 1 f a y') Ors. Leks. 
Mal. ÖVd. nä ska-r-i fö' mijen gö`dan rå' k vOrs. 
'nu skall jag få mig en god (pipa) rök'. Syn.: se 
damm, bet. 1 b; rökdamm, bet. 1. 3. 'hushåll, 
matlag / household' (jfr SAOB 5) Mal. ÖVd. ä va 
firer räliker i sa`mmu 	Li. 'det var flera 
matlag i samma gård'. Jfr gård, bet. 9, m.fl. 
Syn.: rökande. 

röka f. IV a rå'tja Mal. 'starkt rykande eld, upp-
gjord som skydd mot mygg / smoking fire used as 
protection against mosquitoes'. Syn.: se mask-
dämma m.fl. 

röka sv.v.3.-1. rå'tja (bet. 3) —tiftja (bet. 2) 
Älvd. Ore rä'tja Våmh. Mor. Soll. Ors. (pret. 
rä'tjät Soll. rä'ktä Ors.) rå'tja Ve. Leks. Ål 
(pret. rå`kta Leks.) rå'tja Rättv. Mock.—Mal. 
(pret. rå'tja Rättv. rå`ktä Bju. Nås Jä. Äpp. 
rö'kkt Mal.) retja ÖVd. 1. 'preparera medelst 
rökning / prepare by smoking' (SAOB röka" 1 d) 
Älvd. Mor. Soll. Ors. rå'tj stjrgyku Älvd. 'röka 
skinkan (för konservering)'; tiftj tt' ti Soll. 'pre-
parera (fisk)näten (medelst tjärrök)'. Jfr p.pret. 
2.a. 'röka tobak / smoke tobacco' (SAOB rö- 
ka!' 2) allm. neg rå'tjär i ru'lltiebäk Våmh. 'nog 
röker jag rulltobak'. b. (substantiverat; SAOB 
röka n. 1:) an varrt rt'tan rå'tja Leks. 'han blev 
utan tobak'. 3. 'ryka, bolma / smoke, smoulder, 
belch out smoke' (SAOB röka" 3-4) allm. sP 
hur ä rå'tjer då' bartP Ore 'se, hur det ryker där 
borta!'; du sö`p ss da`mmbe retje Tra. 'du 
sopar, så dammet ryker'; (äv. bildl.:) e dji'kk so e 
rå'kt i Våmh. 'det gick i rykande fart (eg. så det 
rykte i)'. Jfr blå-. Jfr damma v., bet. 1; dimma 
v., bet. 1; polla v., bet. 3, m.fl. Syn.: ryka, 
bet. I. — P. pres.: ä va-nnt ti`tjan ka'ssten dar 
Leks. 'det var inte rykande skorsten där (om tom 
gård)'. —P. pret.: je di`tjadtt, stjryyka öMor. 'en 
rökt skinka'. — Refl.: lat rå'tjä si öMor. 'låta 
röka sig (mot smittsam sjukdom) / be fumigated' 
(jfr SAOB röka" 1 c). — Särsk. förb. (in:) e 
rötjär-i' nn Ve. ä retji-i' nn Li. ä räjtje-i' nn Tra. 
'det ryker in'; Sa rötj ä-nt i' nn Leks. 'så ryker 
det inte in'; råtji-i' nn Mal. 'ryka in'; (ned:)rei`jtji- 
-n' stu`ggo 11P k Li. 'röka ned stugan så'; (ut:) 
rätj-a'at drm Älvd. 'röka ut dem (3: friarna ur en 
stuga gm att lägga ngt över skorstenen)'. 

rökande n. III rå'tjandä Jä. 'hushåll, matlag / 
household'; e' n frå 	rå'tjandä skä t på 
je`11.11äkkniu 'en (person) från varje hushåll skall 
ut på eldsläckning'. Jfr gård, bet. 9, m.fl. Syn.: 
rök, bet. 3. 

rök-dal m. la rå'kdåk Leks. 'rökslöja / wreath of 
smoke'; ä står en rå'kdålr jan 'det syns en rök-
slöja här'. 

rök-damm n. la rirkdanimb Leks. rekdammb 
Tra. 1. 'liten rök / small amount of smoke' (jfr 
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SAOB 1) Leks. Jfr damm, bet. la; rök-dum-
ma, -dämma. 2. 'pipa tobak / pipe of tobacco' 
Tra. Syn.: se damm, bet. Ib; rök, bet. 2, m. fl. 

rök-dumma f. IV a rå'kdammba Leks. 1. '(liten 
mängd) rök / (small amount of) smoke'. Jfr rök, 
bet. 1; rökdamm. Syn.: rökdämma, bet. 1. 
2. 'rykande eld, uppgjord för att skydda mot 
mygg och knott m. m. / smoky fire as protection 
from mosquitoes'. Syn.: se ma s kdäm ma; rök-
dämma, bet. 2, m.fl. 

rök-dämma f. IV a rä'kdämmba Rättv. rå'kdämm-
ba Leks. rå'kdämmu Dju. 1. = föreg., bet. 1, 
Leks. Dju. 2. = föreg., bet. 2, allm. 

rökelse n. J a rå'tjels Älvd. 'ngt att röka, rökverk, 
tobak / sthg to smoke, tobacco' (SAOB 2). 

rök-gång m. I b rå'(k)gsyyg Ors. rå`kgayy Mal. 
'kanal varigenom rök ledes från eldstad till el. i 
skorsten / chimney-flue' (SAOB 2). Syn.: 
skruv", bet. 2. 

rök-hatt m. Ja rekhatt ÖVd. 'skorstenskrön, be-
stående av en stenhäll, vilande på fyra tegel- 
stenar el. andra plana stenar / top of chimney 
consisting of stone slab resting on four bricks or 
other flat stones'. Syn.: rappelskruv. 

rök-hjälle m. Illa rå'tjjäll Älvd. 'en rad bräder, 
lagda tvärs över åsarna och mitt över eldstaden i 
eldhus el. torkstuga / row of boards laid across 
ridges over fireplace in eldhus or drying-house'. 

rök-hål n. II rå'tj" Våmh. rå'tjöZr vMor. Soll. 
rå'tjöl öMor. rå'tjhök Ve. rå`kwid Ors. rekhälr 
Li.—retjehälr Tra. 'rököppning av växlande ut-
formning / opening for smoke to escape' (SAOB 
1; ÖDB 1521; III 185, 263). Jfr drag-hål, bet. 1, 
-lj u r e . 

rökig adj. I rå'kug—rii'lqui Älvd. rii`tjun Våmh. 
(Bon.) rå'tjun öMor. rå'tjon Soll. rå'kun Ors. 
rä'tjug Ore rå'tju Rättv. Bju. Jä. Mal. rå'ku Nås 
'full av rök / full of smoke' (SAOB 1c). 

rök-karl m. la rå'tjkall Våmh. (Bon.) 'tobaksröka-
re / tobacco smoker' (jfr VW. 

rök-kvarn f. la rå'tjkwgnn Våmh. rå`kkvär Rättv. 
'vädersnurra av trä, placerad i rökgången / 
wooden windmill placed in chimney flue'. Syn.: 
skruvkvarn. 

röklig adj. I rg`öldrig—rg' öklrin Älvd. rg' öldrin (n. 
rg`ökkit)nVåmh. rå`kkin (n. rå'klri) Våmh. (Bon.) 
(Fr. rwkiligr). 1. 'snygg, renlig / nice, clean' 
Älvd. Jfr o-. 2. (n.; endast negerat:) 'trevligt, 

gott, behagligt / pleasant, nice' Våmh. e wå-ut 
rekkit tä Igunå-fi' N'da 'det vore inte trevligt 
att råka ut för den där (kvinnan)'. Syn.: gårlig, 
bet. 2. 

rök-pipa f. IV a rå'tjpipa vMor.—rii`tjäpipa öMor. 
rå'kpipa Ål 'tobakspipa / tobacco pipe' (SAOB 
rökpipa" 1; We. 1). Syn.: pipa, bet. 3. 

rök-sopp m. Ja rå'ksåpp Rättv. 'röksvamp / puff-
ball' (jfr SAOB röksvamp). Syn.: se blind-
möla m. fl. 

rök-stör m. J a rekster Li. 'på de inre takåsarna 
(rannarna) löst vilande stör i eldhus / loose 
pole resting on inner roof-trees or roof-poles of 
eldhus' (ÖDB III 186). 

rök-svart sbst. rinsvatt Äpp. 'hemmagjord kim-
rök / home-made carbon-black' (tillverkas på så 
sätt att näver förbrännes under en plåt, och det 
sot som uppkommer på plåten tillvaratages). 

rola sv.  .v . rå`ka ÖVd. (jfr Torp rOla) 'prata inne-
hållslöst, sladdra / chatter'; ä e nit`ran dem a fii`r 
å rå'k 1 'det är något som de ha hållit på och 
sladdrat om'. Jfr rol ska. Syn.: se räla; slapp-
ra, bet. 3, m.fl. 

roll m. la räll Dju. 'röding, Salvelinus alpinus / 
charr'. Syn.: se råd f.II m. fl. 

röna f. IV a re'lla vMor. rä'lla vSoll. Ors. rä'lla 
Bju. Dju. Ga. ; pl. rö'llar Leks. = föreg. 

röll-fisk m. Ib rä'llfissk Dju. = röll. 
römska sv.v.1., se rymsk a. 
rönn f. I a rönn Bju. Ål Dju. Mock. 	Ga. Jä. 
rån Flo. Nås Äpp. —rim Mal. rayyn Li. raygn 
Tra. (jfr Sigurd Fries, Ordet rönn, i SvLm 1961, 
s. 152f.; LD I (181f.) 298, not. 8; Hq. rönn) 
'Sorbus aucuparia / rowan' (SAOB 1-2). Jfr 
flyg-. Syn.: rönna. 

rönna(—runa) f. IV a—I b re`gen—rryin f. IV 
Älvd. nryna Våmh. rå'yyän—rå'uyna—rö'j- 
na vMor. rå'yyna—rena öMor. rå'cyna Ve. 
vSoll. råm (best. rå'nndji) f. I Soll. ra'uyna—
rå`yuna—r@VnQ f. IV Ors. ra'jna Ore rä'na 
nvRättv. rö'nna övrRättv. rö'nna Leks. (jfr 
Sigurd Fries, Ordet rönn, i SvLm 1961, s. 152f.) 
=föreg.; rå'yyna bjå' r int bå wi'ttär å såmå'r 
öMor. 'rönnen bär inte både vinter och sommar 
(a: snö på vintern och bär på sommaren)'. 

rönn-bär n. renb'er vMor. rå'yynUr öMor. 
rå'yygUr Soll. ra'qyanUr—rg'jnb& Ors. rö' nn-
bår Rättv. Leks. rö'nnbår Bju. Flo. Jä. rå`nbår 
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Ga. Nås rå` nb&ä—ra' mmbe Mal. ra'yynbär Li. 
'bär av Sorbus aucuparia / rowan berries' 
(SAOB 1). 

rönnbärs-klase m. Ill a renbesklasit öMor. rö' nn-
bäskUsa Jä. rå'nbetsklräsa Mal. 'klase av rönnbär 
/ cluster of rowan berries' (SAOB). Syn.: rönn-
klase. 

rönn-klase m. Illa rö'nnkkasa Leks. rö'nnkkäsa 
Ål = föreg. (SAOB). 

rönn-löv n. la re'yenlröv nÄlvd. rå'yyänköv 
vMor. rå'ynlov Ve. rå'yygiröv Soll. ra`yugan-
låv—ra'jnläv Ors. rö'nngv Bju. Ål rå'nlåv Ga. 
Flo. Nås Jä. rå`nlåv—ra'nnlåv Mal. ra'yynlev 
Li. ra'yylev Tra. 'löv av Sorbus aucuparia / leaf 
of rowan' (SAOB). 

rönnlövs-blad n. II rå'yyglrovsbkäd Soll. 'älggräs, 
Filipendula ulmaria / meadow-sweet'. Syn.: se 
byttgräs; getbuske, bet. 5; rusk", bet. 2, 
m.fl. 

rönn-pipa f. IV a rö'nnpipa Leks. rå`npipa Mal. 
'leksakspipa av rönn / toy pipe made of rowan 
twig'. 

rönn-trast m. la röjntråsst svMor. rå'yytrosst—
rå'yytröst öMor. rå'yyntrosst vSoll. rå'n-
trosst—rö'nntrosst Jä. Äpp. (som benämning på 
fågel(art) som gärna sitter i rönnar; jfr SAOB:) 
a. 'sidensvans, Bombycilla garrulus / waxwing' 
Jä. Äpp. b. 'björktrast, Turdus pilaris / field-
fare' Mor. Jä. Äpp. Syn.: se dret-, snö-skata 
m.fl. c. 'domherre, Pyrrhula pyrrhula / bull-
finch' vSoll. Äpp. Syn.: se rödfågel m.fl. 

rönn-vidja f. rå'uyenvia Ors. 'vidja av rönn / 
rowan twig'. 

röpa sv . v .3. rå`pa (pret. räftä) Ors. (jfr ropa; 
öpa; SAOB ropa). 1. 'ropa / shout'; i ska rå‘p 
a-num 'jag skall ropa till honom'. Syn.: se ropa, 
bet. 1, m.fl. 2. 'gala (om gök el. tupp) / call, 
crow (of cuckoo or cock)'. Syn.: se ropa, bet. 
3; öpa m.fl. — Särsk. förb. (ut:) råp-a'jt Ors. 
'utropa (på auktion)'; (å:) ki'ssti a räft-0' fena 
se'yyg Ors. 'Kerstin har (på auktionen) ropat in 
en säng'; (åt:) i råft-ä'-num Ors. 'jag kallade på 
honom'. 

rör f. I a—V rår Älvd. Ore (best. rå're Älvd. rå're 
Ore) rå vMor. Ors. (best. rä'ni vMor. <ting 
öOrs.) rår Ve. Leks. Flo. Nås Jä. råk Rättv. 
(Bo.) rår Mal. räjir Li. (pl. rä'rer—relrer ÖVd.) 
'bladvass, Phragmites communis / reed' (SAOB 

rör" 1; jfr SAOB rön  1); doda rå'ni vMor. 'det 
där vassröret'; sjå ur mytjy rå' ed å' vMor. 'se, 
så mycket vass det är!'. Jfr nu n-, vass-. Syn.: 
se nuna, bet. 2; pipa, bet. 6b; rör-fene, -pipa, 
bet. 2, -vass m.fl. 

röra f. IV a rg' öra Älvd. ry' öåa nVåmh. rå`da 
Våmh. (Bon.) Mor. Ve. Soll. r`da Ors. rå`ra 
Ore rå'lra Rättv. Bju. Ga. Mock. rå'Ira Leks. 
rå'lra—rå'lru Dju. rå`ra Jä.—rirra Mal. rå`ra 
ÖVd. 1. 'hoprörd blandning, avredning, smet / 
mixture' (SAOB 2 a a; ÖDB 1183; III 467, 470) 
allm. j& e rä`ka a hö'n(n)snom Rättv. (Bo.) 'gör 
en blandning åt hönsen!'; swenråra Ore grr srå-
1ra Ga. 'blandning åt grisen'; då'gri3ra Jä. 'deg-
blandning, gjord dagen före storbak'; pa'nnkaku-
råra Li. 'pannkakssmet'. Jfr av-, flott-, hund-, 
malt-, mjöl-, rack-, rå-. Syn.: mocka!, bet. 1; 
mänga, bet. 1. 2. 'benämning på icke kokta 
maträtter av växlande slag / name of uncooked 
dishes of various kinds' (t. ex. deg av rått, söt-
nande mjöl; jfr ÖDB III 454) Dju. Mal. 3. 'något 
oordnat / something messy, untidy' (SAOB 2) 
allm. e warrt rg' öra åv o'lljtep Älvd. 'det blev en 
oordnad hög (eg. röran) av alltihop'; a'llt e jeno 
rå'ra Ore 'allt i en oordnad hop'. Syn.: mocka', 
bet. 2. 

röra sv.v.3.-1. rg`öra (pret. rg' örde) Älvd. rg'öåa 
(pret. rg'ööäd) nVåmh. ra`d(a) Våmh. (Bon.) 
Mor. Ve. Soll. (pret. rå'dät Soll.) a'da (pret. 
re'ddä)—a`ra Ors. rå`ra Ore rå'lra Rättv. Bju. 
Dju. Ga. Mock. (pret. rå'Zra Rättv. rö'4-dä Bju.) 
rå'Ira (pret. rå'irds—rå'Ira) Leks. rb`ka—rå'ra Ål 
rå`ra Flo. Nås Jä. Äpp. rå`ra—rå'ra (pret. 
rå'4—rå'4) Mal. rä`ra ÖVd. 1. 'sätta i rörelse, 
röra på / set in motion, move' (SAOB I 1) allm. 
eå i no so ren. wa'ung Älvd. 'det är ngt, som 
sätter vattnet i rörelse'; n rrrer a'rrmym 
Älvd. an rå'r på a'rrma Ore 'han rör på armar-
na'; an re'dd o fö‘ta vOrs. an  rå'cl på fö'ttan 
Mal. 'han rörde på fötterna'. Jfr braga, bet. ib; 
föra v., bet. 2. 2. 'röra om, röra i / stir' (SAOB 
I 2) allm. rg'ö  mg"smgöreö Älvd. 'under kokning 
röra om i messmöret'; rg'öå grå'ttt Våmh. 'röra 
om i gröten'; rå'd blrö'dp nvMor. rå'r bköttot Ål 
'röra om i blodet'; rå`k ti gri`tp Dju. 'röra i 
grytan'. 3. 'vända (hö, säd m. m.) / tum (hay, 
grain etc.)' (jfr SAOB I 2 d) Älvd. öMor. Soll. 
Leks. Mal. ÖVd. rg' ör a tjy""tjy Älvd. 'vända på 
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till torkning utbrett hö, men sedan få det genom-
blött av regn (eg. röra åt kycke)'; rå'd i mu"såm 
Soll. 'vända på och breda ut till torkning utlagd 
mossa'. 4. 'vidröra / touch' (SAOB I 7) allm. og 
i'nndjin rg' örd fyygå Älvd. 'och ingen rörde 
ngt'; du få-nt rå'd ku'llun vMor. du få-nnt rå'r 
hala Mal. du få-nt rå'r 	Li. 'du får inte 
röra flickan'; rg' öå int dy' ' ööa nVåmh. re'd int 
wi de'da Ors. 'rör inte (vid) det där!'; rå'd int 
fira' sskon Soll. 'rör inte flaskan!'. Syn.: komma 
vid, bet. 1. 5. 'angå / concern' (SAOB I 11 a) 
Äpp. Mal. — P. pret.: 	ä-nt dam rå'keis ns 
Leks. 'nu äro de (n: potatisarna i källaren) ej 
vidrörda något (n: av mössen)'. — RO.: 'göra en 
rörelse, röra på sig' allm. dem ad rIrda si vSoll. 
'de hade rört på sig'; an få nog 	tä rå`k sä lita 
å Rättv. 'man måste nog röra litet på sig också'. 
Jfr braga, bet. 1 a. — Pass.: 1. rg' öras Älvd. 
rå`das öMor. rä`ras Ore riPkäs Ål rå'ts Mal. 'röra 
(på) sig'; an re'ddast vOrs. 'han rörde på sig'; an 
rå`r,s Li. 'den rör sig'; ä skall int rå'res ä a'ssp-
ls"vblrå Li. 'inte ett asplöv skulle röra sig (i vin-
den)'; am ä vä nsn fe'ssk sam rå'cles Tra. 'om 
det var ngn fisk, som rörde på sig'. 2. re'das 
Ors. 'kunna röra sig uppe, kunna sköta sig själv'. 
3. e rg' öres i må"g4m a mig Älvd. 'jag känner 
behov att kräkas (eg. det röres i magen å mig)'. 
— Särsk. förb. (av:) rgöd-å'y nVåmh. 'avreda'; 
(hop:) rör-hö'p jä'sstrot Mock. 'röra upp jästen 
(innan man blandar den i degen)'; (p. pret.:) nå e 
grå' tp hö'pråkd Rättv. (Bo.) 'nu är gröten kokt'; 
(i:) 1. röd-P si kitä Våmh. (Bon.) 'röra på sig 
litet, taga en promenad'. 2. rgöå-P gnä  Våmh. 
'röra om i den (n: säden, vid torkning)'; röd-P 
så'dtz, Våmh. (Bon.) 'röra om i säden (under 
torkningen i torkstugan)'; röd-P jä'lldim öMor. 
'röra i elden'; red-P mate vOrs. 'röra om i 
maltet (i torkstugan)'. 3. i ska tå å röd-P rn 
grå' t Våmh. (Bon.) 'jag skall taga och röra ihop 
(dvs, koka) en gröt'; (igenom:) råk-ljö'nnom 
g4-ä'gråva 1Ptä Bju. 'rör litet i glöden i spisen!'; 
(ihop:) röd-ihö'p me lit små'r Ve. 'vispa ihop 
litet smör åt mig (med sked el. grötkräkla)!'; 
(ned:) rör-ne' de'jen Äpp. 'under jäsningen röra 
i degen, så att den ej skulle jäsa över trågets 
bräddar' (ÖDB III 417); (om:) rö"d-umm i gr'-
ton Soll. 'röra om i grytan'; rö'-o' mm Rättv. 
(Bo.) 'röra om'; (stad:) 1. rär-stå' dä Mal. 'rör 

på dig!'. 2. rå'-,stå ä`ltt ss ä bri'nn Li. 'rör om i 
elden, så att det brinner!'; (sönder:) rå`r-sonnd 
ä' Tra. 'röra det (n: ostmassa), tills det upphör att 
vara grynigt'; (till:) dy'nnja rå'd vi tå' Äpp. 
'gödseln rörde vi om'; (upp:) 1. rö-u'pp 
df'mmbäö nVåmh. 'röra upp damm'. 2. rö"d-
-upp jä'sstte Soll. rö'k-o'pp jä'sttt Leks. (Silj.) 
'friska upp jäst' (ÖDB III 415); rölr-s'pp mi'ssu-
limpa ti va' tt Ål 'röra ut (och sålunda mjuka 
upp) messmörsklumpen (eg. meslimpan) i vat-
ten'; rår-s'pp drä'kka Jä. 'röra ihop jäst med 
dricka'; rår-sipp my'ssmårä Äpp. 'röra upp 
messmöret'. 3. råk-o'pp å Leks. (Silj.) 'vända 
hö (vid torkning)'; (ut:) rör-s'jt hå' Ore rök.-å't 
hå' Rättv. (Bo.) Bju. 'vända hö (vid torkning)'; 
(uti:) r03-att nVåmh. rö-t!' Leks. 'röra i ingre-
dienserna i en maträtt'; rä`ka-ti grå'tft Dju. 'koka 
gröten'; (vid:) rö"d-vi Soll. red-w!' Ors. 'vidrö-
ra'; rör int ve' o Mal. 'rör henne inte!'; (återi:) 
rådär-atP se Ve. 'rör på sig'. — Av!.: rä'da f. 
vMor. 'spadformigt redskap, anv. att röra i malt 
med / spade-shaped implement used for stirring 
malt'. 

rör-blomma m. Illa rå'rbZrommä Flo. (jfr rör f.) 
'blomvippa på bladvass / flower panicle on reed'. 

rörelse n. —m. Ja rg' örels n.—m. Älvd. rå'relsä m. 
Jä. rå'rälse Mal. 1. 'det att röra sig / movement' 
(SAOB 1) allm. finjeå irå i re'rels Älvd. 'folk 
är ute och rör på sig'; my`ttjy fs' kk i rä'relsä Jä. 
'mycket folk i rörelse'. Jfr gång, bet. 4. 2. 
'handels- el. affärsrörelse / business concern' 
(SAOB 7) Älvd. gn mef tt å"vå sta' rt rg' örels 'han 
har visst stora affärer'. 

rör-fene m. IV råliani vOrs. 'vass, Phragmites 
communis'. Syn.: se rör m. fl. 

rörig adj. I reayn Våmh. rå`dun vMor. rä'ku 
Rättv. Bju. Ga. Mock. rå` ru Mal. (Y.); n. rå'kut 
Leks. Dju. 'ostädad, oordnad / untidy, messy' 
(SAOB II 2); å vå en rå`ku dan(n)s Rättv. (Bo.) 
'det var en oordnad dans'. Syn.: oredig, bet. 1; 
ostöklig; rovlig, bet. 1; rösig, bet. 2. —Adv.: 
rå'bit Bju. rå'rut Nås 'så att det liknar en röra / 
messily, untidily'; kö'ka r'-ut Bju. 'koka så, att 
det blir en röra'. 

rör-nuna f. rå`nanu vMor. 'visselpipa av vassrör / 
whistle made from reed'. Syn.: se rörp ip a, bet. 
1, m.fl. 

Röros oböjl. nom. pr. rå'rös Älvd. rå'rös Mor. Jä. 
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Mal. rå`ros Li. 'stad i Norge / town in Norway' 
(ÖDB II 313, 316). 

röros-fela f. IV a r5`rosftla—r3'råsffla Li. 'fiol 
från Röros i Norge / fiddle from Röros in 
Norway'. 

rör-pipa f.IVa rå'plp (pl. rå'pipur—rå`pipur) 
Älvd. rå'pip(a)Våmh. rä"pip (pl. rä"pipor—rå`pi-
por) Soll. rå`pipa Ore reGpipa Li. rerpipa 
'fra.; pl. rå`pipur vMor. 1. 'spelpipa (med 
fingerhål), tillverkad av ett vassrör / whistle 
(with holes for fingering) made from reed' 
(SAOB 2) allm. Syn.: nuna, bet. 1; nun-pipa, 
-rör; rörnuna. 2. (van!, pl.:) '(strå av) vass, 
Phragmites communis / reed' (jfr SAOB 1) Älvd. 
Soll. Tra. Syn.: se nuna, bet. 2; rör m.fl. 

rör-sked f. la rå'rftd Leks. (Silj.) rå'rfr Ål rå'tski 
Mal. 'vävsked med tänder av trä / weaver's reed 
with wooden pegs' (SAOB rörsked'). 

rör-stjälke m. Illa rI  stfirk Älvd. (jfr rör f.) 'en-
staka stånd av bladvass / single clump of reeds'. 

rör-vass m. la rå`roass Nås 'vass, Phragmites 
communis' (SAOB). Syn.: se rör m.fl. 

rös f. 'ljumske / groin', se ros f. VI. 
rösa f. 'stenröse / mound of stones', se röse. 
rösan n. Ja rå`san Nås 'hop el. hög av oordnade 
stenar, stenröse / collection or pile of stones'. Jfr 
rammel n., bet. 3; rappell', bet. 1; rå-. Syn.: 
röse, bet. 1. 

röse (—rösa) f. III—IVa—n.III rese f. nÄlvd. 
resa svÄlvd. rå`s(ä) öMor. Soll. (pl. rii'sär 
öMor.) rå`sa (pl. rå`sur) Ve. rå`sä—rj'sä Ors. 
rii'se n. Ore rå`su Rättv. Leks. rå'sä Bju. Dju. 
Flo. Jä. Äpp. rå`s Mal. resa f. ÖVd. 1. = 
föreg. (SAOB röse 1) allm. e'v e dajt i rg'se 
nÄlvd. 'kasta det (dit) i stenröset!'. Jfr gryt, bet. 
la; ris-, rå-, skär-, sten-. 2. 'oordnad hop 
el. hög / untidy pile or mound' (t. ex. av kläder 
el. av odiskade matkärl) Älvd. Jfr rammel n., 
bet. 3. 

rösen f. Id röissrot (best. sg. rö'ssna)—rs'ssfz, Bju. 
(jfr ros f.) 'ljumske på människa / human groin'; 
hä va e su'llen röissn 'det var en svullen ljum-
ske!'. Syn.: se ro', bet. 1, m.fl. 

rös-fläck m. I b rå`sfirekk nVåmh. 'solfläck, fräkne 
/ freckle'. Syn.: rösmeka; rösmekfläck; 
röspräckla. 

rös-fläckig adj. I rå`sflrekkgn nVåmh. rå`sfrekkgn 
Våmh. (Bon.) 'fräknig / freckled'. Syn.: se 

fräknig; rö-smekig, -spräcklig m.fl. 
rosig adj.I; n. resut Älvd. 1. (jfr röse, bet. 1) 
'fullt av stenrösen / full of mounds of stones' 
(SAOB 2). 2. (jfr röse, bet. 2) 'oordnat, skrä-
pigt / untidy, messy'. Syn.: se rörig m.fl. 

röslig adj.I rå`sekig—rå`sekin Älvd. (Torp r0 se-
leg, under Osa; jfr reslig, älvd.formen hit). 1. 
'stor, reslig / tall, stately'. 2. 'myndig, självsä-
ker, stolt / commanding, self-confident, proud'; 
rå`selrin 4 met'keä sÄlvd. 'som har en myndig 
stämma'. — Adv.: rä'selri Älvd. 'självsäkert, 
stolt / self-confidently, proudly'; n drtrg d4 fik 
tt'!, so rå`seki 'han gav sig åtminstone iväg i så 
segerviss stämning'; gn kem so rå' seki 'han fram-
trädde så duktigt och säkert'. 

rö-smeka f. V rå'smila Älvd. = rö s fläc k. 
rösmek-fläck m. Ib rii'smikåfire'kk Älvd. = rös-
fläck. 

rö-smekig adj.I rå' smiku'g Älvd. = rösfläckig. 
rö-spräckla f. IV b rii'sprekkek• Älvd. r&'nsprkäZr 
Soll.; pl. rii'sprekkkur Våmh. (Bon.) rå`sprekk-
kur—rii'sprikkkur vMor. 'solfläck, fräkne'. Syn.: 
se rösfläck m.fl. 

rö-spräcklig adj.I rii'sprekklryn Älvd. riesprekk-
kun vMor. rå`nsprakån—rii'msprWrån—rn-
spralrån Soll. rå`sprekklun Ors. rffspräkIrug 
Ore 'fräknig'. Syn.: se fräknig; rösfläckig. 

rös-rodgård m.Ia rii'srugä'rd öMor. (jfr röse) 
'hägnad, bestående av uppstaplade stenar / en-
closure consisting of piled-up stones'. 

röst' f. la rösst Älvd. Mor. Soll. Bju. Mal. Li. 
'individuellt sätt att tala, stämma / voice' (SAOB 
röst" 1); ig å're röisste 4 mrkkkgm Älvd. 'jag 
känner igen många på röstklangen' (sagt av en 
blind person); ig a i'yugo rö'sst öMor. 'jag har 
ingen röst'. Jfr sång-. Syn.: mål', bet. 2; mål-
före, bet. 2. 

röst" f. la rf.st—resst nVåmh. rässt Våmh. (Bon.) 
rast Mor. Soll. Ors. Ore (SAOB röst" under 
röste"). 1. 'gavelröste / roof-truss' (SAOB 
röste" 1) nVåmh. Mor. Soll. Ors. Ore. Syn.: 
rösta; röstan; röste; röstgång. 2. 'sned-
huggen stock i gavelröste, röststock / log cut 
slantwise in roof-truss' Våmh. (Bon.) Mor. Ore. 
Jfr röst-klack, -klova. Syn.: röst-kabbe, 
-klubb, -stock. 

rösta n. IV—f. IV a rii`sta (best. sg. dat. rå`stg) 
Älvd. = föreg., bet. 1. 
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rösta' sv.v.l. (endast refl.:) rdsst si vMor. Soll. 
(jfr röse; VII, We. rösta sig) 'harkla sig / clear 
one's throat'. Jfr rosta". 

rösta" sv.v. 1 . rå`st(a) Älvd. Soll. Ors. —rdssta 
öMor. re'ssta Våmh. rdssta Ve. rds(s)ta Rättv. 
ra'ssta Dju. Mal. resta Tra. 'bygga gavelröste; 
förse med gavelröste / build roof-truss; supply 
with roof-truss' (SAOB rösta"; ÖDB III 116); 
rå'st tri'diekti Älvd. riPst tri'dckhz Soll. 'beräkna 
röstets höjd till 1/3 av gavelväggens längd'; rf'sst 
sak« Våmh. 'förse stugan med gavelröste'. — 
P. pret. jfr brant-, flat-, flå-, låg-, tvär-rös-
tad. —Särsk. förb. (olm) rä"st-u'mm Soll. 'lägga 
om gavelröste (och takåsar)'. 

röstan n. I a rdsstan Nås Jä. 'gavelröste'. Syn.: 
se röst", bet. 1, m.fl. 

röste n. III rö' sstä Ve. rii`st (best. rå`stä) vSoll. 
rii`stä—rj`stä Ors. rå'ste Ore ra'ssta Rättv. 
(Bo.) öLeks. ra'sstä vRättv. vLeks. Bju. Dju. 
Äpp. rö' sstä Ål rd sst Mal. reste ÖVd. 'den del 
av en gavelvägg, som begränsas av de båda tak-
fallen' (SAOB röste"; ÖDB III 125); jett Mitt 
rå'ste Ore 'ett lågt takröste'; appi rdsstp Mal. 
'uppe i gavelröstet'. Syn.: se röst", bet. 1, 
m. fl. 

röst-gång m. I b rå`stgsyyg vOrs. = föreg. 
röst-kabbe m. Illa rg'stkabbä nVåmh. rå`stkabb 
öMor. Ve. rå`stkabbä Ors. ra'sstkabba Leks. 
rs'sstkabba Dju. rdsstkabba Mal. rdjstkabbe 
ÖVd. 'stock i gavelröste, röststock' (ÖDB III 
125). Syn.: se röst'', bet. 2, m.fl. 

röst-klack m. I b rå`stkkakk Älvd. rö' sstkirakk Mal. 
'den översta stocken i gavelröste / upper log in 
roof-truss'. Jfr röst", bet. 2. Syn.: lus, bet. 6. 

röst-klova f. V rö' sstkkävu Ve. 'halvkluven stock i 
gavelröste / split log in roof-truss' (jfr SAOB). Jfr 
röste", bet. 2. 

röst-klubb m. Ja rå`stklrubb öMor. Ore rö' sst-
kkabb Ål = röstkabbe. 

röst-klubba f. IV a rå`stkkubb Älvd. rå`stklubba 
vOrs. rö' sstklrabba Mal. restaabba ÖVd. 'stor 
timmerldubba, anv. vid timrande av gavelröste / 
large wooden club used when constructing roof-
truss' (ÖDB III 125). 

röst-moder f. rå' stmödär vMor. Soll. Ore—rd sst-
mör öMor. rdsstmodär Ve. ra's(s)tmödär Rättv. 
(Bo.) ra'sstmör Leks. Dju. Äpp. —rö`sstmör Jä. 
'nedersta stock i gavelröste / lowest log in roof- 

truss' (SAOB; Rietz 554b; VII; We.; Burträsk 
röstmor; Aasen rOystemoder; ÖDB III 125). 
Syn.: kroppmoder; röstmona. — Ssg: rö' sst-
modärskuru f. Ve. 'upphugg i röstmoder för 
knut'. 

röst-mona f. rg'stmgna'—re'sstmyna' nVåmh. 
rdsstm‘ina Våmh. (Bon.) = föreg. (ÖDB III 
125). 

röst-märke n. III rästmörtje öMor. ra'sstmarrtjä 
Dju. 'stör el. ribba, som vid byggande av hölada 
utmärkte, var röstningen skulle börja / pole or 
lath used to mark point where roof-truss was to 
start in hay-barn'. 

röst-navare m. J a rå`stnåvår nvMor. vSoll. rdsst-
nåvår Ve. 'stor navare, anv. för borrande av 
dymmelhål i röststockarna vid timrande av 
gavelröste / large bore used for drilling holes in 
logs when constructing roof-truss' (SAOB; We.). 

röst-rätta f. IV a rö`ssträtta Mal. restretta Li. (jfr 
röste). 1. 'bräda, anv. som rättskiva vid upp-
timrande av vägg i gavelröste / board used as 
staff when building the wall of logs in roof-truss' 
Li. 2. 'hävanordning, med vars hjälp stockarna 
i gavelröste rättas upp, då de börjat glida ut / 
lever device with the help of which the logs in 
roof-truss were pushed up when they had begun 
to collapse' allm. 

röst-sticka f. IV a riPststikk nvMor. rdsststika Ve. 
(jfr röst", bet. 1) 'smal stör, som användes vid 
beräknande av gavelröstets höjd i förhållande till 
gavelväggens längd / narrow pole used for calcu-
lating height of roof-truss in relation to length of 
gable wall' (ÖDB III 115). 

röst-stock m. Ib rå`ststukk öMor. rö'sststukk Ve. 
rö' sststakk Nås Jä. 'stock i gavelröste'. Syn.: se 
röst'', bet. 2, m.fl. 

röt oböjl. sbst. råt vMor. råt Jä. 'rötning / retting' 
(Gotl.Ordb.; endast i vissa uttr.:) ev i rå't eb 
vMor. 'lägga det (n: linet) i vattnet till rötning / 
soak (flax) in water in retting process'; 'nä ligg i 
rå't Jä. 'linet ligger utlagt till rötning'. Syn.: 
röteI. 

röta f. IV a rii‘ta Mor. Ors. rå`ta Nås Jä. 1. 'för-
ruttnelse; ruttnande material; av murknande an-
gripet ställe / decay; rotting material; rot' (SAOB 
röta' 1-2) allm. ta rå`ta Jä. 'rötas (om lin ned-
sänkt i vatten)'; krå'kråta Ors. 'angripet ställe i 
hästhovens stråle'. Syn.: se råt, bet. 1, m.fl. 
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2. (senare ssgsled:) 'fotsvett / sweaty feet' Li., se 
fot-. 3. (senare ssgsled:) 'hudsårnad på grund 
av vanskötsel / soreness of skin due to want of 
proper care' Mal., se piss-. 

röta' sv.v.3.-1. rå' t(a) Älvd. Våmh. Mor. Soll. 
Ors. Ore (sup. rått Älvd. rå`ta Soll. rätt Ors.) 
rå`ta Ve. Leks. Ål rä`ta Rättv. Bju. Dju.—Mal. 
(sup. rå`ta Rättv. rött Bju. Nås rå't Jä. Mal.) 
reta ÖVd. 1. 'bringa att ruttna (om hampa el. 
lin) / ret (about hemp or flax)' (SAOB röta" 1 a 
p a') allm. rå't ätär bå'kkam Soll. 'röta lin gm att 
breda ut det på marken'; ma'rkröt li'nä Ål 
'dets.'. Jfr jord-, svål-, vattu-. 2. (inf. el. p. 
pres. som förstärkande framför adj. med bet. 
'våt':) riPtgnd wa't Älvd. rå't-wå't Ve. rii`t-vå't 
Soll. rå`tvåt Rättv. Bju. Nås rå't vå't—rå`tande 
vait Leks. rö'tt-vå't Ga. Jä. 'dyblöt / soaking 
wet'. — P. pret.: 11'nä ä lå`gomt rö'tt Dju. 'linet 
är lagom rötat'; ä va hå'Irräta 11'nä Jä. 'linet var 
hårdrötat'; få'kuråtp Mal. Tardigrötae. — Pass.: 
rå' tas Våmh. öMor. rö'tas Rättv. Mal. rå'täs Ål 
'behandlas medelst rötning (om lin)'. — Särsk. 
förb. (s ö nd e r:) su' nndråtadp Soll. ' sönderrutt- 
nad'; (utav:) ret-tå hå`ra tå 	Li. 'röta av 
håren från huden'. 

röta" sv.v.l. rå`ta (pret. rå't; sup. rä't)Mal. ra"-
ta ÖVd. ÖVd. 'råma högt, böla (om nötkreatur) / bel-
low (about cattle)' (Sdw.; VII; Fr., Torp rauta). 
Jfr slag-. Syn.: se bälan, bet. 2, m.fl. 

röta" sv.v.l. rö` ta Älvd. Våmh. (jfr ? Fr. reyta). 
1. 'rista, repa / cut, carve, scratch' Älvd. an rö'te 
min knevem 'han gör repor med kniven'; rö't o 
pZrg'öa 'plöja med dålig plog'. Jfr rita", bet. 1, 
m.fl. 2. 'rita el. skriva dåligt / draw or write 
poorly, scribble' Våmh. Jfr preta m.fl. Syn.: 
råtall, bet. 3. 3. 'prata strunt, pladdra / talk 
nonsense' Älvd. Jfr p j olt a m.fl. Syn.: se p j ol-
la, bet. 1; råtail, bet. 5, m.fl. — Särsk. förb. 
(ut:) röt-an't Älvd. 'skrapa (radera) ut'; (å:) ur 
an rötär-01  Våmh. (Bon.) 'så vårdslöst han 
skriver!'. — Avi.: rö'tyn i my`nnim nVåmh. 
'pratsam / talkative'. 

röt-bolde m. Illa rå`tböla Mal. 'ständigt varig 
böld, ur vilken varet rinner ur flera hål, karbun-
kel / abscess full of running pus, carbuncle'. Jfr 
gorrbolde. 

rote' n. III rå'tä Mock. (jfr röta! v., bet. 1) 'röt-
ning (av hampa el. lin) / retting (of hemp or 

flax)'; lägg-ri't ä på rirtä 'lägga ut det (a: linet) 
till rötning'. Syn.: röt. 

roten  n. III rg' öte Älvd. rå'tä Äpp. rå`te ÖVd. (jfr 
Rietz 541a röt) 'smått avfall i skogen el. på 
åkern, såsom kvistar, pinnar, ris, barr, mossa, 
ogräs / collection of twigs, brushwood, needles, 
moss, weed' (jfr SAOB röteli  1). 

rötem  n. III rå` ta Rättv. (jfr ? Rietz 451 a rö t e ; VII 
röten; Multrå). 1. 'fyllning i fördjupningen av 
fähusgolvet, bestående av myrdy, halm och ris / 
Ming in hollow in cowshed floor consisting of 
mud, straw and twigs'; vi skum åt å mö"k rå'ts 
'vi skola ut och skotta (ut) fyllningen i fähus- 
golvet'. 2. 'fördjupning i fähusgolvet, sträckan-
de sig mellan de båda radstockarna och fylld 
av myrdy m. m. / hollow in cowshed floor extend-
ing between the two radstockarna' (se ill.; 
SAOB rötel  under röta' 3; ÖDB III 235); 
råta 'dets.'; vi skum bit-o'mm mi`ra ti rå`ti 'vi 
skola byta om myrdy i fäbusförsänkningen'. 
Syn.: dynghål, bet. 2; röthål, bet. 1; stad m., 
bet. 5; sump. 

rötelv  n. III rå'tä Våmh. (Bon.) 'lat person, odåga 
/ lazy person, good-for-nothing' (Ross rOte un-
der rOytall  f.). Syn.: rötlåga, bet. 2. 

röt-fågel m. Id rä'tfugälr Ve. 'vråk / buzzard' 
(sågs i rötmånaden). Syn.: se skethök m.fl. 

röt-hål n. I a rå'tgik öLeks. Leks. (Silj.) rå`thiik 
svLeks. 1. 'fördjupning i fähusgolvet, sträckan- 
de sig mellan de båda raderna och fylld av strö' 
(ÖDB III 235). Jfr rad, bet. 4. Syn.: se rötem, 
bet. 2, m.fl. 2. 'grop invid stugan, dit sopor, 
matavfall och pissbyttans innehåll kastades / 
hole in ground next to cottage into which gar-
bage and urine were thrown'. Syn.: se dynga, 
bet. 4; sopardynga m.fl. 

röt-låga f. IV a rå'tlåga Flo. Jä. Äpp. Mal. Li. 1. 
'på fuktig mark liggande, murknande trädstam 
el. stock / rotting trunk or log lying on damp 
ground' (SAOB 1) allm. Jfr råtlåga, bet. 1. 2. 
'lat person, odåga / lazy person, good-for-no-
thing' (SAOB 2) Flo. Jä. Äpp. Li. Jfr råtlåga, 
bet. 2; stark m. Syn.: låga, bet. 2; råt, bet. 4; 
röteiv; rötlägg. 

röt-lägg m. Ib rå'tlägg Ål 'lat person, odåga'. 
Syn.: se röteiv; rötlåga, bet. 2, m.fl. 

röt-månad m. 	a rå'tmånå'å Älvd. rå`tmå- 
ndd nvMor. rå`tmånad öMor. Soll. rä'tmOnyd 
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öOrs. rö`tmåna Rättv. (Bo.) rä'ffimånad Rättv. 
rä'tmåna Leks. Bju. Nås—Äpp. rä'tmöna Mal. 
rdjtmöna Li. 'den period då solen står i Lejo-
nets tecken (23 juli-23 augusti) / the dog-days' 
(SAOB); i ri3`tmått Jä. 'i rötmånaden'. — Ssg: 
rä'tmonasvår n. Mal. 'väderlek, karakteriserad 
av omväxlande solsken och regn / changeable 
weather'. 

rötsel-tada f. V rå'itååå.  Älvd. (jfr rötsla) 'våt-
arv, Stellaria media'. Syn.: röttada; vattu-
arve. 

rötsla sv.v.l. 	Älvd. vMor. 	Våmh. 
rä'llt- Ve. (jfr Torp rOytai). 1. 'läska / quench, 
refresh' (Rietz 552 b räsla) Älvd. Våmh. vMor. 
(styr ack.:) ta å rå'11 an Iritä' vMor. 'giv honom 
litet att dricka!'. 2. 'sugas upp, så att endast 
litet fukt är kvar (om vätska) / be soaked up so 
that only a little moisture is left (about liquid)' 
Våmh. du ska bråkå-ati' brä'ö mjä'sst e rä'..Ulär 
'du skall bryta i så mycket bröd (i sullen), att 

	

långmjölken knappast synes'. — 	rå'l sig 
Älvd. rä'll si Våmh. 'dricka litet, läska sig / 
drink a little, refresh oneself ; rä'llt di Ve. 'drick, 
läska dig!'. 

röt-syll f.—m. la rå'tsill f. öMor. rå'tsyll Soll. 
rå'tsill m. Leks. (jfr röta f., bet. 1) 'lös stock, 
som infogades i öppning i husgrund / loose log 
inserted into opening in foundations of house' 
(se ill.; ÖDB III 117). Jfr murband. 

röt-sår n. Ja rä'tsår Bju. Nås Mal. retsår Li. 'sår 
med dödkött / ulcerous wound' (SAOB 2). 

rötta sv.v.l. rö'tta Jä. 'lysa rött'; ä rö'ttä fuk ns å 
gkä'da änn 8 'det lyser väl litet rött av glöden 
ännu / the embers are still glowing'. Syn.: se 
rodna, bet. 2, m.fl. 

röt-tada f. V rå'ttåöå' Älvd. rä'ttådu vMor. Soll. 
'våtarv, Stellaria media'. Syn.: se rötseltada 
m.fl. 

röttna sv.v.l. rö'ttna Flo. 'vara rött, lysa rött /be 
red'. Syn.: se rodna, bet. 2, m.fl. 

röt-väder n. Id rä'twedär Ve. rä'tvådar Rättv. 
'varmt och fuktigt väder, i vilket trävirke ruttnar 
/ hot, damp weather in which timber rots'. Syn.: 
råtväder. 

röv f. la röv Älvd. Våmh. Mor. Soll. råv Ve. räv 
Ors. Ore Ål Ga. Flo. Nås Äpp. räv Rättv. Dju. 
Mock.—nk Leks. räv—räv Bju. Mal. rev ÖVd. 
1. 'bakdel, ända (på människa el. djur), podex / 

buttocks, posterior' (SAOB) allm. qn för i'nnt rt 
sjå' gv feld gn å trjå' rö`ver Älvd. 'man får inte ett 
eget jag (eg. själv), förrän man har tre bakdelar 
(o: tre människor i huset)'; rajd j rö'v Älvd. 'rida 
på hästens bakre del'; ed i dy`nnj4 042 rö'v 
e'da Våmh. (Bon.) 'det är dynga utan bakdel, det 
där (om våt mossa, anv. som strö)'; du a fe ki'tä 
tå'g i rö'ven vMor. 'du har för litet tåga i bakde-
len' (sagt till slö person); e du töm i rå'vven nä 
atten Ve. 'är du tom i magen nu igen?'; rdnn 
(—å'k) å rö'v Soll. 'sätta en rova'; tå' di i rö'vi 
Soll. 'tag dig i ändan!' (allm. avvisande ute.); fä 
vart våt i riil van Rättv. 'jag blev våt om bakde-
len'; at i räivan ä du brå' Leks. 'jo pyttsan, vad 
du är frisk!'; i må`ro få-ritit ve s rå'vs ta( så'ka 
stjil n ti rå'va Mal. 'i morgon få vi inte sova, tills 
solen skiner (in) i bakdelen'; an firs'ag ra'uv ivi 
128`vvu Li. 'han kastades huvudstupa framåt (eg. 
flög röv över huvud)'; an e sam an add 	i 
rs'uvin Tra. 'han är som om han hade eld i stjär-
ten'; ny a du km in i swg'jnröve ri'kkti Våmh. 
(Bon.) 'nu har du riktigt kommit in i ändan på 
svinet' (sagt till person, som fått det bra). Jfr 
brack-, brok-, hund-, häng-, lat-, rack-. 
Syn.: arshål, bet. 2; rump, bet. 2; rövskotta. 
2 'den del av en jordfast sten, som befinner sig 
under markytan / part of boulder which is under 
surface of ground' Mal. ke'nnt am an a näro 
stö'r-ä rä'v 'känn efter, om den (o: stenen) har 
ngt stort parti under markytan (eg. någon stor en 
röv)!'. 3. (senare ssgsled:) 'valk nedtill på kvin-
nolivstycke / pad at bottom of woman's bodice' 
Mal., se lös-. 4. (senare ssgsled:) 'daggkåpa / 
lady's mantle' Ål, se rynk-. 5. (senare ssgsled:) 
'svårigheter, ledsamheter / difficulties, misfor-
tune' Mal. Li., se hök-. 

rövare m. III c rä'vär Ve. Soll. rä'var(ä) Bju. 
rä'var Mal. 'person, som med (hot om) våld 
sätter sig i besittning av (och bortför) ngt el. ngn / 
robber' (SAOB 1); stä"nndj-att få rä'vrum Soll. 
'låsa (dörren) för rövare'. 

rövar-pris n. Ja rä'varpris Mal. 'mycket lågt pris / 
very low price' (SAOB 1). Jfr pris'. Syn.: 
vrakpris. 

röv-duss m. la rä"vduss Rättv. (Bo.). 1. 'stöt i 
bakdelen; rova / thump on the behind; fall on 
one' s bottom'. Jfr duss, bet. 1. Syn.: se bröd-
kaka, bet. 2; knekpalt; röv-dörja, -döst, 
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-kaka, -stöt, bet. 1, m.fl. 2. 'smuts i bakdelen 
på den som satt en rova el. som suttit på våta 
marken / dirt on behind of s.o. who had fallen 
down or sat on wet ground' (jfr duss, bet. 2); nå' 
fekk du en rä"vduss ända' nu fick du baken 
överdragen med smuts i alla fall'. 

röv-dörja f. IV a rö'vdgra Våmh. 1. = föreg., 
bet. 1, Våmh. (Bon.). 2. 'grop efter att ngn 
suttit (t. ex. i snö) / hole left in e.g. snow after 
s.o. had sat down' nVåmh. Jfr dörja, bet. 2. 

röv-döst m. la rs'"vdäjst ÖVd. = föreg., bet. 1. 
röv-holka f. IV a rö"voirka Älvd. 'kvinna, som i 
onödan springer omkring i gårdarna / woman 
who runs around the farms unnecessarily'. 
Syn.: se rännko, bet. 3, m.fl. 

röv-hugga f. IV a rö"vogga Älvd. 'låghalt kvinna, 
som hugger med bakdelen, när hon går / woman 
with one leg shorter than the other, whose bot-
tom jerks as she walks'. 

röv-hål n. II—Ja rö"vallr Älvd. rö"v" V'åtnh. 
ro"völ öMor. ro"vök Son. rirvhåk Äpp. rä'vhåk 
nMal. rs'"vhåk ÖVd. 1. 'ändtarmsöppning, 
anus' (SAOB; We.; Aasen rauvhol under rauv) 
allm. Syn.: arshål, bet. 1; ras se. 2. 'oländigt, 
oframkomligt ställe i terrängen / rugged, inacces-
sible area' öMor. Jfr ohål. 3. 'grovt skälls-
ord till människa el. djur / crude expression of 
abuse' Älvd. ukaå å"vkensrovirir 'en sådan mot-
spänstig individ!'. 

rövig adj. I rö"vug nÄlvd. rå'vug Ore 'som har en 
väl utvecklad bakdel / with well-developed but-
tocks'. 

röv-kaka f. V rä"vkäku Rättv. (Bo.) 'stöt i bakde-
len; rova / thump on the behind; fall on one's 
bottom'; bå"k rä"vkau 'sätta bakdelen med en 
duns i backen (eg. baka rövkaka)'. Syn.: se 
brödkaka, bet. 2; rövduss, bet. 1, m.fl. 

röv-klimp m. la rö'vkkimmp—ro"vklrimmp Soll. 
'halva av människans bakdel, skinka / buttock'. 
Syn.: se ars(håls)klink; röv-klink, -klinka, 
-klint, -klunk m.fl. 

röv-klink m. I b rå'vkfrigyk Ore Äpp. = föreg. 
röv-klinka f. IV a rå'vkkiyyka Ve. rs'vklriyyka 
Tra. = rövklimp (We.). 

röv-klint m. la rö"vkritt Älvd. Våmh. rö'vkkitt—
rå"vklritt vMor. rå'vklitt Ors. = rövklimp. 

röv-klunk m. Ib rå'vkkuyyk nMal. = rövklimp 
(jfr Rietz klunk; Torp klunk). 

röv-klåda m. Ill a rå'vkkåd Ve. 1. 'klåda i och 
omkring anus / itching in and around anus'. 2. 
'ohyfsad karl / coarse fellow'. Jfr odjur, bet. 2; 
rådande, bet. 2; rådank; rövstöt, bet. 2. 

röv-knota f. IV a rö"vkngöta Våmh. (Bon.) 'svans-
kota / caudal vertebra, coccyx'. 

röv-krok oböjl. sbst. rö"vkriek Älvd. Våmh. rö'v-
krök vMor. rovkrö' k öMor. ro"vkrök—rå'vkrök 
Ve. ro"vkrök Soll. revkrök Rättv. rii'vkrok—
rä'vkrök Leks. rä'vkrök Dju. rä'vkrök—räiv-
krök Mal. rs'uokrök ÖVd. 'benämning på olika 
slags idrottslekar, oftast sådana som gå ut på att 
draga omkull motståndaren på ett el. annat sätt / 
name of different kinds of games' (SAOB; 
Gotl.Ordb.; V11; i förb. med draga, sparka el. 
spjärna:) dra—sprnn r6"vkrrek Älvd. Våmh. 
dra rö'vkrök vMor. dra rå'vkrök—spjenn ro"v-
krök Ve. spjenn ro"ukrök vSoll. drå ro"vkrök 
Soll. spar(r)k—spjän rä"vkrök Rättv. dra rå'vkrök 
Leks. spjän rii'vkrök Dju. spjenn rå' vkrök Mal. 
drå rs'uokrök Li. spjänn rsuivkrök Tra. 'olika 
slags idrottslekar'. 

röv-löp n. l a rå'vliip Mal. (Y.) 'ändtarmsöppning; 
(äv. med bibet.:) god förmåga att tömma tarmen / 
anus; good bowel motion'; å é' i' yuan a`nnä mä 
om än ms'nn a rii'vläpä 'han kan endast äta och 
ha avföring (eg. det är inget annat med honom än 
munnen och ändtarmsöppningen)'. 

röv-ränna f. IV a rå'vränna Mal. 'barn som stän-
digt hänger sin mor i kjolarna, morsgris / child 
who is always close to its mother'. Syn.: röv-
trå. 

röv-skotta f. V ro"vskutu—rå"vskutu—rå`vskutu 
Ve. 'ända, bakdel, podex'; ati rå`vskutun å di 
'(jo,) i ändan på dig!' (starkt avvisande uttr.). Jfr 
pit interj., bet. 3, m.fl. Syn.: arshål, bet. 2; 
röv, bet. 1. 

röv-skåra f. V r6"vskierd Älvd. r8'vskåra Våmh. 
ro"vskuru vMor. Soll. revskiiru Rättv. (Bo.) 
rå`vskaru Nås Äpp. —rä'vskiku Mal. rs'avskuru 
ÖVd. 'fördjupning mellan de båda halvorna av 
människans bakdel / cleft between buttocks' 
(We. rövskura; Aasen rauvskora). Syn.: 
ars-, rass-skåra. 

röv-stel adj. I rå` vst&I Ve. 'motspänstig, tredskan-
de (om person) / refractory, intractable (of per-
son)'. Jfr motsträvig; ogagnsgod. Syn.: 
tredskig. 
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röv-sticka f. IV a rö'vstikk vMor. rä"vstikka Rättv. 
rä'vstikka Mock. 'trästicka, medelst vilken man 
rengjorde anus efter avföring / wooden stick for 
cleaning anus after bowel motion'. Syn.: dr et-, 
lort-sticka. 

röv-stöt m. Ja r6"vstät Älvd. rå`vståt Ve. 1. 'stöt 
i bakdelen; rova / thump on the behind; fall on 
buttocks' allm. Syn.: se brödkaka, bet. 2; 
rövduss, bet. 1, m.fl. 2. 'ogin, ohyfsad person 
/ gruff, coarse person' Ve. Jfr röv k låda, bet. 2, 
m. fl. 

röv-sved n. rö"uswiö Älvd. rä"vsve" Rättv. 'sveda 
och hudlöshet omkring anus, beroende på värme 

/ smarting pain around anus, due to heat'. Syn.: 
röv svett. 

röv-svett m. Ja rö"vswett Älvd. = föreg. 
röv-tapp m. Ja rö"vtapp Älvd. rå'vtapp Mal. 
'efterhängsen individ, särsk. om  barn / persis-
tent, importunate person, esp. about child' 
(We.). Jfr rövtrå. 

röv-tarm m. Ja rö'vtarrm Våmh. (Bon.) rovta'rrm 
öMor. ro"vtarrm Sol!. rå'vtarrm Ors. rå'vtarrm 
Mal. raulvtarrm Li. 'ändtarm / rectum'. Syn.: se 
arshålstarm m.fl. 

röv-trå f. ra'"vtrå Li. 'efterhängset barn, mors-
gris'. Jfr rövtapp. Syn.: rövränna. 
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