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Förord

Detta är min sista publikation av lapskt språkstoff.
Åren 1923, 1925, 1926, 1928, 1930, 1932, 1933, 1935, 1936, 1937, 1939,
1941, 1942, 1943, 1946 och 1947 gjorde jag sammanlagt tjugoen resor för
att utforska lapska språket. Efter 1947 har jag inskränkt mig till korta
besök. Jag har gjort uppteckningar från alla socknar i vårt land där lapska
talas. Större delen av mina uppteckningar har jag offentliggjort dels i
HARALD GRUNDSTRÖM8 Lulelapsk ordbok (vid pass tiotusen ord med fraseologi), dels i följande egna arbeten:
Lautlehre des walcllappischen Dialektes von Gellivare. 1938.
Lappisches Wörterverzeichnis aus Härjedalen. 1942.
Lappische Texte aus Härjedalen. 1943. (Med paradigm.)
The Lappish dialect of Jukkasjärvi. A morphological survey. 1949.
I Uppsala landsmåls- och folkminnesarkiv förvaras följande av mig
gjorda uppteckningar, som jag delvis har offentliggjort i nyss nämnda
böcker:
1225: 1 Ordsamling från Norrkajtom, Gällivare.
1225: 2 Förteckningar över ord som saknas i Norrkajtom.
1225: 3 Renskötselnomenklaturen i Norrkajtom.
1911 Ordsamling från Kaalasvuoma, Jukkasjärvi.
2602 Ordsamling från Norrkajtom, med lista på ord som saknas i
målet.
5307 Fjällapska språkprov från Saarivuoma, Jukkasjärvi.
5373 Ordsamling: Sevä-dialekten, Muodoslompolo kapellag, Paj ala.
5409 Ordsamling från Suijavaara by, Karesuando.
5410 Språkprov från Karesuando.
6029 Ordsamling från Lainiovuoma, Karesuando.
9805 Ordsamling från Jokkmokk.
9898 Ordsamling från Rautasvuoma, Jukkasjärvi.
10040 Ordsamling från Saarivuoma, Jukkasjärvi.
10041 Ordsamling från Könkämä, Karesuando.

15127 Ordsamling från Tännäs, Härjedalen.
15128 Språkprov (med tysk översättning) från Tännäs.
15129 Bidrag till en lapsk ordböjningslära: Tännäs.
15924, 15925 Anteckningar (koncept) om skogslappsdialekten i sydöstra Gällivare och närgränsande trakter.
15926-15935 Anteckningar om Lule lappmarks norra skogsdialekt I—X.
15936 Supplement till 15924, 15925.
16332 Stambildning m.m. i Norrkajtommålet.
16359 Språkliga uppteckningar från Arvidsjaur.
16704 Anteckningar till ordböjningen i Norrkajtommålet.
17472 Grammatiska uppteckningar efter Anta Pirak, Jokkmokk.
18026 Folkloristiska uppteckningar från Arvidsjaur.
22471: 1-21 Lulelapska, huvudsakligen Norra Gällivare (koncept).
22472 Skogslapparna i Täräntö och nedre Tornedalen (historisk-biografiska uppgifter); Täräntö skogslappars språk; Några paradigm från Torne lappmark och Gällivare.
22473: 1-5 Jukkasjärvilapska (koncept), Kaalasvuoma I—V.
22473: 6-10 D:o, Rautasvuoma I—V.
22473: 11-16 D:o, Saarivuoma 1—VI.
22474: 1-3 Tornelapska (koncept), Karesuando 1—III.
22474: 4 D:o, Sevä-dialekten II; Viikusjärvi-dialekten.
22475: 1 Ord, paradigm och texter från Tossåsen, Jämtland, och Tännäs,
Härjedalen.
22475: 2, 3 D:o från Tännäs.
22476 Språkliga och folldoristiska anteckningar från Kall, Offerdal
och Hotagen, Jämtland.
22477 Nensenska ord, återfunna i Gällivare.

I samarbete med Uppsala landsmåls- och folkminnesarkiv, vars lapska
avdelning stod under min vård till 1. 7. 1961, har jag tagit upp lapska fonogram från alla svenska lappmarker och från Jämtland och Härjedalen.
Taltexterna, som berör alla sidor av den lapska kulturen, skulle, om de bleve
utskrivna och tryckta, troligen uppgå till sammanlagt vid pass tvåtusen
oktavsidor. Sångerna uppgår till vid pass tolvhundra nummer. Offentliggörandet av sångerna är redan i gång; 1958 utkom första delen: Lapska
sånger. Texter och melodier från svenska Lappland. Fonografiskt upptagna
av Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. 1. JONAS ERIKSSON
STEGGOS sånger. Texten utgiven av HARALD GRUNDSTRÖM. Musikalisk
transkription av A. 0. VÄISÄNEN. Med svensk och tysk översättning. En
,6

andra del har utkommit 1963: Sånger från Arjeplog och Arvidsjaur. Texten
utgiven av Harald Grundström. Musikalisk transkription av Sune Smedberg. Med svensk och tysk översättning. Lapska ortnamn har jag upptecknat
från alla lapska trakter i vårt land utom Jokkmokk och Arjeplog. Uppteckningarna tillhör Svenska ortnamnsarkivet.
Det skulle bli överhövan kostsamt att offentliggöra Svenska ortnamnsarkivets samlingar av lapska ortnamn (ett halvt hundratusental). I stället
beslöt jag för många år sedan i samråd med professor JöRAN SAIILGREN att
lexikaliskt ordna och förklara dels de osammansatta namnen, dels de i
sammansatta namn (det stora flertalet) ingående lederna, i den mån de
kan förklaras.
För utfyllandet av luckorna i mitt material är det väl sörjt. GRUNDSTRÖMS
uppteckningar från Jokkmokk och Arjeplog är rikhaltiga och omsorgsfullt
utförda; han gav sig god tid att fråga ut sagesmännen om vad namnen
betyder, och därvid gör han klar åtskillnad mellan upplysningar och gissningar. Tyvärr hade han på den tiden inte ännu skaffat sig den färdighet i
fonetisk uppteckningsteknik, som hans stora ordbok vittnar så vackert om:
i ortnamnsuppteckningarna förblandade han (liksom K. B. WIKLUND i sitt
ungdomsarbete Lule-lappisches Wörterbuch) halvlångt a med kort a.
K. G. HASSELBRINKS uppteckningar från södra Jämtland, Tännäs och
Idre ger en riklig utfyllnad till mina uppteckningar från samma trakter.
ISRAEL RUONG har bidragit med tre värdefulla samlingar: en från Jokkmokk, en från Arjeplog och en från Frostviken.
I K. B. WIKLUNDS i Uppsala universitetsbibliotek förvarade skriftliga
kvarlåtenskap finns det ortnamnsuppteckningar från alla lapska trakter i
Sverige. I kanten på en del generalstabskartor, som har tillhört WIKLUND
och sedermera övergått i min ägo, finns det enstaka notiser om lapska ortnamn. I fråga om WIKLUNDS tryckta uppteckningar får jag hänvisa till
Bibliografin.
Kyrkoherden JONAS A. NENstx (1791-1881) var en outtröttlig upptecknare. I Uppsala universitetsbibliotek finns det två av honom utarbetade
samlingar av ortnamnstydningar, den ena från Lycksele lappmark, den
andra från Åsele lappmark. Namnet NENSAN kommer man att möta ofta
i denna bok.
I Svenska ortnamnsarkivets samlingar har dessutom värdefulla upplysningar hämtats ur Gunnar Pellijeffs uppteckningar från olika lappländska
socknar och Lisa Lidbergs från Tärna socken.
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Förkortningar

a. = adjektiv.
isl. = (ny)isländska.
ack. = ackusativ.
jfr = jämför.
adj. = adjektiv.
Jk = Jukkasjärvi (numera: Kiruna
apl = ackusativ pluralis.
stad).
Arj = Arjeplog.
Jun = Jokkmokk.
Arv = Arvidsjaur.
Jtl = Jämtland.
asg = ackusativ singularis.
KN: Se Bibliografi, Nielsen.
asp. = aspirerat.
Kr = Karasjok.
attr. = attributiv form.
Ks = Karesuando.
avl. = avledning.
Kt = Kautokeino.
C = Collinder.
1. = eller.
C efter Pattedyr = Avdelning C.
lat. = latin.
Comparative grammar: se Bibliografi, Lgr: se Bibliografi, Lagercrantz.
Collinder.
lp = lapska.
dim. = diminutiv.
lpm = lappmark.
el. = eller.
1pN = nordlapska (från och med Utsest. = estniska.
joki och [för rennomadernas del]
f. = femininum.
Enare till och med Jokkmokk och
fi. = finska.
norra Arjeplog).
finl. = finländsk svenska.
lpS = sydlapska (talas av de autoktona
Fmk = Firmmark(s fylke i Norge).
samerna i Pite lappmark och söder
fno. = fornnorska (fornvästnordiska).
därom, undantagandes fjällsamerna
Fr = Frostviken.
i norra Arjeplog).
Friis: se Bibliografi.
lpö = östlapska (talas av Enare fiskar fsv. = fornsvenska.
lappar, skolterna och lapparna på
Fuglenavne: se Bibliografi, Qvigstad.
Kolahalvön).
FUV: se Bibliografi, Collinder.
Lö: se Bibliografi, Lindahl och öhrgen. = genitiv.
ung.
gotl. = gotländska.
m. = maskulinum.
gpl = genitiv pluralis.
N = norr, norra; = 1pN.
Grm = Grundström, Lulelapsk ordbok. n. = neutrum.
Grm Ortn. = Grundströms ortnamns- Nb = Norrbottens län.
uppteckningar.
NG = Norra Gällivare.
Gst = Generalstabskartan nr.
NL: se Bibliografi, Qvigstad.
Gv = Gällivare.
no. = norska.
Hbr: se Bibliografi, Hasselbrink.
nona. = nominativ.
Härj. = Härjedalen.
norrl. = norrländsk svenska.
imper. = imperativ.
nsg = nominativ singularis.
intr. = intransitiv.
NT = norra Tärna.
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0 = öster.
obj. = objekt.
OSO = östsydöst.
P = Polmak.
Pattedyr: se Bibliografi, Qvigstad.
pl. = pluralis.
Plantenavne: se Bibliografi, Qvigstad.
pred. = predikativ form.
prs = presens.
prt = preteritum.
Q = Qvigstad, De lappiske appellative stedsnavn.
Boss: se Bibliografi.
Rr = riksröse.
ry. = ryska.
S = söder, södra; = lpS.
s. = substantiv.
SG = Södra Gällivare.
sg = singularis; 2sg = andra person singularis
sing. = singularis.
Sn = lpS sådan den talas i norra Vilhelmina och norr därom.

SO = sydöst(ra).
Sors. = Sorsele.
Ss = lpS sådan den talas i södra Vilhelmina och söder därom.
ST = Södra Tärna.
St = Stensele.
subj. = (satsens) subjekt.
subst. = substantiv.
SV = sydväst(ra).
sv. = svenska.
T = Tärna.
Tn = Tännäs.
Trn = Torne lappmark.
ty. = tyska.
urn. = urnordiska.
UUÅ = Uppsala universitets årsskrift.
V = väster, västra.
v. = verb.
Vb = Västerbottens län.
Vfs = Vefsen (i Norge).
Vilh. = Vilhelmina.

Norska ord nyttjade i ordförklaringarna
alm. =almindelig vanlig(en).
aure forell.
benklovd rätkluven.
bjelle s. skälla.
bratt a. brant.
borste agnborst.
dorger en som fiskar med drag.
dynge s. hög.
fejeskarn sopor.
lille trasa.
fillet trasig.
filletante fars eller mors kvinnliga
kusin.
Iftere ebb; strandremsan mellan högvatten och lågvatten.
floke s. knut(ar), tova (på garn), sammanfiltad massa.
floke v. trassla ihop, strula till.
flokset stojig, bråkig.

frynse frans.
garnfille nättrasa.
geil löpsk, brunstig.
gjormehull myrhål.
gold gall, steril.
grencl bondby.
grunn s. grund.
hals svans.
heller utskjutande klippa, som man

kan ta skydd under; grotta.
hevelse svullnad.
humpet ojämn, knölig, knagglig.
if. =ifolge enligt.
kjorel kärl.
klatre klättra.
klynke gnälla, klaga.
kollet kullig, hornlös.
kulp djupt ställe i älv.
kvalme kväljningar.
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kveise kvissla, finne.
kyr, pl. av ku ko.
Ulk s. klubba.
laft knut i timmerbyggnad.
li lid
lya blixt, ljungeld.
mad mat.
marbakke strandbacke med fortsätt-

ning under vattenlinjen.
med landmärke, stamhåll.
mel sandbacke, nipa.
monaå's kroppås, den översta lång-

bjälken under taket.
nov knut, hörnfog i timmerbyggnad.
pesk renskinnspäls.
pus(e) katt.
rank ett slags vägmärke.
ruflet skrynklig; skrovlig.
rug råg.
ruge ruva.
ry dråsa (rinna, om något torrt).
råden, råtten rutten.
roite fälla hår.
raske rycka (opp).
sau, pl. sauer får.
sennegress skohö(gräs); jfr sitnå i
Ordförteckningen.
simle honren.
skakk sned.
skar dalskåra, skal.
skede slida, skida.
skjeltrevegg vägg av stående bräder.
skoggerle gapskratta.
skorta, pl. skorter avsats under en
klippa.
skrukke s. skrynkla, rynka.
skrukke sig skrynklas.
skrå, slcrått sned, lutande, sluttande.
skråne luta; akrånende sluttande.
skure skåra.
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skyve skjuta framför sig.
slasket slattrig.
slet 1. jämn, slät; flat; 2. dålig.
slurvet vårdslös; ovårdad.
snau kal, hårlös.

anerp agnsnärp.
snerre brumma, morra, väsa; snerre
av snäsa av.
snur fnurra.
somle söla, nöla.
somlete senfärdig, sölig.
spenne sparka, spjärna.
steinur stenras, ur.
stenvarde märke bestående av uppstaplade stenar.
strak stråk.
stryk strömt ställe i vattendrag.
stub stubbe.
svepe s. piska.
sokkemyr myr där man sjunker ned.
soppel sopor.
takket tandad.
tele tjäle.
trille v. rulla.
trillebor skottkärra.
trims trissa.
tussen koller, vertigo.
uhyggelig otrevlig, ruskig, hemsk.
urt ört.
vagt vakt.
van,trivelig förkrympt.
varde röse (som vägmärke etc.).
vase trassel, strul.
vilter yr, vild.
vindgufa vindstöt, vindpust.
vod (fisk)not.
vralte gå med vaggande gång.
meder, gumse, vädur.
vmrhård utsatt för blåst.
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Inledning

Möjligheterna att tyda lapska ortnamn är kringskurna. När ett namn eller
en namnled inte återfinns i ordskatten i det dialektområde där orten ligger,
får man gå litet längre bort och leta. Täräntö (socken och kyrkby) heter på
lapska kirc ket. Det ordet finner man i J. A. FRIIS' finnmarkslapska ordbok i
betydelsen 'nipa'; men i KONRAD NIELSENS ordbok finns endast avledningen
tärkcidaht 'forhoining utenfor stranden som ligger bar når det er fjaare', och
den tycks förekomma endast i Polmak i östra Finnmark och vara stadd i
utdöende där också. Vuottas heter en by i Gällivare socken. Ordet uppträder
(enligt QVIGSTAD) som förled i nio ortnamn i Finnmark, men däremot inte
i Troms eller Nordlands fylke. I östlapskan betyder det 'sand'.
I åtskilliga fall har samerna övertagit en orts svenska eller finska namn.
De kallar exempelvis Kvikkjokk för huhttecn efter smälthyttan som har
funnits där; platsens gamla lapska namn lever kvar endast i svenskt språkbruk. Ån, som numera kallas kamci-johko eller kamci-ätnii, torde ha fått
namnet *kuoil hka-johko därför att den är rik på forsar; men det är inte
alldeles bergsäkert.
När inte ordskatten i lapskan, finskan och svenskan ger ledning, står
uttydaren för det mesta rådlös. Det lönar sig inte att i fjärran frändespråk
leta efter motsvarigheten till ett lapskt ord, vars betydelse man inte känner
och kanske inte kan göra sig en förmodan om. Här vid lag har man det
sämre förspänt än germanisten, som i nödfall tar språnget till grekiskan eller
fornindiskan för att komma på fast mark — för att inte tala om den förtvivlade utvägen att räkna med rotvariation. (Jämför min uppsats Der
älteste iiberlieferte germanische Name, i Namn och bygd, 24.)
Folk som lever på flyttande fot ser allt vad orter heter företrädesvis från
två synpunkter: bärgningens och framkomlighetens. I det lapska naturnamnskicket speglar sig jaktens, fiskets och renskötselns genom landskapet
givna villkor. Orter som varken är till gagn eller till ogagn för dessa näringsfång har ofta uppkallats efter personer. När ett personnamn är förled i ett
naturnamn, utgöres anledningen vanligen av ett dödsfall, oftast genom
drunkning eller förfrysning. Exempel finner man i ordboken under hån' nit,
huorl
jciffukas, Mu' ra, matt, sjnjechttja, skuobIrti. Stundom rör det
sig om en olyckshändelse utan dödlig påföljd; se t. ex. under hcinInci, kaskau.
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På enahanda sätt har åtskilliga naturnamn med appellativisk förled uppkommit: se under gäng, mcinnci,
När ett personnamn är förled i ett bebyggelsenamn, är det i regel namnet
på den förste eller den mest kände brukaren. Exempel finner man under
cinu, citttkä, kcinåsa, Herr Daniel, kiir Irci, jilla, jovvcitj, jniht, juni kci,
kis' si, nallta, panItti, potti, sjunkcir,
kcim‘pci, kimmun, koul no, kunå
sjuuhtjcit.
Se vidare listan på namn med appellativ personbeteckning som förled.
Den i denna bok nyttjade ljudåtergivningen avviker från alla hittills
gängse transkriptionssystem. Den i KONRAD NIELSENS böcker (och i min
handbok över de uraliska språken) nyttjade stavningen är oändamålsenlig
för norcllapskan, och för sydlapskan passar den inte alls (för att inte tala
om östlapskan). Några exempel: bb uttalas pp, medan pp uttalas hp (eller
hpp); i andra stavelsen har e ljudvärdet i, och i har ljudvärdet e; vid sidan
av i nyttjas både g och g. Bokstaven Q betecknar två olika enheter i ljudsystemet (av mig tecknade o och 6). Den ortografi, som norska och svenska
specialister — QVIGSTAD och COLLINDER ej inräknade — enades om 1948,
blandar likaledes ihop fonem som i en noggrann transkription måste hållas
åtskils. En utpräglat fonetisk stavning skulle göra denna bok överhövan
dyr och svårläst utan motsvarande vinning. En fonematisk stavning kan
med enkla medel ge samma noggrannhet som en aldrig så invecklad fonetisk
transkription. Det gäller bara att för varje idiom ange hur tecknen uttalas.
En så i detalj gående beskrivning är inte av nöden och kanske inte heller
önskvärd i ett lexikaliskt arbete där ett halvt hundratal idiom kommer till
tals. Det räcker med en summarisk redogörelse, och en sådan skall ges här.
En framställning av vokalernas och konsonanternas invecklade kvantitativa
och kvalitativa växelspel skulle kräva ett stort utrymme, även om man
hölle sig till ett enda nordlapskt och ett enda sydlapskt idiom. Den som vill
gå djupare i saken kan läsa min Lautlehre des waldlappischen Dialektes von
Gellivare och K. G. HASSELBRINKS Vilhelminalapskans ljudlära (1944).
En vokal kan uppträda som extra-kort, överkort, kort, halvkort, halvlång, lång eller överlång. Vilket av dessa sju kvantitetsstadier en vokal
uppträder i, det beror dels på vokalens naturliga längd, dels på vokallängden i den närmast (i samma ord) följande eller den närmast föregående
stavelsen, dels slutligen på kvantiteten och kvaliteten på det mellanliggande
konsonantiska elementet.
Extra-kort vokal förekommer endast i sydlapskan. Den utgöres av ett
utomordentligt kort u (o-ljud enligt svensk terminologi), som följer på en
velar eller labial konsonant framför en framtungevokal eller mellantunge15

vokal som har uppkommit ur en baktungevokal. Jag betecknar denna vokal
— som av andra iakttagare har uppfattats som en labial modifikation av
den föregående konsonanten — med w; t. ex. Tärmäs gwekkö, kagge, gietkärnwä, vagga. (Det w, som uppträder i gwekkä, kan lätt förväxlas med det
överkorta u, som ingår i diftongen ue i guektä, två.)
Av naturen överkorta är i ställningen mellan två icke stavelsebärande
ljud sekundärt uppkomna vokaler (anaptyxvokaler, svarabhaktivokaler,
glidvokaler eller vad man vill kalla dem). Sådana vokaler har uppkommit
endast i starkstadium, dvs i en konsonantgrupp som står efter en vokal
vars stavelse har udda ordningstal och före en vokal som står (eller har stått)
i öppen stavelse (se närmare längre fram). I or' to, trädgränsen, betecknar
det korta lodräta strecket ett överkort o (å-ljud). I ordet route, sådant det
uttalas i de centrala delarna av Lule lappmark, betecknar strecket likaledes
en överkort vokal, och man kan säga att detta ord innehåller en tetraftong
(fyra vokaler i samma stavelse). Flerstädes uteblir anaptyxvokalen efter
ett icke stavelsebildande i eller u, som då i stället förlänges; så är det alltid
i Torne lappmark. I Torne lappmark uppträder en överkort vokal stundom
i följd av att en kort vokal har blivit förkortad i ett flerstavigt ord.
Av naturen korta är följande vokaler: a, g, g, i, i, o, u, ft, y.
Av naturen icke-korta är å, e, i, 6, it, d, ä, ö.
å är ett mycket öppet a-ljud, påminnande om italienskans. a uttalas med
mindre käkvinkel än å. I Torne lappmark kan a till kvaliteten påminna om
ett svenskt långt a-ljud.
e är ett slutet e-ljud, utom i diftongen ie.
g är ett öppet e-ljud.
betecknar en medelhög, stundom lätt labialiserad (främre) mellantungevokal eller ett lätt labialiserat öppet e-ljud, inte olikt e-ljudet i sv. socker.
i betecknar en hög (med hög tungställning uttalad) mellantungevokal.
o betecknar ett tämligen slutet å-ljud; 6 är öppnare.
u uttalas som i tyskan.
il låter som det svenska u i hund.
y uttalas som i sv. nytt.
ö är ett slutet 5-ljud.
g, i, ft, y och ö förekommer endast i sydlapskan.
öö anger att 5-ljudet är långt oaktat det följes av en slutljudande konsonant eller konsonantgrupp. Om ii, nu och liii se längre fram.
En av naturen kort vokal kan i första stavelsen förlängas något om den
står framför en kort konsonant (eller tj eller ts) + en kort vokal. En ickekort vokal är i samma stä ing hellång (eller överlång).
En icke-kort vokal är första stavelsen lång i svagstadium — och fram16

för ky, pm och tn jämväl i starkstadium — om andra stavelsens vokal är
kort. Sålunda är första stavelsens vokal lång i vcikkutak, fjälldalföre, men
halvlång i det liktydiga vcikkcitak; ä är långt i ätna, mycken, mycket, men
halvlångt i ätnå, älv (i Karesuando är ä långt även i det sistnämnda fallet). •
När andra stavelsens vokal är icke-kort, kan man läsa första stavelsens
icke-korta vokal lång framför kort intervokalisk konsonant (och tj och ts),
men halvlång framför dubbelkonsonant och konsonantgrupp. (Detta är en
kompromiss mellan Gällivareuttalet och Jokkmokksuttalet.) Framför kk,
pp, tt och flertalet konsonantgrupper är vokalen dock snarast halvkort, och
i kcitteh, stränder, låter å kortare än i singularformen kcidde.
i uttalas rent vokaliskt även när det är hellångt (eller överlångt), inte
diftongiskt eller som ij i likhet med svenskans s. k. långa i. I Jukkasjärvidialekten heter '(han) visste' tidii. Det långa i-ljudet i första stavelsen är
ett enhetligt vokaliskt ljud; i andra stavelsen betecknar ii ett kort i-ljud,
följt av ett icke-frikativt j. 1 rii' ta, gräsbevuxen fjällsluttning, betecknar ii'
ett kort i-ljud + ett halvlångt i-ljud med trängre tungpass; i pluralformen
riitahk betecknar ii ett halvlångt i-ljud, följt av ett kort j-ljud. Såväl ii'
som ii uppfattas av ett oövat svenskt öra som långt i.
Långt å, t. ex. i NG 3sg prt p2ii, brann, uttalas med ett rent vokalljud,
inte diftongiskt som det normala s. k. långa o-ljudet i sv. sol. Även den diftongen finns i lapskan, men den skrivs uu, t. ex. tjuul te, pl. tjuuteh, finger.
uu' betecknar kort o-ljud (enligt svensk terminologi) + ett halvlångt 0-ljud
med trängre läppöppning; uu utan streck betecknar halvlångt o-ljud + ett
kort bilabialt v-ljud. Ett oövat svenskt öra uppfattar både uu' och uu som
långt o rätt och slätt.
«ii betecknar kort ii + ett bilabialt v-ljud och låter som det svenska s. k.
långa u i tjur.
Lapskan har tre diftonger med stigande sonoritet, nämligen ie, oa och
uo; i åtskilliga dialekter kan dessutom ä uttalas eä, så att man har fyra
diftonger med stigande sonoritet. I dessa diftonger betecknar i ett öppet
i-ljud eller ett mellanljud mellan i och e; e ett för det mesta öppet e-ljud;
o i oa ett vanligen nog så slutet å-ljud; o i uo oftast ett mellanljud mellan ett
å-ljud och ett öppet ö-ljud; a ett något labialiserat a-ljud eller ett öppet
å-ljud; u ett tyskt u, ofta med en svag dragning åt ett tyskt il. I alla dessa
diftonger kan kvalitetsskillnaden mellan de två komponenterna vara ringa.
Alla diftongerna kan, särskilt framför ett icke stavelsebildande i eller u,
ersättas av en enhetlig vokal: e, 6 (öppet å-ljud), å; detta är vanligt för oadiftongens vidkommande, medan däremot uo-diftongen egentligen monoftongeras endast framför ett icke stavelsebildande u (detta enkannerligen i
Jukkasjärvi) och i det längsta kvantitetsstadiet (enkannerligen i Jokkmokk).
2— 644045 B. Collinder
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För diftongerna Le, oa och uo gäller samma kvantitetsregler som för de
av naturen icke-korta vokalerna. Det halvlånga (och ännu mer det halvkorta) kvantitetsstadiet skiljer sig från det långa inte endast i fråga om
tidslängden, utan också genom att den förra komponenten är mycket kort
(vanligen överkort) och att den senare komponenten uppbär stavelsens
huvudtryck.
Den i Sverige talade nordlapskan har endast en serie ocklusivor i ordets
början. De är tonlösa och oaspirerade liksom franskans k, p, t. Omedelbart
före en tonlös konsonant är k, p och t i regel aspirerade, åtminstone i starkstadiet. I sydlapskan finns det två serier av ocklusivor i ordets början:
k, p, t, som är tonlösa och aspirerade, och g, b, d, oaspirerade, med eller
utan stämton — stämtonen är irrelevant. I den inhemska ordskatten är,
så vitt jag vet, den förra serien representerad genom ett enda ord: Härjedalen kuosä =Jämtland guos6 =1pN kuossa, gran. Därjämte förekommer
detta slag av ocldusivor i en del unga lånord, t. ex. Härjedalen tävvci, tuva.
Inne i ordet förekommer intervokaliskt bb, dd, gg (helt eller delvis tonande) överallt norr om Pite lappmark. I samma trakter förekommer ddj
och dj. I Jukkasjärvi förekommer dd dels som långgeminata (svarande mot
granndialekternas dd), dels som kortgeminata (svarande mot Karesuando
dd), -b-, -d- eller -g- förekommer (i olika utsträckning) i flertalet norcllapska
dialekter; intervokaliskt d förekommer i Härjedalen.
d uttalas som th i engelska bathe.
y betecknar frikativt g-ljud.
h betecknar framför konsonant och i ordslut vanligen tonlös vokal.
nj betecknar muljerat n-ljud. nk: ängljud + k.
y: äng-ljud.
sj uttalas som rs i uppsy. fors.
tj uttalas som i västsvenskt riksspråk (med t-förslag). tj har samma kvantitetsvärde smf en kort vokal; detta gäller också om ts.
p uttalas som th i engelska think.
' betecknar struphuv-udexplosiva.
(efter tecknet för en tonande konsonant) anger att den föregående konsonantens senare hälft är tonlös; " anger att hela konsonanten är tonlös.
I betecknar i sydlapskan söder om Umeälven överkort vokal. Norr om
Umeälven betecknar det att det är starkstadium och att den föregående
konsonanten följes av en överkort vokal eller är längre eller kraftigare artikulerad än i svagstadium.
Exempel på stadieväxling: johko å, bäck; dim. jokötj. åhpe stor myr;
gen. cipe. tjåhtje vatten; gen. tjcitje. vcirre berg; pl. våreh,. rcisse gräs; pl.
rciseh. sadje plats; ack. sajeu. ätnå, älv; pl. änåh. åhkkci gumma; pl. cihkåh.
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miehttse vildmark; pl. miehtseh. kål lld panna (änne); pl. kcilldh. rcivive ström;
pl. råvveh. kådde strand; pl. kcitteh. kaddsa nagel; pl. kattsah. podne botten,
ack. potneu.
ma gård, hemman; pl. h,äimah,. cii Ihte häbbre; pl. ciihteh.
kiebl ne kittel; pl. kiepneh. rablta kant; ack. raptau. jarl ya fjärd; pl. jar` yah.
tar' fe mossa; ack. tar< feu. kierl ke sten; pl. kier c keh. lån:ta (n förlängt; ingen
vokal efter n) land; gen. lånta. än'tja (som i lån' ta) äng; ack. äntjau. skänka
(som i lån' ta) gåva, skänk; pl. skäll,' kah. h,äs' ta häst; pl. hästah. vuok' så (k
kraftigt artikulerat, med tydlig aspiration) oxe; pl. vuouh,scih. pcikite (som i
vuok l så) bergbrant, fjällflåg; pl. pciuhteh.

Svarabhaktivokal uppträder endast efter tonande (icke-stavelsebildande)
ljud.
Ett stort antal ortnamn har lämnats oförklarade. Att detta i synnerhet
gäller för Västerbottens lappmarker och Jämtlands län, är inte att undra
på. I dessa trakter har lapska språket inte på länge haft bänkrum i kyrkan
och skolan. Den siste prästen som predikade på sydlapska, kyrkoherden
OLOF LINDAHL d. y. i Vilhelmina, dog 1896. Den av bristande omvårdnad
vållade språkliga utarmningen kan ha gått fram över många för sycllapskan
egendomliga ord, som till äventyrs ännu finns kvar som ortnamn eller
namnleder. Därtill kommer att sydlapskans ordskatt inte är tillräckligt utforskad; det har inte kommit någon utförlig sydlapsk ordbok sedan 1780
med undantag av W. SCITLACHTERS Malålapska ordbok, som i likhet med
LINDAHLs och ÖHRLINGS lexikon behandlar den allra nordligaste sydlapskan.
QviosTAD säger (Finnmark og Nordland 257-258): »Grunnord av ukjent
betydning
forekommer sjelden i Petsamo, noget oftere i det ovrige
Finnland og da oftest som navn på fjell. I Finnmark forekommer sådanne
navn under tiden som navn på forskjellige slags lokaliteter, i Nordland
oftere. I Sverige är denne slags navn almindelige og er oftest navn på fjell
og vatn ...» QVIGSTAD nämner 170 exempel från Sverige. Endast ett tiotal
av dem har jag kunnat tyda.
För att kunna tyda ett ortnamn bör man veta hur det uttalas. Namnens
stavning på generalstabskartorna är inte tillräckligt noggrann. Om man
hittar låt oss säga ett A.kke på kartan, vet man inte om det med ljudenlig
stavning skall skrivas akke, ahke, ahkke, cikke, åh,ke, cihkke, akkä, ahkg, åkkä
eller cih,kg. På nordlapskt område bortfaller de alternativ som slutar på ö; på
sydlapskt område bortfaller valmöjligheterna med hkk. Bokstavsföljden
åppo kan stå för oppo, ohpo, ohppo, oppå, ohpd, olvppd, oappd, oahpå,
oahppd; åtta kan stå för otta, ohta, ohtta, ottci, ohtå, ohttci, oatta, oah,ta, oahtta,
oattci, oahtå, oahttå, med elva chanser på tolv för etymologen att gå vilse.
Tyngre än stavsättets ofullkomligheter väger det att namnen ofta är
felaktigt återgivna på kartan, enkannerligen för vokalernas vidkommande.
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Det är ej av nöden att rada upp exempel här; hänvisningarna i ordförteckningen talar tydligt nog. Kartorna röjer alla upptänkliga slag av hörfel
och skrivfel; man kan aldrig lita på generalstabskartan. Vid tydningen
måste man hålla sig till de av fonetiskt skolade fackmän gjorda uppteckningarna.
Det är inte sällsynt att en ort har ett svenskt eller finskt namn som
betyder detsamma som det lapska. I en del fall torde det svenska namnet
sakna folklig förankring; Kvänberget är ett exempel på konstgjorda namn
nidatj). Boksjön är en oriktig försvenskning av gir' jci-jdure
(se under
(se kirjes). duoygs-jdure (Arv) kan vara en skämtsam översättning av Lappträsk (se tuokya,$); jfr Tn Lgr duoyäsä sdme. kierres-vcirdtj kallas på Gst
27a2 Aktjevare!
Häbbersholmen; dk'sjitExempel på översättningsdubletter:
joh,ko Kirvesoja; etr'pe-bierje Arvliden; hcipahk-jdurcitj Spenningtjärn;
häima-vdretsj Kotivaara; jilles-jäure Västansjön; jokyo-tjohkko Puolalaki;
ke-dhpe Kivivuoma;
gdmäh-jdure Skoträsken; gdrdns-tjohkko Korpfjället;
gerredät Stridsmark; gieyöl-jciul re Djupvattnet; gieyais-guoil hkä Djupfors;
gitne-d,sse Viterliden; käpnedj-luok I ta Kittelviken; gierkörä Stenträsk; gobtäjciure Bredträsk; kohkes-lechkic Lammaslaako; guki se-suv6n Koppselet;
guorps-tjohkkä Brånaberg; kuottiti-vårre Låberget; guout-tjävälla Skidberget;
gi:thkes-sidä Långholmen; göl6ts-jciure Fisklössjön; mår' se-juhkä Karsbäcken;
mår
Karsberget; pcikit-oail ve Flyggberget; bar' tuk Bastuselet; sdttcijciut re Sandträsket; sierkt-jciure Vivattnet; sijjam-juhkä Vätjstensbäcken;
tjuottjiing Ståselliden; vicrtnäks Edsträsk; äiles-jäuren-juhkä Heligsjöbäcken.
Översättningen tycks också kunna gå skottspolevis. divvähk-suvvun (vid
Lomsele by i Malå) betyder egentligen 'storlomselet'. En av mina sagesmän
uppgav att selet heter gul.' te-suAn; men gurite betyder 'smålom'.
Till grund för uppteckningarna ligger Generalstabens kartblad i skalan
1 : 200 000. I den mån kartblad i skalan 1 :100 000 har stått till buds, svarar
mot ett blad i den mindre skalan fyra i den större skalan, betecknade NV,
NO, SV och SO. Varje kartblad har indelats i aderton rutor, med beteckningen a, b, c uppifrån och nedåt räknat och 1, 2, 3, 4, 5, 6 från vänster till
höger räknat. Kartorna förvaras i Svenska ortnamnsarkivet. De i denna
ordbok namngivna orter, som inte har något namn på Generalstabskartan,
är på de arkiverade kartorna numrerade, med löpande nummer för varje
ruta. På arkivet finns det ett register, som gör det möjligt för intresserade
forskare att identifiera alla i ordboken omnämnda lokaliteter.
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abborre åbbår; åhvan; sihtälg; vuoskti.
al lei'pe.
alfågel havvek; hav'vå.
and, se alfågel, bläsand, knipa, skrake,

svärta.
Angelica archangelica fetclnti (innan

den har blommat); piel'ne, plienne
(bladen).
asp suhpe.
backsyra, Rumex acetosa juopmd.
bagge, se får och snöpt.
björk soahke; låtnje (smäcker); lakim
(förkrympt, nära trädgränsen); lakis
(ds); dvärgbjörk: skier're.
björn guobtjö; perri; pien'na; pier'na.
björnstut, se Angelica.
blåbär sarre
bläsand, Anas penelope snårtal.
bock, se get.
bär muorlje.
bäver beurä; vctdnem.
börting, se lax.
daggkåpa, Alchemilla vulgaris sår`kö.
dalripa, se ripa.
djur, se vilddjur.
dvärgbjörk, se björk.
dvärgfalk, se hök.
ejder lihkkci.
ekorre oar're.
en(buske) kaskas.
falk, se hök.
fisk kuolle; fiskyngel, småfisk sa dem;
vie jehk.
fiskgjuse, Pandion haliaötus tjiek'tja.
fjällpipare låhvul.
fjällvråk, se vråk.
fjällräv, Alopex (Vulpes) lagopus

svålla.
fjällämmel, se lämmel.

fnösksvamp, se svamp.
forell, se lax.
fräken, Equisetum kort-; octs'sje;

sluotne.
fura, se tall.

fågel lodde (Härj. enkannerligen: ripa);
liten fågel tsihtse.
får kohkes; låppes (Ks); såultsa; smållå;
gumse: påggi (?); vier'htsa; lamm:
låppes; libba; slibba.
get kåi'htsa; tjäig; bock: håbres; killing: kihttse;
geting viepses.
gluttsnäppa, Totanus glottis (Tringa
nebularia) klivi.
gran hitirltka (grov, gammal fura eller

gran med kärnved); kuossa; lar'vekuassa (med täta grenar); ruorckåi
(torrgran); scirika (hög, rakstammig
fura eller gran).
groda tsuopptii.
gräs njåhtsehkAsnoi'ne (ett slags långt
gräs, som växer på tuvor); råsse
(sägs också om varjehanda örter);
råu'ra (långt styvt gräs och halvgräs).
retutömä (rörgräs); sitnå (fint fjällgräs, som håller sig grönt länge: Aira,
Festuca, Juncus etc.); suoi'ne (särskilt: skohö).
gumse, se får.
gås hissa; tjuonå.
gädda hituika; gäit4-; kolas. (storgädda).
gärs tjir'sa.
gök kiehka.
hackspett kieratj Picus (Dryocopus)
martius.
halm hålima.
hare njoammel.
harr hår're.
21

hjort-slätroeka
hjort kodde; reuitti.
hjortron låttak.
humla hub'lå.
hund pienjö; päna; tik: getusjit; tiiihlrå;
valp: fiellpö; kuol'hpa; viel`pes.
hägg åuitja.
hänglav, se lav.
häst hierike (S); häsita; ros' se.
hök håipahk; diihtai, tihttå (dvärgfalk

eller sparvhök).
id seuna.
insekt, se skadeinsekt.
järv jieriva; kierihke.
kalv, se ko.
katt kisise; pussi.
killing, se get.
knipa, Bucephala clangula tjoarike.
knott muohker (se muohkeris); nåmehk

(småknott).
ko kussa; kuiikit (kviga); tjur: pulili;
oxe: vuok'så; kalv: kårpe.
kopparorm, se ormslå.
korp kar' ja; kårrånis; runika.
kråka vuoratjis.
kråkbär, Empetrum nigrum tjuopmå
(se tjuomåhk).
kråkvicker sapal (se såhpalak).
kummin kåriven.
kviga, se ko.
lake mådas; njählcå.
lamm, se får.
lav katna (skorplav); nåu'la (en lavart); skibile (skorplav); slahhppå
(skägglav); visite (renlav).
lavskrika, Garrulus (Cractes, Perisoreus) infaustus kuouhsahk.
lax kuu'tje (Salmo eriox eller Salmo
trutta); imma (Salmo salar; stundom
skrytsamt om laxöring): tcipmuhk
(laxöring); uksö (forell); se också
röding.
laxöring, se lax.
lingon jokvo.
lo al` pas; ruotömö.
lom kurihte (smålom, Colymbus stellatus [septentrionalis]); tavehk (stor-

lom, Colyrnbus arcticus).
lus tihkke.
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låga (kullfallen trädstam) kuottåi;
liehlrå (vindfälle); vältihk (liggande
träd).
Himmel luopmeht.
mask måhtti (i marken eller i trä);
mårikö; suok'sa (i kött, fisk etc.).
mossa ruomse (Polytrichum); sapmörö
(Polytrichum); sarime (Hypnum);
sämål (Sphagnum); tar' fe (Sphag-

num).
Mulgedium, se tolta.
mus scihpalak; sjnjierrå; näbbmus:
sniertehk.
mygg, se knott.
måra, vitmåra, Galium boreale måter.
mård mår`tö; niehte.
mås muousö; skåuhlehk.
mört sierika.
näbbmus, se mus.
orm kär`mai; kuouite.
ormslå sverreh-.
orre hurire.
oxe, se ko.
pälsdjur nåuite.
ren, se Tillägg: renens namn, s. 23.
renlav, se lav.
ripa lötnä (dalripans hona); kierun
(snöripa); päuhkul (hanne, enkannerligen dalripans); reuhsak? (dalripa, se
reuhai); se också fågel.
ris ris'se.
rocka skåhttti.
rova naårai; rävå.
rovdjur, se vilddjur.
Rumex, se backsyra.
råtta, se mus.
räv riebnes; riepii.
röding råttitti.
rönn rituinti.
sik ruotak (tämligen liten); räsika;
tjuouitja; tjusika.
siklöja räsikå; sjilla.
skadeinsekt ropme; trumpwö (nos-

styngets larv).
skorplav, se lav.
skrake koalise.
skägglav, se lav.
slätroeka, se rocka.

snorgärs—renko
snorgärs, se gärs.
snäppa, se gluttsnäppa.
snöpt (bagge) kåltak.
snöripa, se ripa.
snösparv, Plectrophanes nivalis pul-

muhk.
sork, se mus.
sparv, se fågel och snösparv.
sparvhök, se hök.
spillkråka, se hackspett.
spyflugslarv, se mask.
starr, Carex står'rå.
styng, se skadeinsekt.
svala fe få,
svamp svcibba; svåhppa; Kuttra? (se

tåurevu); tuou'le.
svin Mike.
svärta, Oedemia nigra njurckål.
säl nuor' få.
sälg såltja.
tall hcii'llka (grov, gammal fura eller

gran med kärnved); koal'ja, koal'jå
(hög, rak fura utan kvistar); piehtse;
sårika (hög, rakstammig fura eller
gran); soar've (torrfura).
ticka, se svamp.
tik, se hund.
tjuka, se svamp.
tjur, se ko.
tjäderhöna koahppel.
tjädertupp tjukitje.
tolta, Mulgedium alpinum
torrfura, se tall.
torrgran, se gran.
trana kuorika.
trast råstes.
träd muorra; kullfallet, se låga.
utter tjeures.
uv jihpökö; lidnå; maiwe (se mdives).
val svåles.
valp, se hund.
varg nåu'te; ruomas; skun'kå.
vass ruohlai.
vattenklöver, Menyanthes trifoliata

njuohtså.
vessla puoita.
vide sier'lca; se också sälg.
vilddjur tiu're; tjiura; tjourö.

vindfälle, se låga.
vitmåra, se måra.
vråk, fjällvråk, Buteo lagopus piehkan;

poaimåtj; sp6imwö.
älg sar'va.
äxing (Sesleria, Festuca) Muta.
ödla tädtjulii.

örn cir`nas; koas'kem; gier'köhtsä.

Tillägg: renens namn.
Vildren
vildren kodde.
vildrenstjur reultå.
blänning av tamrenko och vildrens-

tjur peurehk.

Tamren
Ålder och kön
tamren poatsål; retika (se räi'nri).
kalv miesse; kiesehk (född först på som-

maren); luopas, lööps (kalv född av
ettårig honren); ruopstak (helt späd).
kalv(ar) och renko(r) tillsammans

mieshkä (se miesehk).
stut, kviga riem'sti (ettårig); tjär`mahk

(från ett till ett och ett halvt års
ålder).
hanne °res; orehk (111-2i år); vuopes
4-31 år); räutå; sarves (fullvuxen
avelstjur); sarehk (en svagare rentjur
som måste fly för en starkare under
brunsttiden); kol kuhk (tjur som är
alldeles uttröttad efter brunningen).
kastrerad hanren hier'ke; rahkå-hierlke
illa kastrerad hanren, som brunnar,
men ej är avelsgill; nåimehk, nåmmeoai've ren som inte har fejat hornen.
renko våtjau; vuonjal (IA-21 år); Otit
(till fullmogen ålder kommen honren
som har kalv eller är dräktig; i sammansättningar också helt enkelt:
honren); suohppci (som överger kalven); rotnå (till fullmogen ålder kommen honren som under vederbörande
år saknar kalv eller ej är dräktig);
stäinahk, staing gallko.
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enhornad—tillffi
Hornkronan

Lyten

enhornad (hon)ren cipmel; tjethtjö.

giir'kö enögd ren.

Färgen

Utbildning, vanor etc.

jeuija vit ren; liin-öi've mörk ren med
framsidan av huvudet vit (se liinä);
riihmek (mer eller mindre) svart ren;
viel`kuhk (ljusgrå eller) vit ren (ej
albino).

&Mia ren som varit borta ofantligt
länge och kommit igen; halkärö följren som villigt följer en ledren.
sidosläntrare (se käilhket);
skällren.

Storlek och hull
kisuris liten till växten (eller ej fullt
utvuxen); roan'tj it (se roantfri) mager.
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avbetad plats eller sträcka sicidcle;
vies'ke (fies'ke).
avskilt område slahppe.
avskilt, avgränsat område moskits; suoluhtis.
avsats i bergsida, terrass, platå gaihriz;
kier' tå; lam"pa (liten, trappstegsliknande, i brant bergsida); latnja
(smal); loapme (gräsbevuxen platå);
loptto (långsträckt); 8kårr4 (lång, i
klippvägg); rabma (även 'backe');
ve-tsiehkes.
backe göllö (bred, jämn); luohkkci (skogklädd fjällsluttning); njöitä (långsluttande); båhkö; påhkkii; påt' 'te
(bergsluttning); pujjö (sluttning i en
dal); puolita (bergsluttning utan vattendrag); rabma (jämn fjällsluttning);
rcimas (?) (lång); riPta (gräsbevuxen,
nedanför fjällvägg); riilte (brant lid);
.51mi/c 'tje (svårframkomlig); skäras
(där man skidar); tier'me (brant
strandshittning); tär` ket (strandbacke); Ss valte (skogssluttning);
vierte (lätt lutning); v i er ak; vierta
(sned väg); väclje (svag, jämn lutning)'; utförsbacke:
miehtålahka
(starkt sluttande); mietiti (svagt sluttande); njuojä; njuoltnii; vielvei
(bred); uppförsbacke; körlrihtahka
(från sjön vintertid); vuos'tålahka;
bakval, se koja.
bakvatten oagge; poastak.
barfläck (fi. pälvi) kierre (barmark
fläckvis); liehpa (av vinden kalblå.st
fläck vintertid); peulla; peultak
(där det blir bart tidigt); kir' jepeu'la (barmark med snöfläckar här

och där); roahtte (liten barfläck);
stråhkä (där snön blåser bort); tjör'ris
(helt eller nästan snöfritt på ett krön);
vectillahk (kalblåst ställe).
berg (jfr fjäll, ås, topp och utlöpare)
åmmör- (berghammare); håntmår
(berghammare); huor'nå (biberg, annexberg); huor'nettj (biberg); kahpähkö (spetsigt); jobbo (litet, ej brant);
kliehpe (kläpp); klimpö (klimp);
klumpö val'); klähpå (kläpp); kobbo
(litet, ej brant, i skogslandet); dim.
koppotj; korro (långsträckt); korrti
(långsträckt, ej högt); dim. korutj;
måtta (kärnan i ett förgrenat massiv);
nammåtj (i nedre ändan av en dalgång); noal' ta (bergknall); nul'hpe
(kal bergknall); nähter (litet); nälite
(liten bergknall, klint); bier' ju; bir' jö;
porre (bergrygg, slät upptill); puou'ta
(kalberg i skogslandet); dim. puoutatj; runtje (ojämn, kal bergrygg)
aciultå (spetsigt); sjnötjä (litet, spet-;
sigt); tjahke ('håbb'); tjahte (småtoppigt bergland); tjalle (klint eller stor
rund kulle); tiar' ve (mindre höjd i
fjällen); tjau' ta (kupigt bergland);
tjavelk (bergrygg, landäs); dim. tjavelkatj; tjiel'ke (landrygg); tjöhtörö
(klint); tjores (kuperad bergrygg);
tforni (slät bergrygg); tjäinä (isolerad bergknall); värre; dim. våråtj ;
vår`tas (utkiksberg); vår'hi (kal utsiktshöjd i övre skogslandet; jfr
under fjäll); dim. vår`tutj; vuorne
(biberg?).
betesmark åhke (riklig gräsväxt);
kuohtli; kuohttim(-ätnam); tjiekar

(uppbökat och avbetat område vin.
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bleke—dal

tertid); tjaive (grundligt avbetad
plats); jfr vall.
bleke (kalkjord) plöik-.
blockmark, se stenmark.
bo piesse; r aiv e; se också ekorrbo.
bod (jfr förvaringsbyggnad och lada)
pou'to (handelsbod; lada); buuclö.
botten podne (sjö-, fast mark under
snön etc.); seuhteu (jämn, växtlig
sjö-); ståhpal (stenig bäck-); tjärra
(fast sjö-); vuotit (grund, grundval,
det understa lagret); pcines-vuotä
mitten av en gångstig.
brant f rep en (tvärbrant); hoantka
(tvärbrant eller överhängande berg(överhängande,
koapma
vägg);
välvd); kopmå (liten, överhängande?);
kuobila (N överhängande brant; Ss
fjällsida); guob'lömö ( =N kuobila);
lis'jme; lisime (brant bäckstrand);
dim. lismåsj; luopma (inätsluttande);
påk'te ('flygg'); dim. pciuhtåtj; påmar
(Ss brant; Arj strandbacke; brant
strax under strandlinjen); par'må
randen av bergbrant; bråddjup,
brådstup under vatten); par' sja (Arj
stark sluttning; S randen av brant);
prårö (brant [adj.] jfr N råtes ds;
prårä-riemä (klippa som skjuter fram
över en bäck); prårökwö; råhpas (oländig brant terräng); rcipma; stålat:
stå/al kådde (bråddjup i sjö vid stranden); stii'kå (hög fjällbrant; jfr
under topp); tsiehkke; vierahtahka
(där något har rasat eller rullat
ner); vierämä (där ett jordskred har
gått).
bro pruvve; ätnam-pruvve jordbro;
rou'no; rovve (smal bro, spång); sil' te;
jfr spång.
bruk (järn-) praukci (?); preuhkå.
brunn kaivo; rudne; dim. rutnåtj;
tjii'la.
bråddjup viepmat; jfr brant.
bränna (där skog eller lavmark har
brunnit) kuor'pa; puollåm; puollem;
roavve; dim. roavatj.
buskage hor'så; kårrim; rohtti (N vide-
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snår; S granskog); soakask (björkbestånd); vet/ti.
by kille; kir'hkå-kille (kyrkby); biu'lnö;
plås'sa (kyrkby eller plats där folk
regelbundet samlas); kir'hkå-plås'sa
(kyrkplats, kyrkby); byin; byjjö; jfr
lappby.
bygge pidtja; sjpättjå.
byggning råhkatus.
bäck hopmå (med branta, icke steniga
stränder); johko; dim. jokötj; luomahki8 johko (går genom håligheter
under tuvor eller i jorden); njiråujokötj (liten bäck som rinner under
kullersten); kieptnek (som går under
jorden); njiretu (liten fjällbäck); oacljö;
biehkö; bähtjö.
bäckfåra njirciu; såhtså; sjkuornjä;
svål'hku; 0012.
bäckmorän
dal alla (med björkdungar); aske
(liten, i backigt land); åu'tje (djup,
skogklädd); fuopkö (liten, bär uppför); jönci (skoglös); jorem (liten frodig kitteldal); jorre (liten kitteldal);
gar`pö (för renhjorden
jullå (
otillgänglig fjälldal); krobbei ('grubba'); liehke (jämn, långsträckt); loate
(grund nisch); lägge; lähkatahka (mark
med små sänkor här och där); mahkönö (endast i namn; fjälldalföre med
en enda utgång?); mos'ke (delvis omgiven av branter); dim. moskåtj;
njoas'ke (ej djup); oar'ket (med blandskog); poar'hka (djup, trång); rahpe
(trång); råi'ke (dalgång); riehppe
(fjällnisch; jökelhylla); rohtje (smal,
trång); sjkorivä (trång, djup, bär
uppför); sjkuhtje (trång); sjkutjåvågge (smal, lång dalgång); skarnjci
(djup, trång fjälldal); slien'ke (liten);
svållhkh, (mycket trång dalgång i
fjäll); dåle; dålle; voigge (stor dalgång
i fjällen; jfr myr och 8/ätt); dim.
våkkåtj; vajjci (bred fjälldal); vakkåtahk, våkkutak (fjälldalföre); vuomiti
(bred, jämn, slät); jfr pass och
sänka.

damm—grop
damm (vattenspärr) dåmmö, puotii;
tåm'na.
defik5 kår' hi.
djup åhppar; jier'htå (djupt ställe
under ett fall); tjiekvalis; jfr brant
och bråddjup.
dunge likesm; sjoatnjå; sjpettnjå; soavrå; jfr lund och snår.
dy mur`tä; murctähkö (myrsörja); däitjå;
jfr gyttja.
ed åi'te; pies'ke; poar'hka; pohke;
tråhke.
ekorrbo parå.
enklav (terräng som sticker av mot
omgivningen) kuouita.
fjord fjuulä; svier`tas; vuotna; dim.
vuonatj; jfr vik.
fjäll fielle; hapmohkö (litet?); jier'htå

(namn på [uppifrån sett] runda fjäll);
kåi'se (spetsigt brant högfjäll); dim.
kcii.ilitj; såihtek (»spetsigt som ett
spjut*); gåppe (fjällkam?); klippå

(den brant stupande öständan av
fjällmassiv); liehppa (den ena sidan
tvärbrant, den andra jämnt sluttande); nibba (litet, spetsigt); nihpuris (enstaka spets på jämn fjällrygg); nipur (liten topp); njuouhtjau
(smal fjällrygg med tvärbranta sidor
och slät översida; sluttar upp mot
fjällets topp); oai've (efterled i namn
på runda fjäll); oal'ke (mindre fjäll,
som sammanhänger med ett större);
dim. oal`kåtj; såkkåk (mycket brant;
jfr sågge spett); tjierke (fjällrygg);
tjohkko (högfjäll; topp); pållkåtjohkko (där renar vistas under den
varmaste tiden på dagen under sommaren); tjores (rundad avlång fjällrygg); tjärrå (mot skogslandet gränsande lågfjäll där höst- och vårvistana brukar vara); dim. tjerutj;
tuottar (kalt lågfjäll); dim. tuoddaratj;
urcte (stor fjällrygg); vår'htu (lågfjäll
med småkullar); värre (fjäll, berg);
dim. våråtj; tjuolahk-värre (brant,
spetsigt); våritå (av skog omgivet
lågfjäll nära fjälltrakterna); jfr berg.

fjällbäck, se bäck.
fjära (strandlinjen mellan högvatten
och lågvatten) fier'vå.
fjärd = öppen vattenyta jariva; rähpåg.
flinta flintö; tidnå.
florygg (sträcka fast mark på sank
myr) kår'kå; pal'sa; låttak-par sa

(med hjortron).
flygsand tjunå.
flyttled jotöhtahk.
fors geuves (storfors); gäumå (storfors); koar've (liten); k oski; kuoi'hka;
jfr vattenfall.
forshuvud, sjöutlopp, lusp lusrpe; lusputahka (vattnet närmast ovanför
lus'pe; där är ofta en vak på vintern).
forsnacke nis'ke.
fuktig mark lairht4: tjechtje-lairhtå.
fågelvin kipme; viine.
fåra sålla.
fäbod(vall) sj ätörö
fähus fik'sa; nevviht.
fälle (fällda träd) moritli.
färdled vål`kau; jfr flyttled och väg.
förrådsbod, se förvaringsbyggnad.
förvaringsbyggnad
(härbre);
njalla (liten bod på en hög stolpe
(eller två); dim. njalåtj; puogge (skjul

på två stolpar; förvaringstält);
puortna (stenkista; förvaringskällare;
även =njalla); purra (stenkista, förvaringskällare); purrka (stengrav
för kött m.m.); puu're timmer- eller
torvbod); dim. puuråtj; roafå (torvtäckt bod byggd på kåtabågstänger);
skadjå (enkelt härbre); skiedjå (förrådsbod på medar).
gles skog, se skog.
granskog, se skog.
grop jugge (fördjupning); gåumå (som
man gräver för att skydda sig mot
snöstorm); kruptje (urgröpning);
kuohppe; pielvar (som björnen grävt
för att gömma mat i); tjiehppa (skogsfågels sovgrop i snön); tjilla (i snön,
att krypa ned i vid oväder); ätnamiskoateh gropar, som ser ut att vara
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grubba—jordfläck
grävda av folk (gamla boningar?);
jfr grubba.
grubba

krauhpe; krukkö; krumpa

(branta sluttningar; vanligen en tjärn
i bottnen); krupp; rogge (grop, grav);
jfr grop.
grund, grunt ställe njuorra (grund,
undervattensgrund); njärau (där
bäck rinner ut i rännilar på sandbotten); palssi, (grunt ställe, där man
lyfter upp noten); *plijjå: plijit-botne
(sandgrund i sjö); rä,s'se (grunt ställe
i havet); skärre (stengrund, undervattensgrund); slcitån (bottnen syns
eller det blir torrt vid lågvatten);
tsöhkulak (grunt ställe); tsökau (grunt
ställe.
grus råssja; sjarra; tjieu'ra.
gruva (bergverk) kruuvä.
gryt, se lya.
gräns krän'sa; lintä; mierre; rcidje;
rådjå; rätte.
gräsmark, gräsvall åi've (hö; gräsvall;
övergiven renvall); kiedde (naturlig
äng); kiettalm, kiettar, kiettarm (liten
gräsvall); kiettalmis-ätnam (slät gräsmark); guopätä (i fjällen); kän"tå
vall, fält); råssålahka (gräsbevuxen
plats); råsse (gräs); rå,sse-ätnam (gräsbevuxen mark); suoi'nålahka (där
det växer skohö); vdjjö (slät, i fjäl-

koaljakis (torr, med gles skog); riepmat (något myrlänt); vahta (ej helt
trädlös lavmark); valita (stor, torr,

gräsbevuxen fjällhed).
hinder poaddse (naturligt terränghinder för renhjorden); jfr stängsel.
holme sjkuritjä (skild från fastlandet
av ett smalt sund); skärra (stenholme;
skär); suddi; dim. suol'lutj; tji,u1 ka

(liten holme intill en större, kalv);
jfr ö.
hydda, se koja.
hygge vår' tåtahka (ställe där man har
fällt skog).
håla porre (bergshåla); sluoggic (jordhåla); jfr grop, ide, lya.
hålväg, se väg.
hårdvall njereu.
häkte sjisj'kå.
häll häl'lå; härlit; spånje; låses.
härbre, se förvaringsbyggnad.
högland padje-lån'ta; padjutis (högt

beläget ställe, höglänt terräng);
pajås; pajås-tjohkko högt liggande
topp.
högslätt guoutölö.
höjd allakis; jallå (?); jogge (slät fjällhöjd); jopmo.
ide gciumh; kuorcitj; pålau-kuorcitj
(grävd i marken); piesse.
impediment jakkårm; jakkårrn-ätnam

len); vuo t s e (humus virens); jfr

(stenbunden, oväxtlig fjällmark);

betesmark, hårdvall, äng.
gräv (ställe där renarna brukar eller
vill gräva efter föda) påla; pålåhtahka; jfr betesmark.
gungfly sjbiskas; jfr myr, sumpmark.
gyttja kieva; liemak (tunn); lisme;
riihpa; ripåhk; smctdje; jfr dy.
gångstig, se väg.
gård 1. (hemman etc.) häi'ma; pidtja;
tållå; 2. (gårdsplan) sjal' jå; pihe.
göl (fördjupning i sjöbotten) åhå;
jorre; juhta; jfr djup.
hamn, se länning.
hav cape; håvvö; märra; nuorre; sävva;
jfr sjö.
hed kielas (något kupig, med tallskog);

kuor`pas (lavlös mark); tjierre (där
det inte växer gräs); tjuor'pa (knap-
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past tjänligt till renbete).
skohppe (säckformig, i
bergsluttning); skubm,e (1. skohppe;
2. liten vik; 3. åkrok).
inhägnad, se rengärde och stängsel.
insnävring pohke (smalaste delen av
dalgång; landtungan mellan två
sjöar); dim. pokatj, pokösj; rohtje
(smalt parti av dalgång eller älv;
trång bäckdal).
inbuktning

Is jiekva.
jord jor'tå; ätnam.
jordbit kliva.
jordfläck ätnam-tcib'le.

jordlott—myr
jordlott sårika; same sårika landet

ovanför odlingsgränsen.
järnväg ruouite-rahte; ruouite-väddja.
jökel jiekva; koasite-jiekva ('gammal
is'); jievamä.
jökelspricka
jökelvatten tjirrä.
kanjon ruoutåtj.
klappersten klaper.
klint, se berg.
klippa alle (utskjutande, inåtsluttande); hällår (inåtsluttande); hänikti
(överhängande); kailpa (tvärbrant
eller överskjutande); k,ålilti; dim.
kålilut lahpa (överskjutande); laiipa
(överskjutande); laipak-kålllei (överskjutande); lastas (liten); låstas (flat);
lihpe (överskjutande); påkite (stup);
spänjii (flat).
klippbrant klåipli; pålete.
gullä.
klyfta klupte;
knös nevve.
koja hattå (hydda); kåpmci; koahte;
lauinje-koahte; moskti-koahte; liehppa;
pakvåla (bakval); starus (av trä: se

staroksen.
krok kåvva (jämn böjning; omväg);
moal'hke (kraftig eller oregelbunden
krökning); m,ohkke (stundom så kraf-

tig att ändarna bildar ögla eller går
jämsides); mohkkålahka (liten krok
på väg, vattendrag, sjö); 81cubme
(åkrok); svigge (stor vägkrök; vidlyftig omväg).
krön oaiviii; oaivicr.
kulle eu've (liten); hosise (svagt välvd);
giemse (Y); påröhkö; poline (liten);
pou'no (slät); ruuhpö (risig); tievvå
(backe); tjcille (stor, rund); tjoahe
(vidsträckt, upptill slät); tjoarta
(liten bergkulle); tjupmdc.
kuperad mark jalita (jämnt kuperad);
juimakis ätnam (mycket kuperad);
kraihpe (ovägsam); krauhpäjä (små.
kuperad); krukkör`kä (ojämn, gropig); rålcitjg =roahtjzi (stenig, oländig); roht8e; stairö (mycket backig);
tjåbiräht (ojämn, gropig).

kungsådra svåtti;
kvarn koarina; guornä; malla;
kyrka kirihkei.
kyrkplats kirihkg-pciiihke.
kåta, se koja och tält.
källa åja (kallkälla); kiera (källan till
ett vattendrag); run' ta (rund, vattenfylld grop); run' hi (kallkälla i myr);
tjii'la (kallkälla; brunn).
källare källan käller; porre; tjällår.
kärr, se myr.
köl, se ds.
lada låhtzi; latun; pouito.
land lådde (bondlandet); lån' ta; riiihka
(rike); ätnam (jord, land, rike).
landmärke (stamhåll) mate.
lappby piiiri; siirta; tfielite; tjärn.
lav jäkel; visite.
lave luopke; luopite; luovve; pina.
lavmark, se hed.
lera lciiire; länjilca (jäslera); läulhkci

(is, lera eller vad som helst, som
gungar under fötterna).
lid liddä.
liklyndplats kålime.
lund lehto; sjpåtnjit (björk-).
lya gciumti; lie8sti (räv-); piedjic (varg-);
sluoggei.
länning står' fic; sälgatak; vålikam.
lättframkomlig mark
mal (stenstrand) mci/'/U.
mark ätnam.
marknadsplats mår`nån-sadje; sjalte.
matställe oaggiim; ökkuhtak.
mo kuolipan; dim. kuolipanasj; såriket.
mossa ruomse (Polytrichum); sarime
(Hypnum); sämtil (Sphagnum); tarle

(Sphagnum).
mossmark piekar (Sphagnum ?);
sarime; tariffilahka.
mull maiisi (fin svart mylla); moi've

(även: jord över huvud som dammar);
maltti (upptrampat, mylligt land);
mur tik; muolita.
4.
mynning njål' me; njålmutahka; VU0882.
myr åhpe (stor); åhpöjä (snarast: vat-

tensamling på myr vid snösmältningen); jiegge; kåra-jiegge, kårak
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myrhål—skog
jiegge (myr med hårdare ryggar och
tuvor mellan de sanka ställena);
tåpak-jiegge, tcihpakis jiegge (där man
sjunker); tar'/d2-jiegge (med stora
mosstuvor); kieva (oframkomlig blötmyr); labb ek; lökölt (sumpmarker);
pickar (med rödmossa); pluovve;
sam' sa (blöt, men framkomlig);
s app e; sjlösjkas (gungfly); suotnjti
(slät, blöt); svaikei (myrsvacka);
vågge (Ss ganska fast); våjuhak (där
man sjunker till knät).
myrhål jorkne; önrIcå.
mårka, se släpsträcka.
nedtrampat (avbetat) tillstånd mal'ke;
mallke-ätnam avbetad mark; miirve

plats där mossan (laven?) är söndertrampad.
nipa miel'le; tärcket; viettar.
nordsidan ircke8; nuor`tal`tus; stråhkwö

(nordsidan av ett högt berg, där
snön blåser bort).
norr nuor'hta-.
näste, se bo.
nävertag njattsutahka.
offerplats hårte (även: genius lod);
passe; vidjå.
ojämnhet (i marken t. ex.) pau'hle.
olycksplats sorime (livsfarligt ställe);
tiukth-påi'hke (där någon har drunk-

nat); v ap e ( -si j e ) (där det har hänt
en olycka).
pass åi'te; keuitse (långsträckt sänka i
fjällrygg); måtta; pasikatis, pasikatima (trångt); skåla-; sluhpå (trångt);
sluoptj e; suolmåht; durre ('skal');
jfr dal, passage och sänka.
passage juoulna; kudje; rahpe.
plats påilhke; plåssa (kyrkby 1. d.);
plöhte; plate; saclje; sjal' få (platsen

omkring tält eller hus).
platå låhkå; dim. låkutj; loapme; jfr
avsats.
portage, se slä/psträcka.
pöl kruncita; läppå; slådclå.
rand (över brant) tarås; tarha; tarra;
tar'hta.
rasbrant njiråu; jfr skred.
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ravin kor'so; kur'sjå; ruoutåtj (med
tvärbranta väggar); slom"po; jfr dal
och skreva.
rede (ett djurs läger på marken)
piesmar.
remna,. se spricka.
rengärde kårite; kiecicle (mjölkningsgärde; övergivet gärde); giertö (utbyggd avbalkning i ringgärde); kodje;
kontur ( = giertö); kärita.
rike, se land.
ropställe (där man ropar efter båt)
tjuorivitak; tjuorvutahka.
rågång lin».
råk (spricka i isen) sålåhtis; våhkkå

(om hösten).
rånning, se äng.
röjning ruoddihtak.
röse horret; muu'ra; nollo (vägmärke i

fjäll: en sten eller högst tre på varandra); reu'ri; snaipehk (minnesmärke rest av stenar); tsekkim (vägmärke).
sand såtte; såttiti; tjunå (flygsand);
vuottas.
sel, se spakvatten.
silvergruva sil'kruvö.
simpassage (där man låter renhjorden
simma över) vuojahtahka.
sjö jåu're; dim. jciuråtj; jciuråtak (har

vatten endast vid högvatten och
slagregn); plåhnökö (liten sjö mellan
två större); p less e (som glänser på
avstånd); pliehke: jciuren-pliehke (mitten av en stor sjö: fjärd?); pliehrähkä
(liten sjö invid en större); pruntö
(helt liten); buol'fö (där fisk stundom
omkommer?); såi'va (utan större tilllopp); dån, sciivatj; sjläppå (helt liten); sävva (stor); jfr tjärn.
skjul, se förvaringsbyggnad.
skog ciultje (tät, i bäckdal); ciuitsli (tät
blandskog i fuktig bäckdal); dim.
åutsutj; ituitsulahka (mindre etuitsti,
där man måste rödja sig väg); kuosasta (granskog); bietsästahkä (talldunge); pähtsålahka (tallskog); r av o
(björkskog); röirå (barrskog); rohtå

skoglös—stängsel
(videsnår; S granskog); sköve; skuoke
(?); soakask (björkbestånd, särskilt i
barrskog); spihtja (späd björkskog);
~onds (lättframkomlig); vuomask
(litet skogsparti i högfjället); vuomcistahka (gles björkskog mellan
fjäll); vuopmålahka (stor sammanhängande tät skog); vuopme (även:
skogslandet i motsats till fjällen);
vuouke (skog; skogstrakt; skogen i
motsats till fjällen); jfr ödemark.
skoglös plats (i skogslandet) puolija;
puoljas; puolijatis; puoljatj (mindre,
skoglöst berg); tscitsä (höglänt skoglös fläck).
skred ritt!; väirå; jfr rasbrant.
skreva kur'sjå; jfr sänka.
skrädhygge kår`sahak.
skuggsidan irckes; siekes; 'ärga.
skär fläsån; skärra.
slam smadje; småi'hle;
slåtter lådjå.
släpsträcka, mårka käscitahka (där man

drar båten på land förbi en fors);
muortlace (mårka, smalt ed, vanligen
på ömse sidor om en fors); muor`lcåstahka (terräng som liknar en
muor'hke); muor`lcåtahka (ds; terräng
med små sjöar på korta avstånd).
slätt åcljå; jana; jarkat; janatis;
kälnau (gräsbevuxen); käm'se; luomakis ätnam (slätt land, utan naturliga hinder för renarna); nj at tsk e;
plåihköjä; sjliehtö; ajlähtå; slehtö (1);
tfiellic (jämn mark i fjällen); vahta;
våi'så.
snår kårrim (videsnår); rohtå (ds);
sarime; siedkastak (videland).
snöbro mobbat.
snöfält jal`tils (sval snöfläck i hög-

fjället, renarnas tillflykt i sommarvärmen); jassa (smärre fläckar av
snö i fjällen om sommaren); jiehkke
(stora snöfält i fjällen om sommaren);
sjpätnå, spätnå (snödriva i fjällen om
sommaren); dike (se deltån-); tjuutjä
(stor driva som ligger kvar större
delen av sommaren); tsuobitsa.

socken pites; suohkan; suokka; tjielte.
spricka ko Ut! (bred); luoddanipme;
sålahtis (stor, i berg; råk); sålla (djup);
svcil'hkic (smal remna i stenblock el-

ler mellan block).
spakvatten, sel ditt! (brett, i bäck);
faran (i älv); jar'htå (i bäck eller under ett fall); jarre; Pirram (i bäck);
jorime (litet, runt, i bäck); dim.
jor`mötj; kiettsa-vuolle (under en fors);
koatnel (lugnvatten vid stranden eller
vid en sten); sam! (sel i älv eller å);
dim. savvunatj; tuottje; vielmes (sel i

bäck eller å).
spång tjutsk. Jfr bro.
spår, se väg.
stad kåuhpuk; ståta; sjalte.
stalp, se brant.
stenmark (stenskravel, stenör, stenhölster); åmmört; åra (stenör, morän);
åras (stenbunden, steril fjällmark);
arnek (stenskravel); au'rli (vidsträckt stenör); hoamper (stenhölster); hoautra; juovva-hoau'ra (över-

sållad med stenblock); j uolu (fi.);
juora (stenhop); juovva (blockmark,
stenhölster); kuor`laii (stenig, långgrund strand; stengrund som sticker
upp över vattnet); meini (stenig
strand); råktjå (stenig, oländig terräng); tjåbra (stenig, ojämn terräng).
storfors, se fors.
strand fier'vå; kcidde; tierkze (strandbrink, åbrink); tsäpmå-tierime, tsämåtiertme (tvärbrant sjö- eller bäckstrand).
stråka (starkt strömdrag) galUchime;
njavve; njiellå (våldsamt strömdrag);
njärre (stor grund njavve); riepme
stritt ställe); jfr ström.
sträcka, vägsträcka, avstånd kas'lca
(mellan två orter); Niitti (till en ort).
ström, strömt ställe kol'ke (stark);
njavici (stark, men lugn); råvive
(lugnt flytande); virke (ström i vattendrag eller sjö).
stuga stohpå; tohpe.
stängsel dike; puotå (Ss —vuopma);
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sund—vindfälle
vuopma (på bägge sidor om ingången

till ringgärde, som en tratt).
sund tjoal'me; dim. tjoalnultj.
svämställe (där det svämmar över på
grund av bottenis om hösten) pote,stipme.
sydsidan pei've-pielle; oarjeletus.
såningsland kilv'å.
sänka garepå (urgröpning); kohpe
(rund); kuothi (skogig, mellan två
berg); kurra (smal skåra i fjällrygg);
liehke (fördjupning i terrängen); loate
(grund dalsänka); lähkålahlca (mark

med små sänkor här och där);
poar'hka (djup sänka i bergrygg);
pol'lå (rund sänka); sållvå (dalsänka,
fåra mellan två berg); vuottia (lågland); jfr dal.
söder oarije-.
tallskog, se skog.
tjärn joppolm (liten); jorem (liten,
rund); /6,pmci (liten); luoppal; dim.
luobbalatj; tjonnö.
topp alåtj (högsta punkten); ketilse
(spetsig fjälltopp); nöhtar (liten fjälltopp?); näbIle (liten bergstopp); passemasj (namn på en viss fjälltopp: dim.
av passem stekspett); porre (högsta
punkten); russä (högsta toppen);
sjnjuhtje (spetsig fjälltopp); sjnjur'htje (spets, topp); spii'hka (spetsig
fjälltopp); dal'vösö (högsta toppen
eller kammen på ett fjäll); tjohkko;
tjoretå; vuottsas (liten, utan skog på

hjässan)
torv lau'nje; mui'se (med små svarta
myror); dar eve.
trakt kuou'lå; mådja; pcii'hke; tåfå;
tåi'va; tuoptå (särskilt renbetesmark).
trädgränsen orito.
tuva mielerta; pollne; pou'no; kårtjelpou'no, kår' jel-oai've (hög, gräsrik
tuva, »rysshuvud»); tövvå; tUrernas;
pou'no-tjus'ne (ser ut som en knöl).
tuvmark tövvörkö.
tält koahte; pälije-koahte, otnoris-koahte
bågstångstält; tsagge-koahte tält utan
bågstänger; icivvei (mindre tält, be-
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stående av kåtastänger och två tältdukshalvor, men utan bågstänger);
liehppa resetält av enklaste form,
utan bågstänger; vindskydd, utgörande ena hälften av en kåtaduk);
liehpa-pielle (ena hälften av kåtaduken; restält av dörrstängerna, två
av de smala raka tältstängerna och
den ena halvan av kåtaduken).
udde ncissUi (endast i ortnamn); nil'jö
(skogsudde i myr); njår'ka; njårelcastahka (liten, kort); njunnje; slappar
(bred ytterst, avsmalnande inåt landet); s/ubbd (hög, rund).
utlöpare, utberg njunjes (lägre, smalare); njunnje (d:o); nui'hpa (liten,
av fjällända); nul'hpe (jämnt kullrig); nur'hke (som sticker fram);
sjnjåsj'ka (låg, slät, lång); snol'hke
(med tvärbrant); glipåi (svansliknande); vål'le (den släta, långsluttande öständan av fjällmassiv); dim.
vållåtj.
utlopp ur sjö, se forshuvud.
utsiktsplats våretas; vårteje; vårtås.
vad kålåhtahka; kcilau; slätt (jämnt,

fritt från stora stenar).
vak hilla-kopme (naturlig, om våren);
rudne (upphuggen); sudde (naturlig).
vall, se betesmark, gräsmark, hårdvall,
äng.
varp vår'hpe.
vatten tj ichtj e .
vattendelare juohk2',t; juoka; sjiel'ma;
tjåhtje-juohkå; tjuolima (där vattendragen rinner åt skilda håll); tsahtsa

(i dalgång).
vattendrag, se bäck, å, älv.
vattenfall kahtjaltahka; koritje;
vattensjuk mark boulå; ram'så-ätnam;
rim'su-ätnam; ruohtå; jfr myr.
videland, se snår.
vik åhå (ava); civån (liten bukt); jui'me
(liten); luok'ta; dim. luouhtatj;
(liten, rund); viihkö; vuohppe (med
trång mynning); jfr fjord.
vikbotten pahta.
vindfälle hor'så (många); liehlai (ett).

vintermarknadsplats—östsidan

vinter(marknads)plats tåVvatis.
virvelström jor'kci; oagge (även: bakvatten); vuor've-tjectje.
viste °ritt; oruhtak.
väg, stig, spår
(av en renhjord vid
flyttning upptrampad väg i snön);
ånutahka (den lättaste leden uppför
ett fjäll); joauhnes (stig i snön efter
järv, räv eller varg); jolle (hårdtrampad väg); jolös (upptrampad stig i
snön; spår efter fyrfotadjur som har
gått i gåsmarsch); j uone (trampad
väg i snö; spår i snö efter renar);
fuoulna (naturlig väg eller passage
genom skog eller blockmark eller i
älv); j äj e (spår efter djur); gethtit
(vinterväg); keiinit (sträcka där man
färdas); keinutahka (sträcka där man
brukar färdas); ki,edja (litet spår i
snön efter släde eller skidor; liten
usel väg i snön); kudje (vägöppning
i skog); gullä (hålväg); kuor'sKt (liksom en fåra i snön); kur`lcåstahka
(spår efter renflock som löpt i gåsmarsch på egen hand); kur`lces (spår
efter renar som gått efter varandra);
kihttzi (skidspår); /ciiitti (farled); lånsväddja • (landsväg); låns-väkä (ds);
lok'so (spår efter hundratals renar
som löpt i kolonn i snön på egen
hand); luhppii (hålväg); luodda (spår
efter människa eller djur); måtiedja (landsväg); njuihkustak (spår
efter att människa eller djur har
hoppat); ölcuhtak (spår efter renar
som blivit förföljda av varg eller
hund); pål`kåstahka (där man kan ta
sig fram eller upp); pål`kes (gångstig
på barmark); puodfå (knappt synlig
vinterväg); rahte (spår efter släde
eller rajd i snön; vinterväg; väg);
ruou'te -rahte (järnväg); ruuna-rahte
(landsväg); sjådde (spår efter en betande hjord); slcuor`tö (hålväg);
stragges (slädspår); suohppitak (gen-
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väg); toalle (väg eller spår som nätt
och jämt skymtar genom snön);
våttscihtahka (gångstig, gångväg);
vuojåhtahka (led där man driver
fram renhjorden); väddja; välcia;
sjal' j ö -väkwö (hårdtrampad vinterväg).
vägmärke nollo; stihkka; tsekkim; vd/ö
(stake); jfr röse.
vägskäl (rahte)suorre.
värld diimic; mäilime; värål`t.
världsdel värål`t-piehkke.
väster alle-.
västsidan alel`tus.
å jier'fa (mycket kort ström mellan
två sjöar; johko.
åbrink appörö.
ågren polcses; suorike.
åker åhkar;
åklyka skedite; dim. slcditåtj.
ås åsse (långsträckt skogbevuxen höjd
i skogslandet); hårije;
kielas
(skogsköl); kiu'ri (lång böjd ås med
en knöl i vardera ändan); korro

(lång, tämligen låg landrygg, med
tallskog); marås (i lågfjället, med
björk eller vide); min'tar (land, fullt
av åsar); &ö; palm (helt låg); pier'vet
(lång, ovantill slät, går tvärs för ådal
i lågfjället); puoltja (låg); sjiermå;
tjorrii (slät); vierra (jämn sandås)
älv ätnit.
äng kiedde (naturlig, eller gammalt
rengärde);
(naturlig); rönnik
(uppröjd, vid vatten, rånning); än'tja.
Ö

ödemark miehttse (vildmark, med eller
utan skog); oito-miehttse (ödslig, obe-

folkad skog).
öde plats tiedjam (där det inte finns

folk).
öde, övergivet ställe äulte; jörrökö.
öster Julle,
östsidan lulel`tus.
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Lapska personnamn

åb'rå
cibrahcim
åddur
åmmå
åmmul
ån' nå
ån' tå
ån( ' ti
ån< titj
<inritt:c
ånu
ånut
åpmuli
åpmut
åprån
åttähkä
ellli
ellitj
erihk
fani
från' sa
hån'nå
hdn'nu
håns
hån' sa
hårålt
h6,81 så
havvar
heillika
heikåm
hon' kå
hui'hkå
hull jti
huor'sti
ibbå
iessis
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iivår
in'kå

isak
isjka
isrådjel
jåffukas
jählcti
jaköpä
jånctså
jerkeuk
jilla
j ouhpor
jou'ne
jou'no
jovvånis
j ovvi
junå
jeini(h)t
j un' kå
jun< ' ki
juns
junso
jun'tä
juovån
juu
kådjå
kåi'lå
kål& på
gannörö
g önnörö
gierhtg
Nitrit
kimmun
kin` tal
kirsti
kUmiht

köllår
kou'no
guhtörö
kumin
kun'kei
kun' nå
kuoljghk
kuou'kå
kutnår
kutnilt
glim,'hkä
giinnörö
låmmås-ån"t4
lås' si
laura
laurakas
kluruleas
liervi
länd
lonno
lovmåmmå
lurigs
mciggi
måhttmåhtti
måhttg
måhtus
*mcir'hte
månker
mår' jå
mår' kit
måuka
mihki
*mihkka
mihkkel
mäiitum

nalrta
nihkas-vuul li
nihkkå
nihkkel
nihkktilis
nihkut
nii'lci
niilas
niku(h)
nikulas
nila(h)
nil' si
nuor` tek-ånkå, se
nuorctik
°ull s
pånka
pånke
pån'tj e
pån'tsi
pån'tti,
parå
pårtal
påvka
påvvål
påvve
pehterus
piehtår
piehti
piehtur
piennar
pigge
pöla
polka
pönkjo
pössa
potti
pulidji
pultån
puohtt(å)

pän'tå
bän<94
pär<så
pävvi
rahta
råtnilt
rciu'nå
riikci
ruutn
siggå

sinkal
sipmun
sjnjåhttja
sjoai'mo
sjunkår
sjuuhtfåt
skålåhk
skollå
skuob'rei
slåm'kci
snun'ka
soppå
spii'rei

stuhtån
ståritna
suor'så
svierik
svier'ji
svirija
(tjagge,)
tjakkekutj
tjd,hppa
tjiehppa
tjönni
tommci

dourå
tsieddå
tsihtse
tuome,s
tuommå
tuopmås
tuorita
tuurg
ubbå
våhtjer
vuounas
väilke

Lapska ord för olika slag av människor och
övernaturliga varelser
(Två tredjedelar är lånord)
ciddjet farfar, morfar.
ähkkci gumma; gift kvinna; dim.
åhkåtj, åhkåhkutj.
åhklai farmor, mormor; dim. åhkuhkutj.
ål'muk folk; allmoge.
år'påtj änka, änkling.
föjjcin fiende.
hållte genius loci.
här'rå herre (..1-m och sydligare:) präst.
ini den onde (se intik).
järnehk döding.
jåmii döding.
jdmikii lik; döding; pl. de döde.
jcimikutj lik; pl. de döde.
åtun jätte.
jiehtanis jätte
junkår junker.
kåhttår (ren)vaktare, vallare.
kålles gubbe; pamp; gift man.
kanii underjordisk människoliknande
varelse.
kårijel ryss.
kgrik käring; dim. kgrikatj.
gill g gammal gumma.

kir'hkei-vercti kyrkvärd.
koas'ke moster som är äldre än mor.
koaskeu systerbarn i förhållande till
koas'ke.
kobme spöke.
konökis konung.
käng gubbe.
lcidde icke-lapp.
låka-månne domare.
/u/ii skogslapp.
lullelii skogslapp.
län'ska länsman; dim. länskatj.
måhka svåger etc. (se Ordförteckningen).
inecnnå barn.
mun'ka tystlåten eller (döv)stum man.
muossjäjö fästmö.
nåbki namne.
nei'htsti flicka.
neirta flicka; dotter.
nisic gift kvinna; hustru.
noailte trollkarl.
nuorctik, nuor`tek nordlapp.
olmåi man (vir).
påhppa präst.
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pår'ne son; gosse; dim. pår`nåtj.
bisköpö biskop.
poatnjåtj gubbe; gift man.
pruurös brud.
puol'ver köpman.
piiikö pojke.
rådna kamrat (se rådn-).
rapmörö rymmare, rövare.
råu'ka en drunknad människas vålnad;
dina. råulcatj.
riu'ket icke-lapsk kvinna; dim. riulkusj.
russi ryss.
ruutas brud.
rymmårö rymmare.
såpme lapp, same.
sjene yngre fru.
sjildåhtö soldat.
sjuodji övernaturligt väsen som hör

sjvyikölö spöke.
skihkkår betjänt, »skickare».
ställd stabo (se Ordförteckningen).
sun'te fogde.
tådtja en som inte kan lapska.
tåna-kotnå rejäl och from kvinna.
tåna-månne rejäl och from man.
tjuhte en av rövartjuderna.
tjyvvö tjuv.
trontö trönd.
turista turist.
döhvö landstrykare.
vålcita vakt, väktare.
vidnår lyckosam fångstman.
vuohppa svärfar.
vuonahk norrman.
åddje gubbe.
åhpår myrdling.

allt.

Lapska anatomiska och patologiska termer
åkkal mellangärde.
akke de finaste håren i renens fäll.
åk' se det ben i renens kranium, var-

ifrån hornen växer ut; hornroten,
rosenstocken.
as'ke skötet.
atåm märg.
fåpme famn(?).
ier`tihk sidan med revbenen.
jolle ryggfett (på ren).
kacldsa nagel, klo, klöv, hov.
kahperus kroktarm, ileum.
kåi'pe haka.
kål'let skalle; panna.
kallpa ögontagg (spadformad, växer
ut från rosenkransen på renen): se
kal pas.
kånikechk med fett- fylld löpmage (av

ren), när den inte är alldeles full.
kapme (lång) fågelfjäder.
kar'vel armbåge.
katnes korsbenet, os sacrum.
kiereu renens ben från klöven upp mot
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bålen (själva benet, ej kött, senor
eller märg).
kodtjo urin.
kor' jo trut, käft.
kuohper klöv.
kuometi innanmätet (maten) i renens
magar.
kuolika hår (ej huvudhår på människa).
kuorrhte magsjukdom som beror på
undernäring i barndomen (se
kuor'htet).
kur'hte halskött av slaktdjur, med de

två främsta ryggkotorna och ett par
revben.
libire lever; liblre-päl'ke vänstra leverloben.
maclda renhornets stam från roten till
ögontaggen.
måPne vank, skavank (se måinehk).
nåmme den håriga huden på renens
horn.
nevrån böld.

necu'le penis (på människa).
niel'ke hunger, svält.
nieras kindben? (nierra kind).

nimmärä tarmar.
njiehtsakis undre märgbenet på bak-

benet.
njunnje näsa, nos, näbb.
njuolla mellan renens bakre klövhalvor

befintlig körtel, vars mynning är omgiven av en tofs av i änden saffransgula hår; den avsöndrar ett klibbigt,
aromatiskt sekret, med vilket hornen
gnids under hornsättningen.
oai've huvud.
oal'ke axel, skuldra.
oaltil underkäk(shalva).
pahta bak, stuss.
palcsim läpp.
scrotum med innehåll.
pcitne tand.
piel'je öra.
piel'ke tumme.
pietjau svansstump (på ren, älg, get,
björn, hare).
puohtja penis.
puoi'te fett.
puoliva knä.
puttjes knäskålen (patella) på renen.
rampci rumpa.
rihta-pielle ena låret, sidan och bogen
(ej halsen, huvudet, benen eller inälvorna) tillsammans av en slaktad
renkropp; pl. ritäh båda rihta-pieleh
tillsammans.
ruoi'ta benet från höften räknat,
skånk.
riihkes rensjukdom, då köttet i halsen
ruttnar och faller bort.
ryttjö rygg.
sållas 1. stort sår; 2. en ögonsjukdom.
samis ryggsena.
sei'pe svans.
siedja var (i sår).
siehppa blygdhår.
siiitti sida.
sjciulnje de långa håren på geten (skägget), hästen (man, svans), kon (svansen).

skecu'tjec skägg.
skib'le mjäll.
skirric av rovdjur avbiten bit av en

(djur-)kropp.
skoallta skalle.
skoar'va skabb, 'skorv.
skuu're kranium.
slabba stor, handformig horngren.
sluggci svullnad, böld.
suotna sena; åder.
suou'te fiskgäl (se suotick).
seihklai håret mellan renens klövhalvor
(se siihktik).
teckite ben (knota).
tjaclam- hjärta?
tjalmas nätmagen, reticulum hos idiss-

lare.
tjalume öga.
tjavelk rygg.
tjeu'ld björnens fett; fettstycke (av vil-

ket djur som helst), som kokas tillsammans med köttet.
tjiehpe hals (på människa och levande
djur).
tjiel'ke ryggrad; rygg.
tjiepet —tfiehpe; halsstycket på slaktdjur.
tjoalle tarm.
tjoaltii, främre delen av tjocktarmen;
fettet kring tarmarna på slaktdjur.
tjoameihtis bogen (hela bogstycket).
tjoar've horn.
tjohle litet utstående ben i nacken på
hund.
tjorlmo näve; göpen.
tjuu'te finger, tå.
tjäk'sa bladmage, psalterium.
togge löpmage, abomasus.
tol'ke (fågel)fjäder.
tsabbe nedre märgbenet på framfoten.
tsahke (djur)huvud.
teohke hjärta (på människor och djur).
tuolije hud (med håret på; av ren, älg,
ko etc.).
tuviva det grövre partiet i vardera änden av ett ben (ledkapseln och ledskålen).
u/ 1 /91 ull.
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våi'må hjärta (på människor).

varra blod.
vuokva kräva.

vuok'ta, vuopita huvudhår.
vuou'la gapet på varg eller gädda (se
vuoulak).

Lapska adjektiv
Mina (en) enda.
diket ensam.
åhkkå gräsrik.
alåtj högst(a).
allak, attr. alla hög.

~ås främmande.
årra attr. tidig.
åulta bra, ärlig.
åttitem öde.
fåsrdeä vacker.
hab're som aldrig kan vara still.
MON otymplig; okynnig.
hapsas illaluktande.
hohpålis odryg?
häi'nci sandstensrik?
ir'kutj som är på skuggsidan.
jalikat, attr. jana slät, jämn.
--- jana.
jal`lcuhk slät, jämn.
jegitis jämn?
joköhtis attr. utan å.
joVjo hård, glatt, slät.
jollokis rund, trind.
joit'ö slät, hård, lätt att färdas på?
jorlpo attr. rund.
juggi dum, oläraktig.
julle rund?
iti//ä otrevlig?
kahkkå stammande.
kallma attr. kall.
kårahk tuvig, ojämn.
kaskamus mellersta.
kassa attr. tjock.
kåvahk krökt.
kåvvå attr. på rygg liggande; konkav.
keulehk jämnt böjd.
keura, attr. keuras stark.
kieddse smal, trång.
kil'te glänsande.
kir'jci fläckig.
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kobltok pred. bred.
koi'ltke attr. torr.
komit attr. omvälvd, med den konvexa

sidan upp.
koptohk, koptuhk bred.
köval saktelig.
kråihpes ojämn.
kränga grön.
kuhka attr. lång.
kuhkahk lång.
kuhkes attr. lång.
kuolehtipme, attr. kuolehtis fisklös.
kuos'sås attr. rik på gran.
gupme kullstjälpt.
gähtfit styv, stel.
kär'kå stenig.
ladnjet rik på avsatser.
lates långsluttande.
livåhk mager.
lodd6 fågelrik.
luobmå som har gott om håligheter.
luopcts slapp, vårdslös.
luoveis lös, icke fastsittande.
läi'på rik på al.
mårtåhk som har barn eller ungar.
månika åtskilliga, många.
moarkehk som gör tvära krökar.
moarkti attr. ---moalckehk.
muorahtis attr. trädlös, kal.
mur`töskö dyig.

muttåg lagom (stor), måttlig.
namithtis attr. namnlös.
njuol'ka attr. rak, rät.
notn`Trå trubbig.
nul`pas kal och jämn och avrundad.
oaggå avgränsad.
oapme attr. gammal, sliten.
omåh- disig.
6inölpä ensam, avskild?
otö attr. ny.

pahås attr. ond, besvärlig.
attr. paiihkcis skitig.
påljes kal.
påråhk utsatt för blåst.
pasike, attr. paskes (och pas'ka?)

trång, smal.
passe helig.
påtjas skadskjuten.
pauhlahk ojämn (stenig, tuvig, skrov-

lig).
börtävä torr, steril.
piekkils blåsig (där det blåser mycket).

sjnjutjak spetsig, försedd med spets.
skuhtjas skev, sned.
cimitvva attr. små.
soar' vå rik på torrfuror.
sorjäs hängande?
ståtes stadig? (se städcki).
stuorahk pred., stuorra attr. stor.
suohkkis attr. tjock, tät.
suoiinci rik på (sko)hö.
suolös tjuvaktig.
~Okat gles.
suttes öppen, ej tillfrusen.
tåuhtahk hårdnad, övermogen (om

p ikku (fi.) liten.
gräs och örter).
plåuhtasö mjuk, ej torr?
attr. svart; mörk till färgen.
tjåhppis
flat.
pliehtjö
tjåhpuhk mörk, men ej sotsvart.
ponjehk krokigt vuxen, vind.
tjalmehtis attr. blind.
prähtökö brant.
tjartas hal (om snö som tinat och sedan
bred?
präirå
frusit); hård (om väg, spår).
puoites attr. fet.
tjcippahk, attr. tjåppa vacker.
puol' jat, attr. puo/Vis kal.
tjcires hög (om backe); sträv, grov.
puoljåhk kal.
puu'rå försedd med puureh (se puu're). tjar'kat pred., tjarika attr. torr och
hård (om mark eller skarfri snö).
råkkes trång (besvärlig?).
hård, fast, styv, seg.
tjautes
grå.
rånas
tjiekval, attr. tjiekvalis djup.
råsehtipme, attr. råsehtis gräslös.
tjuoi'vci ljus?
rets'så gräsrik.
tjuorre rödgul? ljusgrå?
råks brant.
reuhtuhk rätkluven (om ved); som ly- tjärikat, attr. tjier'kis klar.
der styrsel, som följer vägen (om toares som är eller går på tvären.
tossjes attr. intig, betydelselös, odugkönen).
lig.
ria'sci risrik.
taoakes grund.
ritåk rask.
tuoVpa attr. flat, platt.
roaddsa mager (om gammal ren).
uhtsa attr. liten.
rohtjuris hopgyttrad.
ulles, olles hel.
ruohtes ojämn, skrovlig.
unna attr. liten.
ruonas grön.
vciivem eländig; lemmalytt.
ruop'sis attr. röd.
attr. vit; ljus.
ruotnå grön.
sakihtis attr. kortarmad, som inte kan viepmal tvärdjup.
vätes vid.
ta omkring mycket.
villä vild.
sierra särskild, egen.
skinas attr. hård och slät (om väg). virlhku livlig.
vuoras gammal.
sjkånjak långsträckt och smal.
vuostas (den) förste.
sjkuhtjak spetsig.
vuounas
sjkulnjak = sjkulnjåht oregelbunden,
våt våt.
med flikar?
välåhk liggande.
ajmit< tjaa oländig.
ätna mycken, mycket, många.
sjnjutjti spetsig.
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Nordiska lånord i lapskan

åbbår
åhå
åhkar
åhpe 1.
åhpe 2.
åhti
åiles
di'mti 1. 2.
&lina
di'ra
åilte 2.
åi've
åi'vti
cik'se
åk'sjti
ål'le
ålimuk
ålun
årn,mörån`kårg
åpmel
åra
c'vr'htti
årije
år`nas
år'pe
årra
årran
åsse
du'jti 2.
ciuratsåu'rti
åusta
ciu'te
åu'tja
åu'tje
cituitjti 1.
duitsti
åvån
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fådriti
fåhtek
fåhttsa
fåll tå
fåpme
'dalta
fås' tti 1.

fåsitti 2.
fåu'rti
föjjån

feres
fielckå
fielle
fiel'lli
fiel'pg
fier'vå
fik'sa
tir< kal
fjuulö
flåkå
flintö
fläscin
fuor'se
håbres
håcldihånti
håhtta
h,åi'hka
(h)ålltit
hål' ma
h,åmmår
hån"ka
håpa(h)k
hår're
hattå
håv
hilitti
hubold

huhttån,
huor'nå
hur're
huu'la

håpa < fi.
häi'ma
Itäiina
hältlå
h,ällår
häl'lti
hän'kti(-påk'te)
här'rå
Malta
häukii'sa
illtik
jäbing
jegitis
jer'möhtj ö
jiehtanis
jiellti 2.
jier' va
jor'tå
jorrto
joullo
julig 2.
junkår
juu

kålås
kållak
kålles
kålltd 1.
kål'lti 2.
kål'pe
kål`tak
kållt4

gammelkäm'sa
kåpmå
gåppe
kåp'te
kårthtit
kårre
kårite
kår'ven
kåssa

kattis
kgrik
kielas
giellg
g iertö
kier'tti 1.
killar
gillg
kin'tal
kir'hkti
kisitti
giuuhtci

klabber
kåb'le
kål' fa
kåggå
kåhttår
kåi'kesa
kåinkåi'rå
kåi'se

kläipti
klåpci

klaper
*klappå
klås- 1.
kliehpe
klimpg
klippt

klit
klumpä
klupte
klähpci
kon tur
koar'na
krauhpe
krauhpä jä
kroatjä
krobbå
kruoke
gruone
kruovvå
kruppä
kruuhtä
kruuhte
kruuvä
krän'sa
krönäkä
kuilkit
kuk'se
kuohpår
kuol'hpa
guor'nä
kurvås
kussa
gäitägäkkä

käldar
gell`kå
gälla
kälva
kärita
ldtdde 1.
lådde 2.
lcidjå
låhkå
låhtän
lcii'pe
lcii're
lcii'rei 1.
låi'tå
låka-månne
loikkd
lån'ke
lanskapä
lånsväddja

lånsväke
lån'ta
lcivas
lcipme
låses
låssa
låsses 1.
latun
lerime
libire
liddä
liehkå
lier'hte
liete(h)k
lihkkå
lihpe
lii,'ne
lin'ja
lisså
(loatåtj)
lohkke
lopito
luodda
luom'må
luopmeht
luopite
län'ska
måhka
måinehk
måi'så
måives
mciles
mål'lå
målima
maltå
månika
nuir' fe
mår`kä
mdtir'se
m,år'så
mcir`tä
mate
måter
miel'hke
mierle
mihtä
mittsamar-

mugga
mul'tå
munika
muousä
muttås
muulla
muu'ra
ndbini
nåb're
nåhppe
nakkehtäm
nållå
nåpår
nåssjit
nåu'le
nåu'te
nii'pe
niuh,sak
noalita
noar've
noddåkä
nuohkke
nuohtte
nuor'htanuorre
nuorlsjit
nuskalis
nuuhtsä
näsci
nässå
näu'rit
oagge
ösä
pciggi
båhke
påhkkå
pcil'lå
påmar
påninita
pår'hkei
pår'må
pär'ne
pårrti
pciriz(h)k
påstte

behtjä
bär'sä
pidtja
biehkä
pielrlit
piel'ne
pienina
bi,er'jä
pier'na
bieurä
pimpim
birljä
biskäpä
biutnä
plcihkei
plåuhtasä
plähte
pläkte

plesse
pliehke
plienne
*Pliiiti
pluovve
blänika
pläuta
plöikpoarckål
podne
bohtjpok' so
pol'lå 1. 2.
ponikpoutto
pråhlrå
prårä
praukå
präti(i)k-stou'lo
preuhkå

brieder
pruntä
pruohkä
pruuhkä
pruuräs
pruvve
prähtäkä
präirci
prännä
pun'sja
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puol'ver
buorkå
puu're
piiikä
byinö
byjjö
bähtj ö
pällån
pän' ka
rådnråf' få
rahå
råhkti
råhppti
råi'te
råkkas (2.)
råkkes
råkvti
råkta,s
rampå
retnes

rdpma
rapmörö
raptä
råsä
nisse
råtehk
råtes
råtnti
råtte
råu' ka
rciu'na
råu' nå
råu' ra
råu'tti
råe ve
reuhtuhk
reu'ri
rigge
riime
riipå
ruta
rätte
riP tian
rik' sti
rilla
rim'sti(-ätnam)
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rin'lrå
ris' se
ris' tin
ritåk
ritå
riu' kti
riu'na
roa/ å
roate
roau' Ht
rohkkel
rönnik
rör< nik
r08186
rotnti
rou' no
rovve
rudne
run'ta
run'tå
ruodclihtak
ruohkke
ruonas
ruos' sa
ruos' ta
ruotnci
russi
rutnå
rutt' na
ruutcts
ruutö
rymmårä
rYttiä
räi'nå
råitår
rävå
röursåhka
såi'va
såksä
såll ja
sal'me
sår te
sår). as
sår' kö
sätts
såttiti

sått' tsa
sierra
sii'må
sii' tå
sil'hke
sil'kruvä
sil' pa
sitnti
sjildåhtö
sjliehtö
sjlähtå
8iPättid
sjvyikölö
sjätörö
skcidötj ö
skåhtta, skåhtte
(se skåhttit)
skåhttti
skåi'te
skålaskallti
skållå
skållmå
skcipta
skår' jeth
skårrti
skåu' tjå
skie,cljci
skihkkevr
skitnahk
skoallta
skoariva
akoaumci
skåvä
skuoke
skurrå
skuu're
skutt' tå
skärra
skärre 2.
slehtö
sliehppå
slierå
slikte
slom,"po
slubbti
slunikti
smållå

småvva
Emir' Pi
smällen
snål' tam
snårrci
spiiihka
späla
spänina
ståddå
staffli
ståhkka
stetinä
ställe
ställd
stöpp(w)e
står' få

staroksen
står'rå
ståta
stoctl' hpå
stohkke
stohpå
stol`på
storjaha-

stragges
struhtja
struutö
sträimö
sträutiö
etuohkähkä
stuohkka
stuorahk
stuorra
ptuupö
Ptör' jönö
puohtte
sur'kå
svåbba
svahka
svcihppa
svåles
svål' få
svår` ti
svidit
sver' kli

swidje
svierik
svier'ji

svier`tas
svieri te
svigge
sviii ne
syitörö
sävva
8Ör-

tådtja
kliva
tåivehk
dålle
dåmmö
tåmina
tåna-kotreti
tcina-måni eie
tar' fe
daune
tövvå
tidlig
tigge
tät hkei

tiuinti
tjut re
tjeröstö
tjielö
tj iel' te
tjiestö
tjii'la
tjillökö
tjiui ra
tjmenä
tjourö
tjyvvö
tjäitö
toarina
dor< pö
tråhke
trontö
tubbökö
turista
durre
däitjå
därnå
täut nå

ul'lli
un`körö
ur< tös
uulö

vcigge
våk' ta
vålö
vållle
vår' hpe
vårtletå
vår' tas
vårt ti
våritå
vidjci
vidnår
viel` pes
viepses
vieri htsa
viihkö
viinahk
viine

viites
villä
vill tå
vis' te
vitt ål
vuohppe
vuok'sci
vuolthpå
vuollak
vuorne
vuor' tem
vuos' se
9.11408812

vt
vtiddja
väktörö
väk(w)ö
väs' kö

älpö
änitja
äpper

Finska lånord i lapskan
b.= baltiskt; g.= germanskt (nordiskt); r. = ryskt.
åhkkå
åhvan

ah v e n
åiihte
åi' te
alåål' ka
al`pas
a paj a
årtmå g.
åuskår g.
åeci tem g.

hånihi
hån' kti
hår' je b.
hår' jei b.
håuika
hierike b.
hohpålis
hol' ve
hopuk
huj' vi
huu'hte

hyöty

lier'rei

hänt' hahäu'lå g.

hål' hi
hål' te g.

ihtån
iiinni

jcitun g.
ii/Pnvå
jou'lo g.
j e må
juolu
juru
jäkel
kågga
kahper b.
kåimak
kåincii

kaivo
gal' lei 2. g.
kål' me
kal` pas
kåli sei

kål' vu
gamtsä
kår' hpa

karhu
kår' jet
kår`sahak

kattila g.
kåuhpuk g.
kei' nå
gerredöt
keule(h)k
kiedcle
kiehka b.?
kiikt g.
kil' te
kemi
kimes
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kinctal g.
kipme
kir'je
kis'se g.?

kivi
kläjjet
koahkke
koar've 1.
kobm,e
kodje g.
kohpas g.
konacis g.
kön'ti
kopmek
kor'tökoski
kövvå
kovve
kudj e g.
kuirlet
kulet
kuohper
kuohppe
kuuhlå
kuu'tje
käk'sö
kän`'tå
kåpan
ktir`mai b.
kär<tets

labbek
låhkek g.
låhtt,e g.
låhttti
lcii'pe g.
låpme g.
lcippes g.
låu'hka
lehdu-

lehti
liehkek g.
lievelii'ke
lii'ne g.
likita g.
lin'kå
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luhtå
luk'te
lumi
luossa b.
lu,ovve r.
turitis
luu'te b.
metddja
mådas
måhtet g.
metirme
mar'hkan g.
niå-sielke
måter g.
måtiedja
mohkke
miehkak g.
miehttse
mierre r.
mierite g.
mula, mil'li
mohkke
mol'te g.
moritti
mukket
muossjäjö b.
mur'hå g.
mäl< ket
mär'hka g.
nåu'le g.
naurai
nåviht g.
nei'htset
nej 'ta
niehte
niel'ke

niemi
nis'ke
n,uohtte g.
nur'hke
oahpes
oa,såtj
oas'sje
oar'kå
orret

påhppa r.
påi'hke
påljes
peacite
-il
bcirjäkö g.
peurehk
piedjek
pier'vet
pihe

pikku
pin<ta
pirra
pites
pou'no
pui'hkek
pul'hke
pulmuhk
puu'ret b.
pälitti g.

g.

retcljå, rådje r.
rahå g.
råi'ke
råkkas (1.)
rcirckau
rågö
rcistes b.
riehkket
riehpen
riepii
riepmat
rim' 81i (-ätnam)
risita r.
ropme
ruohket
ruoi'ta b.
ruou'te g.
ruuka g.
rähka
seti'hte
sålima
semi
sapehk
setrika 2.
ectriva b.
sarves b.

sasnehk b.
sittim

savi
sjalijet
sjallte b.
slien'ke
sluotne
soahppa
sorinte
spal'hkön
suhkket g.

( < latin)
sun'te r.
suodje
suoi'ne b.
suoWki b.
suor`mas
tåbile
tålek
tållet
tårrik
tarvas b.?
tierime
tiilak g.
Hulka
tjeures
tohpe g.
tostdes b.
tuou'le b.

uuhsuhk
våivån g.
vål'kam
vårita
viehtjer
vierömö
vierta
vir'hku
virite
vuoritem g.
vän
värrit
äcldje
ähpår

Lapska ortnamnselement och ortnamn

A-, se åu'jå 2.
å-, se dra.
åbbår, jfr Ss öppärö abborre. Lånord:
NL 91. abbår-njcirika (kvantiteten
på a i första stavelsen ej angiven)
Jm 20a5.
åbbö-skovvd, se 6ipe-elcov'mi.
abel, se cihpäjö.
abisko, se ape-skov'vd.
a b r-, se harve.
åb'rå, smeknamn på Abraham Johansson (nomadläraren Carl Johanssons
far).
-njar'ka Arj Ruong
20c1. Under en vandring vilade A. J.
vid den stenen.
åbrahåm, gossnamn = Abraham. åbrahcfcmcc åja »Abrahams källa». Anledningen till namngivningen okänd.
abram, se åprån.
åb'råsä, se håbre.s.
a d a k, se attähkö.
åddjå, gen. ådjå farfar, morfar; manlig
sidosläkting i fjärmare led bakåt;
även i allm. till en bekant gammal
man: »farbror»; åskan; ockasionellt
om björnen. fi. äijä farfar, morfar;
gubbe.
åddur, tros vara ett gammalt lapskt
personnamn. åddur-johko Jm 21a1.
ådjaka, gen. av åja.
ådjgt, KN Kt eccijit, gen. ciiti trelos
slette. Q 2.
adna, se ätna.
adtjil, se edite 1.
adå, gen. addama Ks, se atam.
åffå Ss, troligen = åhå. ecih, småtjärnar, Storsjö 71; »man brukar
fiska i dessa pölar, som blivit kvar
sedan ån ändrat sina slingringar».

åtra, plur. av affå.
årfti (halvlångt intervokaliskt i enligt Wiklund), troligen = Ss ciffå (jfr
ålvå). jiekv— , fjäi1, Jm Wiklund
12be3 Gst Jägnafo. jiekv-åffå kan
från början ha varit ett skämtsamt
namn på jökeln i fjällets sydända,
Gst Jägnafoj ägna.
åggal, se åkkal.
tiggda, gen. av åkkal.
åhå S smal vik, ava; (Moosberg) deltabildning. Q 5. Nordiskt lån: no. ave
m. vandpyt, liden vandsamling: saaledes ogsaa en liden bugt eller arm
av en elv; vandhvirvel, bagstrom;
sv. dial. ava, ave. guoihkanT
Forsavan;
-jåure Gst Ahasjön.
Vilh. Gst Ahasjön.
åhkal, N gen. av åhkkå; S 1. = N
åhkkå; 2. = N åhkitå (2. endast i sydligaste Vb och i Al län).
åhkå(h)kutj, dim. av åhkkå. åhkåkutj-kor'eo Arj 19c5.
åhkalm, jfr åhke? -koritje Jm 19a5;
-johko 19a5-6 Gst Akkalmjokk.
åhkån, gen. av N cihkkci, S ahkå.
åhkar, gen. åhkkara; åhkkar åker.
Lånord: NL 87. åhkkar, lappviste,
Jk 9a2; åhkkar-johka Gst Atjasjoki.
åhkar-njårika Jm 20b2.
åhkåris, av!. av åhke?
, fjällparti,
Arj; ,,,-jecuråtj 19a2.
åhkåsj, se åhkcitj.
åhkåtj, åhkäsj, dim. av åhkkå. cihkåejvärre Gv 14b2.
åhkåtja, gen. av åhkåtj. Se poatnjatj.
åhke, gen. cike riklig gräsväxt, rikligt
kreatursbete. 4 16.
åhkkå 1., gen. åh/ca gumma, käring;
45

åhkkå—aihtek
gift kvinna; hustru (uppges i norra
Vb kunna betyda 'farmor, mormor').
Som bergnamn synes ordet på sina
häll ha mytisk bakgrund; Carl Johansson har påvisat ett geografiskt
samband med sciiiva. < fi. akka.
åhkci-vårre Gv 8c6 Gst Akkavare; d:o
15a2 Gst Akkav(aa)ra. D:o Jm 7c6
Gst Akka; åhkå-johko 13a1. åhkå-vårre
Sors., sv. Käringberget. åhkån-jaure
Stensele Gst Akkasjön. åhkån-tjahkö
Fr 46a6 Gst Akkantj (akk). Hit hör
kanske också åhkkg, den smala viken
i NV ändan av sjön Labbas, Arj
Ruong 26a6.
åhkkå 2., attr. åhkkås rikt bevuxen
med gräs. Avi. av åhke. ahickås
puol'ta bergsluttning med rik gräsväxt.
åhkkar, se åhkar.
åhkkå, gen. åhicti farmor, mormor.
Avi. av åhkkå 1.
köl, Jm
Ruong 29c1 Gst Akkokielas.
åhkå, gen. av cakkti.
åhkfi(h)kutj, S åhleti(h)kuttjä, dim. av
åhkkå. åhkålcutj-juhkä = tjåtj-vadje: se
sub tjåhtje. åhkickuttjä-njuonå Sors.
åhkå(h)kuttjö, se cihkå(h )kuti.
åhp-, se åhpe.
åhpar Arj, troligen åhppar. -luolcita
Arj Ruong 27a1 Gst Apparluokte.
åhpe, gen. åpe; S åpe 1. stor myr;
(Lö) sumpiga fält, mossar, moras.
29, jfr åhpe 2. åpe-jåu're Gv 22b3
Gst Vuomajärvi.
åhpe, gen. åpe; S dpe 2. hav, havet.
28. Nordiskt lån: NL 91. Jfr åpeskovivå.
åhpöjä (Moosberg) myr som genomflytes av en bäck; (C) stor vattensamling som bildas vid snösmältningen (särskilt på myrar). Av!. av
åhpe 1. åhpäjö, åpäjö T Gst Abelvattnet.
åhppar djup, djupt ställe i vattnet.
27. -jåu're Jk Gst Apporjaure.
åhpäjä, se åhpöjä.
åhta, ord som nyttjas som beteckning
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för en sak eller person vars namn man
inte kommer ihåg eller inte vill
nyttja. Etymon: FUV 83„. åhtåjåure (troligen skall det vara kort a
i andra stavelsen) Jm 28a1. Men likadant: åhtå-pahta, vik, Jm Ruong
21c1.
åhtalim-, se åhtalipme.
åhtalipme, nomen actionis av *åhtalit,
av!. av åhtat uträtta ett eller annat
arbete; göra (nyttjas i stället för
varje verb som man inte strax kommer på eller inte vill nyttja; kan bl. a.
betyda 'öva samlag'). Jfr åhta.
bergområde, Jm Ruong 20a4; åhtalim-jåuråsj.
åhtjehk, Ks Könkämä och Jk Saarivuoma åhtjeht, av!. av åhttje, gen.
åhtje fader. Jfr åtje(h)k.
berg, Ks 2a1 Gst Rapisatja; jalikis-. åhtjehk, åhtjehkatj, litet berg,
Arj 19a4.
åhtjehkatj, åhtjehkasj, dim. av åhtjehk.
åhtjeht, se åhtjehk.
åhä djup göl i å eller myrtjärn; djup
bäck, som man inte kan vada över,
utan måste hoppa över; sumpgöl; sel
eller utvidgning (lugnvatten) i en
bäck i skogslandet; lugnt sel utan
ström (bredare än vielmes). Jfr åhå.
-johko Gv 29a3.
åhutj, dim. av ååii.
åhvan Ks fi. ahven abborre.
ah v en (finskt ord) Jk abborre.
åPhka, se håi'hka.
åihkö, se håi'hka.
ålthte, gen. åihte härbre, förrådsbod
(byggd på fyra låga fötter). < fi.
aitta. dihti-tsuonama, sjö, Ks 6b1
Gst Autsitsuonamaj. åihte-njunnje
Jk 402, 9a2 (där har det funnits ett
härbre). -vciråtj Jm 28c2 (där finns
det ett lapskt härbre). -.92illä Arv
35c4 Gst Häbbersh(olmen): där fanns
det förr ett härbre.
åihtek, av!. av
Gv 15c2 Gst
Aitikvare.

se ciiihte.
aij a, se dddjä.
ålles, S även ttiles helig; söndag. Nordiskt lån: NL 85. diles-jciu're, -muot'ke,
-vevrre An j Ruong 27b3. äiles-vårtg
T 32b6 Ost Ailesvardo; uhtjä
ä.-jäure, två sjöar, Vilh, Ost Ailesj (aure) och Heligsj (ön); tt.(-jtiuren)-juhkä, sv. Heligsjöbäcken.
åi'mat, se &möt.
åi'me, gen. 4ime nål med trekantig
spets (att sy läder och skinn med).
fi. äimä. dinte-jokötj Jm 13c5.
avl. av 6iimic 1 (Lule *dimutak;
jfr Lule vier`tutak, klart väder, av
vier'htit vackert, klart väder)? Jfr å
andra sidan Jm eti'mat oerhörd;
di'mat stuorak oerhört stor. &mätgielös Sors. Ost Annorkielas.
ål' må, gen. aimit 1. dåligt väder, storm,
snöstorm; 2. värld. Två skilda nordiska lånord: 1. fno. eimi m. (troligen:) rök; isl. (svag) röklukt; 2. fno.
heimr m. Se Sköld, UUÅ 1960: 2, sid.
11. etimg-kobbo Gv 29a3 Ost Granberget.
åi'na, S. etinä, äinä (en) enda. Lånord:
NL 83. etina-vcir'hpe, älvsträcka, Ks
2b4, fi. Ainuvarppi. dind-johka (skall
kanske vara *åi'na-) Gv 8a1 Ost
Lietejokk. dinci-njuone T Ost Nainanjuonje. ttinö-baune Vilh. Nensån,
Lycksele lpm Aina Jaur e liksom
en. Jfr dinelpö.
ål'nå, se dika.
tilinä, se dina.
ål'nel, gen. -a enda barnet i en familj;
(Nensån, Åsele lpm) ensam. — , berg,
Jm 20b3-4.
ål'ra, S dig koppar; kopparkittel; ärg.
Nordiskt lån: fno. eir n. kobber (NL
86). dira-jciu're Jk 10a4-5 Ost Airijärvi; -johkct, -vdrre. (a-ljudets kvantitet i första stavelsen ej angiven.)
aira, se Mi're.
CO, se ciiira.
aiski, se octs'sje.
se dilte.

Jm 20a1.
åltaris stege. —
ål'te, gen. dite 1. stängsel, gärdesgård.
< fi. aita. dite-johka, lappviste, Jk
-luokita, vik, Jk 9b6 Ost
9a3;
Adtjolahti.
åi'te, gen. dite 2. ed, näs, pass. Nordiskt lån: fno. eid n. land som man
benytter til derover at fortsmtte sin
reise, naar raison til vands i fartoi eller paa is afbrydes ved en naturhindring som a) en isthmus, der adskiller
to fjorde eller elve, to ferskvande, eller saltso og indso, b) vandfald eller
strom, som dor at vandveien langs
et vasdrag der bliver ufremkommelig
(NL 83). Hit hör väl: dite-vetrdtj Arj
19a2 (där har veterligen aldrig något
viste legat).
Mitt, se eti'te 1.
aitik, se dihtek.
aitti, se diihte.
Chi, gen. ditt; S dird av en renhjord
vid flyttning upptrampad väg i snön.
Q 13. Kan tänkas gå tillbaka på
urn. pl. *aiöit (se ciiite 2).
ålvåk, troligen avl. av dive. -jdure
(a-ljudets kvantitet i första stavelsen ej angiven) Sors. Gst Aivakj(auA5).
åi've, gen. dive; S duje hö; gräsvall;
övergiven renvall (mjölkningsgärde),
där renspillningen har framkallat
riklig gräsväxt. Q 14. Nordiskt lån:
NL 96, 97; Sköld, Kriterien 172.
åi'vd, geniodiviz egg. Nordiskt lån: fno.
egg, pl. eggjar f., urn. *ayju (NL 97).
ciimi (a-ljudets kvantitet ej angiven)
Sors. Ost Aivotjåkko.
åja, gen. etdjaka kallkälla; ställe (i sel),
som inte fryser till. Q 15. etja-luoleta
Jm 20a4.
aj vi, se oai've.
akka, se ditkkä och MIA.
åkkal, gen. ciggala (och cikkala), essiv
etkkalmin (?), jfr S cikkälö mellangärde, diaphragma. —, pl. • • —kierrakah, de tre tillflödena till Ost All.
Tjappejoki, Jk 9a1. -åhpe Gv 9c6
47

åkkala-alilå
Gst Akkalvuoma; -johka 14a6 Gst
Akkaljoki.
åkkala, se åkkal.
akkalna, se cihkalm.
akkan, se åhkkå.
åkke S: Jt1 Lgr Bezeichnung der unteren, feinsten Haare im Renntierfell; Vfs äkke ds. Föreligger kanske i
—gielös Fr 47c1 (SO om 882); möjligen också i åkkihåu're Jm Ruong
21e1 Gst Akkejaure.
åkki-, se åkke.
akko, se åhkkå.
åk'se, gen. åuhse det ben i renens kranium varifrån hornen växer ut; hornroten, rosenstocken. Nordiskt lån:
/iI o. hauss m. hovedskal, urn. ack.
*hausa (NL 87). e ••• -åhpe, -våreht Jk
5b5. -jåu're Jm Wiklund 35a5 Gst
Aktsejaure;
-värre Gst Aktsevare.
åksehk, troligen avl. av åk'se.
Arj
Ruong 19c5 Gst Barturtekaissats.
Kartograferna tycks ha förväxlat
denna topp med Gst Attjektjåkko.
aksio, se åk'sjic.
åk'sjli, gen. cik'sjit yxa. Nordiskt lån:
fno ox, pl. exar L, urn. *akusiu.
åksu-värre Ks, fi. Kirvesvaara. åk'sjååhpe Gv 22b4, fi. Kirvesvuomg, Gst
Aksiovuorna; -johko, fi. Kirvesoja,
Gst Aksiojoki.
avl. av åk'sjei ak'sjåkah eller
åk'sffi-jauråtjah Jm 28c2.
åk'sti, se åk'sjå.
ak'ta, gen. ouhta (Jm auhta); S aktö en,
ett fi. yksi (yhte-). aktö-våre 59a4
Ansätten (för sitt isolerade läges
skull).
åkt, se akta.
åk't», se akitsö.
akitsiS, auhtse nio.
akutse, gen. auhtse, eller akitje, gen.
auhtje, gård, Jm 13e4. Nio björnar
skall ha blivit skjutna ovanför Aktse.
aktse 35a5, se åk 'se.
al., se alep.
alå- (finsk ordled) nedre. alå-jåu're Jk
Gst Alajärvi.
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alås upp. -,-tjohkko, -puol'ta Jm 12a1.
alåsj, se alåtj.
alåtj (Lule endast superlativ: alåtjummiks); KN alåsj, gen. alatja; S
jillö(h)tjä (N) högst (om berg), högsta
punkten; (g) väster-. Avl. av (N)
alle-. jillähtjö, (Moosberg) jillöts-vcire
T Gst Gilletsfjället. fillöhtjä, berg,
Vilh.; ii/MO, del av sjö; jillötjönjuhkötjö, jillötjö-jåure Fr 46a6 Gst
Gellinjakkj (aure).
aleb, se alep.
alehk blå. ",-jåure Arj Wiklund 27a3
Gst Allaejkj (aure).
alelctis, se alel`tus.
alePtus, alelells, S iinats västra sidan
(av ett berg). Q 18 b. Avl. av (N)
alle-. aleltus-mohkke, vik och varpställe i östra ändan av Tarraure, Jm.
ketise-aleltis, NV sluttningen av Tjittjak, Arj.
alemus, S iii/äras högst, högst belägen; översta; västligaste.
alep, S jillöpä högre, den högre belägna; västligare.
ales, S jilles (jälles), avl. av (N) alle-.
ales-jåu're, -johka Jk 3c3-4; -puol'ta
3c4;
3c5-6. -kiehtje Arj 19b6,
sv. Västerfjäll. jillesnale, tilläggsplats, Sors. Gst Gillisnuole. jillesjäure Vilh. Gst Vestansjön; jöllesmohke »västra kroken»: en plats där
renhjorden blir mera stationär; jfr
mohkke.
ål'ka början. Avl. av al'ket börja, < fi.
alkaa. ål'ka-tjohkko Jm 12a6: emedan
dalgångarna börjar därifrån åt öster
(gissning av Anta Pirak).
åll-, se ållå.
alla attr., S jallö hög. fi. yli- över-,
övre. all-6i've Gv 22c5-6 Gst Heijoberg; allo(i)-åhpe 22c5 Gst Heijomyran.
al' lå (en aning till) dalgång (sakta sluttande) med småvuxen björkskog i
mycket små dungar (enligt Carl Johansson). Q 19.
Gv 14b5
Gst Allakiälas; -johko, -värre.

allaejk—åmmul
allaejk, se alehk.
allak pred. hög. Jfr fi. yievä höglänt;
upphöjd; hög och rymlig.
allakas, se allakis.
allakis, Trn allakas, S allö1c8 upphöjning, höjd. allas-njuonen-tjonnä,
tjärn, 71b4. utlakas, fjäll, Jk Wiklund 3e3 Ost Allakaisse.
alle-, S jille- (jölle-) väst-, västlig,
nordväst-, nordvästlig (åt det håll
som älven kommer ifrån). fi. yläöver-, övre. jillciure-juhla Arv 34b6
Ost Allejaurej(ok)k. jille-jdure (eller
jiltjår: inflytande från Ost?) Sors.
33c4 Ost Giltjaur. jälle-vajjå Vilh.
Nensån, Åsele lpm Jällar, sv. Storsjön, bemärker wäster.
ållä-, kompositionskasus av ållök
Kall (Wiklund) en ren som varit borta
ofantligt länge och kommit igen.
-gitige Kall (Wiklund); -getisenKture.
åPle, S cilläjä utskjutande klippa, som
man kan söka skydd under. Nensen,
Lycksele lpm all ej eh stora stenar
såsom hus, hvarunder folk kan stå.
Q 22. Nordiskt lån: fno. hellir, ack.
helli klippeskjule, skjul som er dannet i eller af fjeld; urn. ack. *hallia.
(NL 89.)
alleb =alep.
ålläjä, se alle.
ålläk, se
alläks, se allakis.
allen i väster.
allepäl-, se alle- och pielle.
allet från väster. Hit hör måhända
allet-värre Jm 28c5.
ållå, se hålilåt.
al'me, gen. alme himmel; (NG) oväder.
fi. ilma luft; väderlek.
Unålimäkä (cillmukä), jfr ålimuk.
dersäker 65c4-5 Holokken, HerrLångsstötarna; Ljungris lappby.
ållmuk, S cilintökö, cil'mökö folk; allmoge. Lånord: NL 88. olimök-cisje
71b5 899: *allmänningsåsen».
ålimukä, se cilintökö.
4— 644045 B. Collinder

alcpas, gen. al'paaa lo, Lynx lynx.
Qvigstad, Pattedyr 6. fi.
anas, gen. Okt» 1. ovanläder på
främre delen av en (näbb)sko. 2. ett
örmärke. Jfr fi. atti, plös; över- eller
framläder på skoplagg. alitasa-pcilcite
Gv 8c4; , berg, 8e5 (OSO Lermejaure).
al'tasa, gen. av altas.
dike =hcillte.
ålcti, se hål 'te.
gen. ed`tii till fullmogen ålder
kommen honren som har kalv eller
är dräktig; (i sammansättningar
också helt enkelt) honren. Etymon:
Paasonen: Måmoires de la Sociåtå
Finno-ougrienne 41: 135.
ålun alun. -petkite Jm 20a2. Det finns
alun i klippan.
ålås, hålås saven eller den innersta
savrika delen av barken i träd, särskilt björk och tall. cilu8-kiela8 Gv
15c3 Ost Aloskielinen.
smås, gen. apmaan främmande, obekant, okänd. fi. ihme under, underverk, undersyn. ".• -ape Gv 22b5 Gst
Amasvuoma; -jciu're 14b2 Ammasjaure; atuor- -jciu're 14b5 Ost Ammasjärvi. -jåu're, -vcigge Jm 7b3.
åm'må, gossnamn. Troligen hypokoristisk form av etim,mu/.
-johko, -vårre Jm Pellijeff 21c5.
ammas, se antåg.
åmmtir-, jfr Q 1 abmer haug, bakke,
bratt berghammer; Härj. håmmörö
Hammer. Lånord: fno. hamarr m.
fremragende steil klippe.
-tjohkö
Sors. 33b1-2 Ost Ammertjåkko;
-vårtå 2504 Ost Ammarvardo. Mm.
mr Tn 71 Hammarfjället. Jfr
h,cimmår.
åmmärt (Nens6n, Lycksele lpm) stenskravel. Troligen avl. av cimmär.
berg, Sors. 25c5.
åmmul, gossnamn = Amund (i kyrkböcker: Amul).
tjalc'tja-aadje,
gammalt höstviste, Jm Ruong 20b4.
Där bodde Amma Aira. Jfr eon'inci.
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anamus—ar
anamus, se änamu,s.
ande, se ånitet.
angas, se havivci.
åncliårä ankare. Lånord: NL 91. ån`kårön-luoktä Stensele.
ånn-, se ån'n,å.
ån'nå, gen. ånnå Anna. ånnå-jiegge Gv
22a3. ånn-åhkåtj-kål'lå Jm 20a4 (där
har man haft en kvinna som hette
Anna).
ånnåhkatj, dim. av cininå. ånnakattja-suoloi Gv 8c4 (efter en lapsk
kvinna som dött där).
annor, se dimät.
ans, se år`nas.
ån'tå, gossnamn =Anders. Lånord:
NL 90. ånt,å-johko Arj 19b4. -jciure
Arv 27e5 Gst Andejaure.
åncite, se an"ti.
ånciti, gossnamn =Anders. Se ån'tå.
låmmas-ån"te, kullar, Jk 5c5. ån'tinjår'ka Jm 20b5; ånti-loptto, en spetsig fjälltopp med en avsats; en lapp
vid namn Anti drap en björn där.
ånctitj, dim. av ån"ti. -våråtjah, två
småberg, Jm Wiklund 27a6 Gst
Nuor. och Årj. Antivarats.
åne'td -fi. Antto, Anttoo (Anton)?
-vuopmekähtje Ks 1a6.
ånu, gossnamn =Anund. Lånord: NL
90. ", -tjärn (svensk efterled) Jm
28b5. Efter en Anu, som bott på den
s. k. Anubaeken i Puottaure.
ånuh-, se änut 1.
ånut 1., Arj änut, gossnamn =Anund.
ånuh-jåu're Ks 5b6, fi. Anuntijärvi.
änut-tjohhko Arj Ruong 19e5 Gst
Anuttjåkko.
ånut 2., se ånutahka.
ånutahka, ånut-, Arj änut- den lättaste leden att gå upp på ett fjäll.
ånut-tjohkko Jm 13b6 Gst Anuttjåkko, änut-tjohhko Arj 19c4. otohku
lä änutahk dit går dragningen, längtan»: ätnu, det drar (om åstundan);
renen vill dit. ånut-, änut- kan dock
vara =anta 1.
ag'gå, se havivi».
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aggek alfågel; se havivci.
varpställe, Jm.
se åhpe.
apaj a (finskt ord) notvarp.
åpe S, se åhpe.
åpe N, gen. av åhpe.
ape, se åhpe 1.
åpöjä, se cihpä
åpesko, se cipe-skovicti.
åpe-skovivii, elativ -skovinin (1743
Av e - s k o u g) , skogsdalen vid 6/pesko-jciu're Jk 3b5 (1640 Abesko
Jaur, 1643 Abesko Träsk). Se
åhpe 2. Efterleden är i det närmaste
identisk med sko v va = Skogen, gårdar i Lenvik (Qvigstad, Troms fylke);
Q 781; NL 298. Vid Abisko börjar,
från sydöst räknat, björkskogen, som
sträcker sig ända till norska kusten,
alltså Havskogen. Jfr dock skov'vfi!
åpl, se åpe N.
åplsko, se åpe-skovivå.
åpmel, gen. -a honren som aldrig får
mer än ett horn (sällsynt och anses
därför bringa lycka). Nordiskt lån:
fno. hamalkyrni et slags korn, sandsynligvis korn som ikke har snerp
eller borste: rug eller hvede; hamla
lemlwste.
åpmull, troligen =Jm cimmut Amul
(gossnamn).
åpmut, gossnamn =Amund. NL 82.
Jk 3b5.
appar, se åhpar.
appörö Härj. Lgr Flussbett, Abhang
am Baehufer, fi. äyräs (åbrink); C
juhkön
Ufer eines Baches oder
eines kleinen Flusses. (Q 27.)
appor, se åhppar.
åprån Trn, gossnamn =Abraham. tjohkka 4b6 Gst Abram-tjåkko.
aptas, jfr NG aptetit berätta skrytsamt,
utförligt, vitt och brett om en obetydlig sak; Jm lura någon till ngt
ont eller dumt, inbilla ngn ngt. jåu're Jk (Wiklund, Ortnamnen 17).
åpäjä, se åhpöjä.
-ar, se jåu're.

år—årinaha
år-, se åra.
åra, gen. årraka, förledsform framför
vokal: -år-; 8 årökö, år-, årgh- stenör,
med småsten täckt mark, moränlager, blockmark (där snön ligger länge
kvar på våren); tämligen jämn grustäckt steril mark uppe i fjäll nedanför
topparna, där jöklar nyligen delvis
har töat bort och där renarna brukar
stå när det är varmt om sommaren.
Nordiskt lån: fno. hgrgr stendynge,
hob af sanamenlagde stene, urn. ack.
*haruya. åra-johko,
Gv 9c3;
år-6i've Gst Aranåive. åra-luok'ta Jm
13b6 Gst Alleluokta; sedan man slagit sig ned att fiska där, började
man kalla viken å-luokuta. årak-suolti,
Petrus Lstadius Ar aks o 1 o = Stenudden, gård, Arv, ägd av skogssamen
Nils Petter Stenberg. Hit hör kanske
också: år-jåure T Gst Arevattnet,
och årjörö-bliehräkö.
arak, se åra.
araksolo, se åra.
aran, se åra.
åran, se ärran.
åras, gen. årrasa Arj, uppges betyda
mark full med mindre stenar, =
jakkårm, stenbunden, ofruktbar fjällmark. Jfr JU Lgr åraskö Steingeröll,
Härj. åräskö steinig, holperig; Q 30
åraskö steinur over en storre strekning enn drake. Jfr åra.
år'dje, se årije
ardnes, se årenas.
are, se dra.
se åra.
åra-, se åra.
åri5k13, se åra.
tiram, se årrat.
år' htd, (Wiklund) ciritik, S (Leo) ar t o,
(Sehefferus) art og deeker, tio
(ekorr-)skinn (enligt Schefferus svarande mot riksdaler eller lod [6,6
gram] silver). Lånord: fno. ertog
tredjedelen av eyrir saavel i vgt
som penge (NL 93). åritti-vdurre Gv
22ab3 Gst Artuvaara. årt-njilöne T

Gst Arttjårro; årtökö(-våre) Gst Artfjället. En tänkbar möjlighet vore
att T årtökö är = (Qvigstad) ar t ege
sonderbar, wunderlieh (lånord: no.
artig).
år' je, år ' j å, Ruong: »I fiimmarkslapskan
finns ett ar' je med betydelsen 'önskan,
behov (som skall tillfredsställas)'. I
litteraturen anförs betydelser som
'(betala) nätt och jämt så mycket att
vederbörande blir nöjd'; själv har jag
i Lainiovuoma kunnat konstatera
samma betydelse. Ordet år' je
för tanken till den tid, då samerna
erlade skatt till birkarlarna. Enligt
en yngre, av mig dock ej kontrollerad
uppgift, skulle ordet betyda just
'skatt in natura'. I namnet Arjeplog
synes alltså ingå betydelsen 'myren
där man betalade skatt, skatteflon'.»
Den tydningen kan nog ha sin riktighet; men det kan svårligen vara
betydelsen 'skatt' som föreligger i
år1 (d)je-8uolti, holme i Mavasjaure
eller -våritti Arj 19a2, 837 Gst Arjevardo. Förleden kan ha haft samma
;två betydelser som värrd: offer (på
offerplatser, förr i tiden); skatt, utlaga (nutida). år' je kan i likhet med
år'jlit, skona, vara ett nordiskt lån:
jfr forneng. år, glory, honour, respeet,
reverence; kindness, goodness,
favour, merey, use, care, benefit,
power, wealth, money, riches, property, substance, support, wages;
fornsax. öra, nåd; ära; gåva; jfr osk.
abl. plur. aisusis, 'sacrificiis'.
år'nui, gen. åremni nåd. < fi. armo.
år`mni-jåuråtj Jm 21e2; -luoleta, sv.
Kattisviken. (Anledningen okänd.)
år'naha Jk, kan vara gen. av det i
Trn och Lule lpm ur bruk gångna
åren,o-s (märk dock Jm [h]årenas rovfågel), bildad efter mönstret kårernas
(Lule kåremai, KN kårpmasj), orm,
gen. kår'rnaha. -njavve, fi. Aarnoniva, Jk Wiklund 4b4 Gst Arnoniva;
-luoppal (alius tårrå-jåu're), fi.
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årcnas—åtje(h)k
Aarnilompola eller Tarralompola, Get
Tarraj(ärvi).
årenas, gen. årinasa Jm, Arj, NVb örn,
Aquila (Jm rovfågel). Qvigstad, Fuglenavne 16. Nordiskt lån: fno. grn, pl.
ernir, urn. *arnuz (NL 92). år`nasnjårika Jm. årtnas-påktåtj Arj 19c2
Ömberget. årtnes-våråtje Malå 42b4,
382. Ornäs-tji:AH (alius drvs-tj.) Stensele Get Ansjaurliden; -jciure (alius
års-j.) (Ist Ansjaur. (Sagesmännens
förklaringsförsök: drine äril: det finns
gott om gamla kåtatomter kring
sjön; årvam uppstötning, särskilt då
vominnehållet i slaktdjur kommer
upp.) cirtnäs-jdure Sors. Ost Arresjaure (en sagesman: åres-); -juhkö
Ost Storbäcken; -6ive Ost Arresåive.
arnek Nensån, Lycksele lpm, stenskrafvel.
årnös, se år`nas.
årgs, se år`nas.
aron, se ärran.
år'påtj änka, änkling. Avi. av cir'pe.
kålva- (-vår'hpe) Jm.
år'pe, gen. dr`pe arv. Nordiskt lån:
NL 91. -jciure (alius årväht) Stensele
Get St. Arfträsk +sjön öster därom;
-bierje (alius årvähte-tjiiölkö) Get Arfär här måhända översättliden.
ning från svenskan.
årpmå, se drimit.
årpnrån, gen. av drpm.å.
årra attr. tidig. Nordiskt lån: fno. år
begyndelse, forste tid (NL 92). — jåu're Arj 19c2.
arrå Härj., avl. av arrih ( = Lule orrtit)
sich aufhalten, wohnen, sein; blei-våtrå 59a1 Edeben); jfr ortii.
fjället.
årran, gen. -a äril, eldstaden i kåtan.
N9rdiskt lån: fno. arinn m. (NL 91).
Ordet tycks förknippas folketymolo-oai've Jm 12a3;
giskt med åra.
åran-oai've 13b5. (»ätna åra lä tannö
det finns mycken stenör där.»)
årrat, S ärtö pred. tidigt, bittida, arla;
S morgon. Partitiv av åfrra, uppkom52

men i anslutning till mavvet, sent.
Föreligger kanske i ärt-tjahkä Fr
47b1.
-åra- = jåu're: se sub bohtj-.
arres, se år`nas; jfr åras.
art-, se år'lltti.
årtökö, se år'htti.
årtnas, se år`n,a,s.
årtnös, se år`nas.
åritå, se år'htti.
artu, se år'htti.
-årväht(e), se år'pe.
åse S, se åsse.
asi, se åsse.
åsje Härj., se åsse.
asjkas, gen. asf kasa urinfärgat vatten, som tränger upp och lägger sig
på isen på myrar och vid sjöstränder;
renen slickar det begärligt. fi. uhku
vatten och sörja på isen, stöp, tjock
och blöt snö. askas-johka Jk 9a5.
asjkas-luokita Jm 20a5. -jegge Arv
42a6.
asjks-, se asjkas.
askas Trn, se asjkas.
as'ke, gen. aske skötet; liten dal i backigt land; KN fang, skjod; flatt sted
mellem to fjellskrenter. Q 33. fi.
yskä bröst; barm; hosta. roave- ,
bergutsprång, Gv 9c1.
ås'ne, jfr ås'nat vissna, murkna,
multna (om träd eller avbruten gren
etc., ej om gräs); förtvina. å,snekor'sa Gv 9c1; (h)6,sne-våråtjah.
åsse, gen. cise; S åse, äse, Härj. åsje ås,
skogbevuxen höjd (i skoglandet). Q
31. Lånord: fno. des m. bjergaas,
landhojde. ruutn-juhkön-luulölts-cise
Vilh. 40c3, 770. tiBe 52b6 Get Burease.
atåm, gen. atåm,a märg. fi. ydin
(ytime-).
atåu, se atåm.
-våritO Gv 9b2. •••• åtjå åska(n).
811//ä, holme, Sors.
åtjån, gen. av dtjd.
at j as, se cihkar.
åtje(h)k åskan. Etymologiskt sam-

åtjä(h)10—åu'tjd
band med åhttje, fader, är ej uteslutet; man kan tänka sig kontamination av åhttje och *ahtje (se FUV
-päkite Jk 3c3.
16 sub fi. isä).
sjö, Jm 28b2.
-tjohkko Gv 8b2.
citjä(h)kä T Fjällsjönäs; -jåure Gst
Attjekjaure. Nens4n, Åsele lpm Atj ek 1. Gubbsjön, 2. åskan nedslagit
därstädes.
åtji5(h)kiS, se åtje(h)k.
åtjä(h)kg, se åtje(h)k.
åtnå, troligen gen. av *ådn,å =åninå.
— -värre Gv 22c6 Gst Anikaberg.
åtså, Ks Lainiovuoma =citjec.
åttöhk, se åttähkö.
åttöhkä, variant av Anden.: se NL 90.
-jecure Malå 42a5 Gst St. och L.
Adaksjön; by, sv. Adak, Gst Nylund.
Här skall förr ha funnits ett lappviste tillhörigt en gubbe vid namn
åttähk. åttöhkän-6ive, berg, 42a4-5,
562 etc.
åttöhkän, gen. av åttähkö.
attjek, se Oksehk.
attjek, se citje(h)k.
se du».
audö-, se ou'to-.
åuje, se &Pm
åuld 1., se di'vti.
åuld 2. (i enstaka ortnamn) ö; ställe
eller nejd vid vatten. Nordiskt lån:
fno ey f., urn. *auju (NL 2308;
Sköld, Kriterien 172). dujii- Vilh.,
sv. Ava-. (1. eller 2.:) ciu-njuonå T
Gst Aujonvardo; äu-jciure Gist Ajaure.
åujdn S, gen. av dujii: se dectjxi 2.
aukts, se åutjak.
-puolita avrättsplatsen i
turats-,
Jm. Folketymologisk (?) förvrängning.
-åure jåu're.
åu'rft Qvigstad storstenet ur som vanskelig er fremkommelig, av storre utstrekning enn åra. Q 43. Jfr fno. eyrr
f. ore, flad af sand og grus (aurr) bestaaende odde eller banke, som stikker ud i vandet, iseer ved utlobet
af en aa.

ilurdhk, troligen avl. av åu'ra.
tjohkka, -jäure, -johka Jk 4a1.
äuskår öskar. < fi. auskari (nordiskt lån). —, gård, Ks 6a2, fi. Auskari.
åusta T (Lidberg) öskar. Jfr LO
austakare, Lule hciusta-kårre. Lånord: fno. austker. åusta-suulö, holme
i Autjjaure.
*luka KN skikkelig, bra, Degig, pålitelig. -jOu're Gv 8b1.
åuito, S äure, Härj. åude (Qvigstad)
öder Platz, der friiher eingezäunt
war, und wo die Renntiere zurn Melken gesammelt wurden. Q 42 b. Nordiskt lån: fno eydi n. et steds tilstand,
som er ubeboet, udyrket; eyctibygd
forladt eller odelagt bygd (NL 96;
Sköld, Kriterien 170,172).
åu'tem KN ode (adj.). Troligen < fi.
autiain, gen. autiamen, avl. av »tia
-jiegge
(nordiskt lån: jfr äu'te).
(även ciuitim- och ciu'tin- sades) Jm
21c6.
åuitim, se aultem,.
kukin, se Ou'tem.
autio, se dultsli.
åutj-, se Ou'tja.
åu'tja, S dutjä hägg, Prunus padus.
Nordiskt lån: fno. heggr, pl. heggir
m., urn. ack. *hayfu (NL 98).

ciutj(ä)-jecure T.
åutjak, avl. av ciu'tja. -fecure, autjaka-j. Arv 35b2 Auktsjaur by.
åutjaka, gen. av åutjak.
åutjås, troligen avl. av ciultje. , dalgång (1), Ks 2b4.
äutjö, se äu'tja.
åu'tje, gen. åutje KN dal med svaert
bratte dalsider; Lgr dicht bewaldetes,
tiefes Tal; dichter Wald (z. B. in
einem Tal, an Bachufern). Q 41.
Kanske nordiskt lån: Sköld, UUÅ
1960: 2, sid. 5.16u8kan- - , dalgång (1),
dal, Jk
Ks 2b4, fi. Louskoautsi.
bäck, Gv 9c4.
9b5. kcimasåutjen S, gen. av du'tje.
åu'tjd, gen. dutjti 1. S =N di'vti,
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Ituitjti-fålå

ettejet (S Fr även: ändan av vad som
helst enligt Wiklund).
åu'tjti 2, se etui/sik.
auts 5, se outos.
autsi, se åi'hte.
åuutstl, gen. ciu/sti tät, snårig blandskog i fuktig terräng på ömse sidor
om en bäck eller å; »gran(skogs)to»:
surt land med granskog. Q 40. Kanske nordiskt lån: Sköld, UUÅ 1960:
2, sid. 5. stuor äutsti-jciu're Gv 14e4
Gst Stuor-Autjojaure; unna åu'tset
Gst Unna Autjojaure. äutjzi-wålle Fr
46a6 Gst Autiovillenbuona.
åttitsulahk(a) en mindre etui/set, som
ligger i farvägen, så att man måste
ta sig igenom, rödja sig väg där (en
större etui/sic kringgår man, om det
ej förut finns uppröjd väg igenom
den).
tiutsutj, diin. av ciurtmi. -johko Jm
13a4;
13b4. Kallas nu mest
åhutj-vågge; det kan ha funnits granar där förr, nu finns det ingen enda.
åvån vik, bukt. Q 38. Ungt lån: NL 95.
avvaha-, jfr avvahit titta ihållande,
iakttaga (om en hund). --tjohkko
Arj.
avve, gen. ave bälte. fi. vyö. -,-jåure
Jm 21c3.
avvuta, gen. avvutakå bälte, gjord (i
rensele). Avl. av avve. -jiegge Gv
14c2;
-Bua/'/uti, holme (med offerplats). Myren går som ett bälte tvärs
över.
b-, se p-.
d-, se t-.
ebba, se ibbå.
öb're, se har've.
ehkålahk(a) avl. av iehkål.
ön mellan Gst Akkajaure och Saddajaure,
Arj Wiklund 27a3-4.
ehpårö, se ähpår.
ellö, se el'li.
el'11, flicknamn =Elli, Ella, Ellen.
elli-jåure Gv 15b2 Ellijärvi. ellö-våre
Arv 35c3 (förledens betydelse okänd
för sagesmannen).
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ellitj, troligen avl. av el'li. -fflure
Arj Wiklund 26a3 Gst Ellitsjaure.
ellits, se ellitj.
elpso, se älpö.
ep p ar, se ähpår.
-erä -jåu're.
erihk, troligen gossnamn =Erik. jå'ure Arj Wiklund 27b5 Gst Erikjaure.

erske, etke S -irckes. daunen er'kebiele nordsidan av daune Vilh. Nensi5n, Lycksele lpm et k e p el e undan
Solen eller i bak.
etke S, se er'ke.
etnam, se ätnam.
etno, se ätna.
eu'ge, gen. euve mindre kulle, liten
höjning i terrängen.
fabme, se fapmei.
fådnå, gen. fåcinti bladskaften i Angelica archangelica; hela örten, innan
den blommat. Qvigstad, Plantenavrte
72. Nordiskt lån: fno. hvgnn, no.
kvanne (NL 143).
fåhtek, troligen avl. av fåhtte, gen.
fåhte vom, nätmage eller urinblåsa
som rengjorts och torkats och som
nyttjas till mjölkkärl. Nordiskt lån:
fno. fat n. kar hvori man brer, opbevarer noget (NL 147). --värre Gv
22a6 Gst Fatikberget.
fåhtjån S, se fåhtjei.

fåhtjasj =fdhtsatj.
fåhtjatj fåhtsatj.
fåhtjå S, fåhtjå Ss Lgr Armvoll, Fang.
fåhtsatj, dim. av fåhttsa.
eller
fåhtjatj, sjö, Jm 21c4 (efter sjöns
form enligt Grm).

fåhttja =fåhttsa.
fåhttsa, gen. fåhtsa vante. Nordiskt
lån: fno. vgttr, pl. vettir; urn. *wantuz
(i lp har andra stavelsens vokal fallit bort: jfr sub råktas; se också NL
147). fåhttja-vårre eller fåhttsa-v. Gv
22b5 Gst Vantovaara. fåhttsa-åhpe
i samma ruta tycks vara = Gst Fannijänkkä.
fålå S, se svedes.

fåleh—fiele
fåleh-, se svedes.
fåles, se svåles.
Trn vefti svala. Qvigstad,

Fuglenavne 308. Nordiskt lån: fno.
svala; det lp ordet tyder på urn.
*swalhwö (om ordets upphov se B.
Karlgren, Philology and ancient China
117, noten; se också NL 312). vål`vzijohka Jk 3b3-4 Gst Valfojokk. Se
också sub fetr' få. Jfr svå/ifik.
fanni, se fähttsa.
fåpme S, troligen =Hatfjelldal (Qvigstad) fåbne, favn; jfr fetpme-jåure
Favnvatnet (Qvigstad, Nordlands
fylke 231). Nordiskt län: fno fadm,r
eller Id pmen-spittjg, kyrkplats,
m.
Vilh. 40e3 Gst Fatmomakk; fetpmenluokte 40b2 Gst Fabmeluokte. I det
svenska namnet återger -im- lapsk
struphuvudexplosiva + (p +) m; jfr
att luoddanipme av en svensk kvinnlig turist har återgivits med luo ddanitme. Hit hör väl också fatpme,
berg, Fr 46a6 Gst Fatme.
fåpmtl, gen. fcimic kraft, makt, styrka.
-tjohkko Arj Wiklund 26b5(-6) Gst
Fabmevare.
får'Iä, gen. får` fet en ögla som man gör
i ena ändan av ett band eller bälte
varmed man snör om någonting för
att bättre kunna bära det; remlycka
som är fäst i kvinnornas bälte med
en koppar- eller mässingsring; Jm
Muta— (SG -fetr'hpti) nedersta delen
av kåtaduken (detta är kanske ett
ta Jm 20b4.
annat ord). får`
Enligt två meddelare har man i senare tid börjat kalla fjället /ål' tåviiita (se /d2' f().
Ian, öknamn på en viss lapp.
fås'ta, S /åstö fast, bunden; fast, tillsluten. Lånord: NL 147. fåstö-jciure
Arv 35c2 Gst Pastj(aure), »Den sitter hårt, vill säga.» få-stä-vårs 35c2.
fåstä, se låsta.
ftisitd, gen. fåstti 1. fasta; fastan, fastlagen. Lånord: NL 146. — -jciu're
Jm 20a5 Gst Fastojaure (anledningen

till namngivningen okänd). ,-,-puollta
Arv (där enligt sägnen främlingarna,
som hade bränt samer inne i kyrkan,
blev dräpta i bakhåll).
fåsitä 2. förtöjning(stross). Nordiskt
lån: fno. festr, pl. festar f. reb, taug
som etsteds er fastgjort, hvormed
noget er bundet; urn. *fastiu (NL
146).
fåsä, (Lgr) fcisuvä vindskydd (av ris

etc., framför dörren); Jt1 Lgr guoten
Hausflur. fecmi, (alius) vetsettjohkä Sors. 25b(e)4 Gst Vasotjåkko.
fatik, se fåhtek.
fatmo, se fetpme.
S =N fcidnet.
fåtpme, se Icipme.
urkö, Fiellström f aur ok fager,

skön. avl. av fetu'rti vacker, skön,
ståtlig (endast om människor, Jm
sällan om män). Nordiskt lån: fno.
fagr, urn. f. *fayru. 59a1 Gst Grönfjället; feturökön-tjonnä Gst Faurettj.
f aur et, se feturökö.
faurok, se feturökö.
fåu'rä, se fåurökö.
!Ngn fiende. Lånord: NL 149.
USW, se fiele.
felpe, se fiel'pö.
f er e s Lö en stor kittel. Nordiskt lån:
fno. hverr, pl. hverar m. kjedel; kilde
som giver varmt, kogende vand; urn.
*hweraz. Nens6n, Åsele lpm: »skall
bemärka stor».
fltni dalripans hona. Qvigstad, Fuglenavne 86. Nens6n, Åsele lpm
-jciurötjä,
f e dne honnipa. uhtjö
uhtjä — -vare Vilh. Hit hör kanske
också: fätnä Arv Wiklund 28e1 Gst
Fetnejaure.
fian, se föjjån.
flehtar, gen. fiehttara band eller dragsko varmed man binder fast byxor
om livet för att de inte skall falla
ned. — -loihket Arj 19a5.
vielii, vide S, motsvafiele, fälä,
rar sv. fjäll i ortnamn (på ett undantag när endast som efterled). -viele
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fielekå—flinti5
ingår (enligt Torkel Tomasson) i de
lapska namnen på Gittsfjället, Marsfjället och Satsfjället i Vilh. och
dutjd-viele i Fr. Enligt Wiklund heter
Munsfjället i Fr muttj-fielä,
-völö (den sista formen med halv.
långt 1), Nursfjället vid Rr 201 nuörresvölö eller -fåle, Stenfjället 53 voakcifilé och Ottfjället 65 öhtfielö. Det
sistnämnda förmodar han vara ett
ungt lån. Munsfjällets namn måste
enligt hans förmenande »i följd av
... assimilationen -nds- > -dds- vara
lånat i mycket gammal, om ock ej
urnordisk tid». Mot detta kan man
invända att konsonantföljden -ndsfeller -ntsf- inte ligger väl till för en
lapsk tunga. Enligt Wiklund heter
Östra Fjällfjäll Vilh. 40bc1 folk eller
luule felle, elativ felliistö, och Västra
Fjällfjäll 40c1 stuörra felle, elativ
stuörra-fölöstö. Enligt min sagesman
heter (troligen riktigare) Östra Fjällfjället stuorö fide och Västra Fjällfjället uhtjä lieb. Efter Torkel To.
masson har jag tecknat / i viele som
halvlångt. Jfr att Lgr skriver t. ex.
kuole, fisk, och biele, hälft, sida, med
halvlångt 1. När Leem och Nensen
skriver velle, viell, viellen, torde
de återge det lapska halvlånga 1.
Wiklund har sålunda en allt annat än
trygg utgångspunkt då han härleder
det lapska namnet på Fjällfjäll ur ett
urnordiskt *lala. -e kan vara på
lapsk botten tillkommet liksom i
tjielite.

flelckå Vilh.: Nensen, Åsele lpm
Felkan Tjakk, bemärker flat såsom ett bräde. Jfr
Hell- se fiel'lei.
Helle, se fiele.
fiellö, se fide.
Milt, gen. fiellå; S
Ss fälld
bräde. Nordiskt län: fno. fjol f., urn.
*felhu (NL 150; Wiklund, Lappische
Studien 32). fiellic-jdure Gv 15a1 Gst
Fiällojärvi; fiell-dhpe 22a3 Gst Fiällo56

ape. fällti-kielcts Arv 28c1 (där har
man haft en fiel'lu-koahte, brädkåta).
fällaur-jultkö eller fälb-kr-jubla Sors.
fiellåk, avi. av
, en liten
tjärn, Jm 13c1.
fiellutj, dim. av
-njdr'ka Jm
21e2 (liknar ett bräde).
fierpö, Nensen, Lycksele lpm, f elp e
valp. Nordiskt lån: no. velp (NL 347).
53c1 Gst Fälpfjället;
-jåure.
Moosberg NT fäl`pci, ST fil`pö Stor.
ochLillvalpen, toppar på Olfjället
(gränsfjäll mot Norge).
fier'pme, se vier'me.
fier'rå (fierrd?) troligen presensparticip (nomen actoris) av fierrdt vispa,
röra om; kasta hit och dit (om vinden). fierrd (upptecknat så), berg,
Jm 12e4 Gst Ferm. För ett nomen
actionis fierrd talar däremot fierrd,
inessiv fierdn, fjäll, Arj 19b1.
fier'vå, gen. fiervit (KN) fjxre (den del
av stranden som ligger torr ved 'avvand); (LÖ) strand; (NG) havsstrand;
(SG) sandig sjöstrand; (Jm) sjöstrand. Q 239. Nordiskt lån: fno.
fjara f. lavt vande; fjwrestrand, den
del af stranden som overskylles af
flodvandet, men falder tort ved lavt
vande (NL 151).
fies'ke, NG vies'ke =sjadde. Q 240.
fik'sa, gen. fiuhsa fähus. Lånord: sv.
fjös-

filcpö, se fiel'pö.
Trn virckal förkläde. Lånord:
NL 152. vir`kal-johka, -luokita Ko 1b6.
fiäl°11å, se fiend.
fiällo, se
fjuulö, Jtl Lgr fjord. Ungt lån.
flåkå flake (giller: förlapskat i enstaka ortnamn).
-jdure Stensele
Gst Flakaträsk.
fletö, (Wiklund) flätö =sv. Al (Herman
Geijer) flät(e) n. vidsträckt flat terräng i fjället eller på myrlänt mark.
fletö 71b5-6 Flatruet.
flintö flinta. Lånord: NL 153.
gäutje Ov 72a4 Gst Storfjället.

fläsån—halkörö
fläsån S, jfr no. fles, flces skjar eller
ban.ke, som kun rtekker op tul vandfladen, og tildels overskylles.
tfonnä 58a6 Flistjärn;
tre tjärnar, 59a6.
flätö, se fletä.
fråniö, se rcipma.
fråmöh-, se *rcimahk.
frånlöhk, se *råmahk.
från'sa, gossnamn =Frans.
f repen Nensen, Åsele lpm, tvärbrant
(Frepen Jaure), troligen =riehpen,
gen. av (Lule) riehppe. Nensen, Lycksele lpm Verts freppen Tjåkk.
fråmste, se *retmastahk.
fuolnä, tryckfel hos Lgr (och Q) för
fuopkä.
fuopkö Jtl Lgr kleines, kurzes Tal, das
zwischen zwei Bergen aufwärts fährt.
Q 245.
hedland, Jm
fuor'nå, jfr fuor`nes.
20c6.
fuor'nåtj, se huor'nåtf.
fuorcnes, gen. fuor'nå, jfr huor'nåtj.
Jm Gst Keppohuomats.
kähpplifuor'se Sors. Qvigstad; Lö fuorss;
Härj. fuossje fors. Q 395. Lånord: NL
195.
fuorss, se fuor'se.
fuossje, se fuor'se.
fälhpå, se viel`pas.
fällå S, se fiel'192.
se
fälp S, se fiel'pä.
fäPpå, se viel`pes.
färilt Arj, uppgavs höra till färruhit
komma bort; jfr färrat, SG svärrat
drunkna, (SG) omkomma. — -jåure,
-vågge Arj 19b4.
fätnö, se fätn&
g-, se k-.
habak, se håpahk.
hab're (Grm ortn.) en sådan som aldrig kan vara still; jfr hablruhit vara
kvick i rörelserna. — eller hab'ri, sjö,
Jm 20b4. I sjön finns det mycket
forell, »det alldeles kokar»; »tåpmukah
hab'ruhih tannä forellerna vimlar där».

håbres, Trn hårves; gen. håb'rah,
hår'våh bock. Qvigstad, Pattedyr
103. Nordiskt lån: fno. ha/r; urn.
*hafiraz (NL 190). hcirves-njoas'ke
Ks 2a2. håbres, berg, Jm 12c6,
19a6,
-juhkä Sors. 25bc3; åb'råsä-jdure Wiklund 42a3 Gst Bockträsk.
habirl, se habire.
håddi-, jfr KN adidiht herme efter, kopiere; S (också) härma hånfullt; Lule
håddihtit härma (upprepade gånger),
ha för vana att härma; ge eko. Nordiskt lån: fno. keda bespotte, forhaane; urn. *hädia- (NL 83; Sköld,
Kriterien 169).
hånd, gen. hagya årtull, hå,a. Lånord: fno. hår, pl. håir m. underlag i
fartoiets side, hvorpaa aaren i ligevagt bevager sig under roningen,
keip; um. ack. *havhu. (Liden,
Uppsalastudier tillegnade Sophus
Bugge, 1892, sid. 90.)
hånas, troligen avl. av hågvit. -våråsj Gv 9b5 (strax S om den lilla
sjön S om o i »Tjåorika»).
håhå —cih,ci7 Arj Lgr -jåure.
håht15, se håhtta.
håhtta, gen. hata; S hcihtä hatt. Lånord: NI 190. hahtä-varåtjä Arv 35c3
Gst Hatten.
blinka,
S ciihkä grov, gammal
fura eller gran med kärnved; (KN
Kt) stort svart tre (bare i eventyr).
Lånord: fno eik f. eg; ordet synes dog
at vare brugt om storre treeer i alraindelighed. etihkö-bätkä (a-ljudets
kvantitet ej angiven) Tn Gst L. Axhögen. Se också tigge.
håihkak, av!. av hciiihka. , berg Jm
20a5. Även kallat kuosatf.
hålnier, se håven
klumpig, otymplig; (NG) övermodig, okynnig; (KN) vilter, flokset
pike; ustadig, lettsindig person, — ,
berg, Ks 11a3, fi. Halju.
halkörö Härj. följren som villigt följer en ledren.
-tjar`ve 59b1, 755.
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halko—håpakatj
halko (finskt ord) vedträ. harkujeture Ks 6a2, fi. Halkojärvi.
hål'ku, se halko.
se hdlilitt.
se
avi. av stammen
Olat, attr. å/tic i
attr.
lutande ställning. Nordiskt lån: fno.
hallr heldende, som har en skjwv,
skraa retning eller stilling (NL 188).
hålm-, se harma.
hål'ma, gen. halma halm. Lånord: NL
188. — -dhpe Jm 20b5 (det växer
rörvass där); ham-dhpe 21b1.
hål'te, Ute genius loci; offerplats. <
fi. haltia. halite-jdu're Jk 10a6. ål`tijciu're Jk 10b1, fi. Alttajärvi, Gst
Altajärvi; alep årte-varre Gst Aitavaara. halti-kuointka Gv 1502 Gst
Haltikoski; ålte-jciu're 15c3 Gst Altejärvi. hate-njcirika Jm 21c1. Där har
det varit en offerplats (med ben).
al`te-tievvet Jm (akosi låh tduhtät
tulersim tolutj dikii där man lagrade
ben i forna tiden). ållte-luokita Jm
Ruong 20a3; -tievvd, offerplats.
hårti, se /tete.
hållis, se åtas.
håmmår, lånat namn: sv. Hammaren,
en brant klippa, runtomkring lodrät, så att ingen kan ta sig upp, Jm
12b2. Jfr åntmör-. njuose h,dmimar
fjällparti, Arj Ruong 19b4.
håmmörö, se cimmär-.
hån'hi (finskt ord) gås. hånhi-vcirre
Jk 10c3 Gst Hanhivaara. -jduråsj
Gv 9c5 Gst Hanhikåbbonj.
håncika, gen. &hicka KN hank (ngt.
som er ophanket), knippe; kuolle- —
en hank fisk. Nordiskt lån: fno. hpnk
f. hank, ring; no. honk klynge, knippe,
dragt af ting som ere sammanbundne
eller hwngte paa et baand; vidie-ring
at fffiste en grind med; tvwrbaand
over et lms; hank, haandfang paa
kar; sv. hank, hank (NL 189). —,
bergknallar, Arj Ruong 26a6; hån`ka-rohtje.
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hånikti (SG) sten som nyttjas som
båtankare vid notdragning; (KN)
sammenheftet risved som brukes
som fortsettelse av tjuollti (den del
som står [gjerne noget skrått] i
stromretningen) i et laksestengsel;
(KN) heigaffel. < fi. hanko gaffelformigt redskap till åtskilliga förrättningar och behov; tvågrenig trägaffel för att framskjuta vinternotens
stänger under isen; hö- eller halmtjuga. hånled-vuohppe Ks 2b4.
hånn-, se luininu.
håninå, flicknamn = Hanna. Unnapuollån, ås, Jk 10a6. En gumma vid
namn Hanna råkade vålla skogseld
där.
hån'nu, gossnamn = (fi.) Harnu. hannoai've Gv 9b1. En gubbe vid namn
Hannu frös ihjäl där.
håns-, gossnamn = Hans. håns-biehkövdrcitjä Arv 35c2. Efter en Hans,
kanske sagesmannens farfar.
hån'sa, gen. hansa, gossnamn = Hans.
hånsa-jciuratj Jm 13c3. Efter en
man vid namn Hans, som bott där.
håger, gen. hetkvera eller håvera en
enda trädstam, som man lutar mot
en björk och på vilken man hänger
kött. • —ethpe Jm 21b6. De båda
källgrenarna till kodd-ohko möts
mitt på myren.
hatj'på, gen. havvci; av'vå, gen. avvå
alfågel, Harelda glacialis. Qvigstad,
Fuglenavne 10. avvci-jciure Stensele
Gst Angasj(aure).
håpa(h)k, S håpöhkö, hdpke hök.
Qvigstad, Fuglenavne 163. Lånord:
fno. haukr, urn. ack. *hafluka (NL
186); jfr fi. haukka, havukka.
-vårdtjah, tre
luokita Gv 13a5.
små fjällhöjder, Arj. "..,-jciureaj Arv
34a6 Gst Spenningtjärn. hcipöhkö,
berg, Sors. 25b5 Gst Habak. hcipkehäkte kulle med tvär hällbrant, Vilh.
hapak, se under suhpe.
håpakas, se hapakatj.
håpakatj, håpakasj, Trn håpakas, dim.

håpöhkö—hier'ke
av h,apa(h)k. hcipakas, bergutsprång,
Jk 3b5.
håpähkä, se hdpa(h)k.
håpke S, se hcipa(h)k.
hapme, förmodligen grundstam till
hapmohkä. luule -',fjällparti, Fr 47a1.
hapmähkä, se hapmohkä.
hapmohkä ett slags fjäll (Torkel Tomasson), jfr Q 379 hapmdtjä en lav
liten fjellrabb. —, fjäll, Vilh.
hapsa, se hapsas.
hapsas, NG halms illaluktande. Avl.
av hap'set, NG hak'set känna lukten
av något. Etymon: FUV 16. haps«.
jöntre Gv 14c4 Gst Hapsajaure;
-ape 21a4-5 Gst Hapsaape.
hårålt, troligen gossnamn = Harald.
by, 29c2, Gst Harads.
hår'je, gen. h,drje ås (berg-, tak-);
ryggborst; man (på häst). Q 384.
< fi. harja. Se också sub svii'ne.
hårld, gen. hdrjcl (berg)ås. < fi.
harju.
Gv 22b3 Gst Harjujänkkä.
hårr-, se hår're.
harrå Ss, se ores.
hår're harr, Thymallus thymallus.
Qvigstad, Pattedyr C 53. Lånord:
NL 190. — -jciure Stensele Gst Harrsj(ön). hevrrörön-jäure Vilh. Gst Harrsjön. Hit hör väl också hcirr-öiveh,
två bergknallar (vid hdrrOhk-sjöarna)
Arj Ruong 16a6.
hårrörö, se hår're.
hårirl, se hårlre.
hårrå(h)k, avl. av hetr're. -jciu're Jm
20b5. D:o Arj 20b1. pajep
vuolep
sjöar, Arj Ruong 26a6 Gst Paij.,
Vuol. Harrok.
harive, S abire, äbire regn. abrur Arv
34a6 Gst Abraure.
kärves Trn, se hares.
hås'ne, se ds'ne.
håsiså, kanske = Hasse (Hans). hässåvårre Arj Ruong 27b2 Gst Hassevare.
hattå Ss hydda. Lånord. hattcinjciure Storsjö 71b3 Gst Hyddsjön.

hattån, gen. av hattd.
håtti-, se håddi-.
håuk-, se håu'ka.
hauka, se huuthke och huu'hkem.
håu'ka, gen. håuka; S håukö gädda.
Qvigstad Pattedyr C 55. < fi. hauki.
h,dukä-jåure Stensele.
håttka(h)k, avl. av häutka. , tjärn
Gv 14a2. Det finns gäddor där.
Arj Ruong 26a6 Gst Haukakjaure.
håukt5, se håu'ka.
hauki (finskt ord), se henna.
håuktihk, avl. av håutka. -jdurdtjah
Jm 20b6.
håu'kuras Trn, troligen = håu'ka +
jdurås (Lule jåuråtj). -jåu're, tjärn,
Jk 5c6.
-håu're = jåu're.
håvä, se håvvä.
havvar Jm, namn på en viss skogslapp.
håvv13, håvä hav(et). Ungt lån.
jciure Stensele Gst Hafssj(ön). buudäh,åvvä Wiklund Storavan.
hel'hka, gossnamn = fi. Heikki (Henrik). h,eihka-påk'te Arj 20b1; hieihkaluokita, -påk'te, -tjohhko Ruong 27a2.
heikåm, jfr gossenamnet (fi.) Heikki.
heikånta-jåu're Gv 9b5. Efter en nybyggare Heikki.
hellma, se häitma.
helka, se h,äl'hkå.
herk-, se hier'ke.
her'ken, gen. av S her'ke: se hier'ke.
herikörö, se hier'ke.
herra: se härträ.
herran, se här'rå.
Herr Daniel, personnamn. HerrD ani e kiegge Jm 28a4 (efter kyrkoherden Daniel Engelmark, som haft
slåttermyren där).
hiel'ma, se häi'ma.
hielmö, se häi'ma.
hier'k-, se hier'ke.
hler'ke, gen. hiercke; här'ke, gen.
härcke 1. renoxe (kastrerad hanren);
2 (S) häst. Qvigstad, Pattedyr 111.
< fi. härkå (nöt)oxe (kastrerad nöthanne). Baltiskt lånord: litauiska
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hierike-piel—hor'su
kirga,s, ack. irga häst. Ordet har hohpålis, troligen avl. av hohpe, odryg
(om mat och dryck); < fi. hupa. ,
vandrat med betydelsen 'dragdjur';
höjd, Arj Ruong 27b2.
i sydvästra Finland plöjde man med
oxar, lapparna körde in renoxar. honom, nomen actionis av hoi'kat
slunga, kasta, vräka, slänga; (NK)
hierik-Mpe, by, Gv, Härkmyran.
stote, skyve, puffa; ha samleie med
heir'ke-suold Arj Ruong 19c5. herkörö(mannen subj kvinnen obj .). hoi'kantjar`ve, berg, 59a2 Get Herketjarve
tjohkka (Wiklund också: hoi'kam(herkärg <her'ke + jdu're). herken-klähtjohkko) Jk 3b4 Gst Håikanaatjåkko.
på, 71e4 Gst Hästkläppen. hierke0'11416 Oviken 72a3 Gst Hästryggen. honan Trn, se hoiikam.
höks, se öks.
hier'ke-piel-, se hier'ke-pielle.
hier'ke-pielle en halv (ren)klövjebörda holckok, avl. av hot ko stång utan gren
eller klyka; pl. notgist; stång (i all(vid pass 20 kg). hier'ke-piel-jdurdtj
mänhet) att hänga något på. Etymon:
Jm 21c5.
FUV 81. ••••• -dhpe Jm 28a1.
hiel'hka, se hei'lika.
hiihtam, pl. -a; KN hiihta, gen. hiiih- holckos, olekos, avl. av hot ko (se sub
hol`kok). -jdure Arj 20c1.
tama (Lule) våd från bakre övre
kanten i en lapsk byxa; (EN) den hol've, jfr hollvdt yla, tjuta (om hund
och varg). fi. ulvoa. —jiegge
overste del av buksene, fra skrevet
21b6.
av. hiihtdn-oaiveht, -johko Ks 2c4.
homå, se hopmd.
hiihtån Ks, se hiihtam.
hon'kå, namn på en viss same. honcledhilla-kobme, se hilla-kopme.
kiedde Jk 4c2.
lilla-kom-, se hilla-kopme.
hilla-kopme, gen. -kome; hilla-kom- hopmå, gen. homti (ungefär:) liten
bäck (Erik Marsja, NG); bäck med
rai'ke; NG hilla-kupme, hilla-kumbranta stränder (Carl Johansson);
rdi'ke; SG hilla-kobme naturlig vak i
ett av tät buskmark och sumpigt
isen om våren (allt ifrån februari);
land omgivet sel som man ej kan
anses vara andhål för fiskarna.
komma över (Wiklund); Ks Suijahilla-kum-, se hilla-kopme.
Bachtal mit steilen
vaara Lgr
hilla-kupme, se hilla-kopme.
Uferabhängen; EN opmit, gen. omii
hiPtå, gen. hi/'tt! hylla. Nordiskt lån:
gjormehull (stort); opmd-johka Jk
fno. hitta, samnord. *hilpiö. , fjällWiklund 5c6 Gst Umpurijoki. Q 673.
kam, Jm 19a6.
Jk Wiklund opmå svag plats på is,
hjerpe, se jor'po och muu'ra.
där man faller ned och drunknar.
hoamper stenhölster.
homd-johka Jk 4e3-4; d:o 9b5; d:o
hoancika, gen. hoancka KN tverrbratt
10b(5—)6. D:o Gv 14a5 Gst Homoeller utoverhengende bergvegg; bratt
jokk. Jag har lyckats genomdriva
bergside. Q 392. Jfr h,än'kei. Nordiskt
att stationsnamnet stavas Håmolån: fno. hang, pl. hpng n. det hvorjåkk.
efter eller hvormed noget hwnger,
bugt; pörr tök hendi sinni nidr undir hopuk, jfr hohpe odryg, skryp. < fi.
hupa. •-•-• , berg, Jk 10e3 Gst Hopukka.
kvidinn, enn kettrinn beygdi hangit
svd, sem pörr räti upp hpndina. horret, jfr horre, gen. hore hop (av
föremål); Tysfj ord Qvigstad horrit,
(-tjohkka) Jk 3b5.
gen. hord stenvarde. Q 394.
hoau'ra: juovva- terrängparti över-kdla
(-fuovva) Jk 8a5.
sållat med stora stenblock.
hor'så, se hor'sg.
Jk 3b4.
hor'så, hur'så, Ss hor'sci (Arj Grm)
hobbiken, se hithpähla.
60

horcsak—huu'hte
oländig mark ( =sjmil`tjas ätnam);
(Arj Lgr) Häuf ung umgefallener
Bäume; dichtes Gebilsch; (Vfs Lgr)
Gebfisch mit groben Ästen. Jfr
hur'så.
horcsiihk, avi. av hor'så. -våråtj Arj.
hosse (hos' se?) Jm Ruong (efter P. L.
Tuorda) svagt välvd upphöjning av
terrängen över omgivningen.
h6u'ra, se h,oaulra.
hub116, gen. hublå humla. Qvigstad,
Pattedyr D 109. Nordiskt lån: fsv
humbla, ack. humblo (NL 338).
-jiegge Jm Ruong 20a3. hubbijegge Arv 42a6.
Kvikkjokks
huhttän = sv. hyttan.
kyrkplats. Det har funnits en smälthytta där.
hul'hkå, gen. huihkå, personnamn.
huihkå-vårås Jk 4b6. Därifrån brukade en same vid namn hålla utkik på sina drängar.
huihkäMn, se huihkithin.
huihk6hin, jfr NG huihketit, huihkatit
hojta »ho, ho, ho» åt folk; KN hui'hkeht huie; skrike. alep huihkåhgn(johka) Jk 9a1; -tjohkka.
-johka
hui'vi =fi. huivi (hals)duk.
Gv 15be2 Gst Huivijoki. Det lp
namnet tycks vara kalkerat på det
finska.
hund, personnamn. Familjenamn i
Jm. Jfr fi. hulju spö. — -vårre Jm Gst
Aitatjåkko.
huor'nå ett berg på sidan om ett annat
och i förbindelse med detta; mellan
dessa två en sänka (pohke). Jfr
huor'nåtj. Avl. av *huor'ne = vuorne.
huor'nåsas Trn, dim. av *huor'nes —
fuor`nes.
huor'nåsj, se huor'n,åtj.
huor'nåtj, fuor'nåtj, vuor'nåtj, dim.
av huor'nå: ett mindre berg, som
sammanhänger med ett större (föga,
om alls, brukligt som appellativ). Q
397; Wiklund, Ortnamnen 71. huor'n6,81 Gv 9c1-2 Gst Huomats. ~ritnåtj Arj 19c5 Gst Vuordnasvarats;

vuortnåtj Wiklund, berg, 27e2 Gst
Vuomats.
huorimitja, gen. av huor'nåtj.
huornats, se huor'nåtj.
*huorne, se vuorne.
huor'sd, familjenamn (Fors?). huor'så
eller huor'så-njårika Jm 12a4. Två
av tre bröder •••-• , som hade stulit får
(eller hästar) i Norge, drunknade i
sjön där; man tror att de spökar.
huossd, jfr — -riihmehk tjockhårig
riihmehk (se sub riimak). -pahta,
vik, Gv 13a5.
hupk, se hähpähkö.
hur're, gen. hurre; S också härre orre.
Qvigstad, Fuglenavne 175. Nordiskt
lån: urn. *urra (NL 196; Wiklund,
T;
Lappische Studien 23). •-•
-ficure Gst Orrträsket. härren-oajje
Vilh. Nensen, Åsele lpm hurra
Jaur e, Orrhvin där.
hurrökö, hurrähkw13, se orehk.
hurruka S =hurrökö.
hur'så Arj Lgr Häufung umgefallener
Bäume; clichtes Gebilsch. Jfr hor'så.
huu'hke, presensparticip (nomen agentis) av huu'hket hojta, hoa, ropa »ho».
Jk, Gv 8a2 Gst Haukavarats.
-njetrika Gv 14c3; -suollutj (Grm:
någon har blivit kvar på holmen
och måst ropa efter båt). Jfr huu'hkem.
huu'hkem, Trn huu'hken, nomen actionis av huu'hket (se sub huu'hke).
huu'hken-vdurås Jk, Gv 8a2; -jåu're
Gv huu'hkem-oai've eller huu'hkimoai've Jm 28b1.
huu'hken Trn, se huu'hkem.
huu'hkim, se huu'hkem.
huu'hku, troligen avl. av huu'hket
(se sub huu'hke). -tievvå Jk 9a1.
huuhtåtj, dim. av huu'hte. , (gran-)
berg, Gv 22b3.
huu'hte = fi. huuhta, huhta sved, svedjeland, i sammansättningar även
hu(u)hti-. huuhte(n)-åhpe Gv 22b3
Gst Hakkonape (skall vara: Hakkuun-cihpe; hakkuu betyder avverk61

huuhten—häuk
ning, hygge); huuhte-värre 15e4 Gst
Huhtivaara.
huuhten-, gen, av huu'hte.
huu'la eller huula (Grm Ortn.) ful.
Två möjligheter föreligger: 1. < sv.
ful; jfr fno. fåll raaden, stinkende;
afskyelig; uren; 2. =KN huula, gen.
huu'lalca med gammelsmak el. -lukt
(om kjett, kjettfett el. fisk som er
på vei til å surne); med kvalm lukt
(om kker). Lånord: no. och äldre sv.
u/ härsken, ankommen, skämd (NL
196). — -kobbo Jm 13c6; »taina ko lä
suohkkis sämål-ätnam, neures ätnam
emedan där är tjock mossjord, 'ful'
jord.»
hfihpähkä tycks betyda: spetsigt berg
(till formen liknande en toppluva). —
Stensele Gst Hobbiken. Hit hör
kanske Nens6n, Åsele lpm hupk
häng mössa.
hiirre, se hur're.
hfirren, gen. av härre.
hy ö t y (finskt ord) nytta, gagn; förkovran, tillväxt; männyn
, tallstrunt. ,••• -n,cipår-värre Jk 10b6 Gst
Hyöty Näveriv(aara).
håikama, se hoilkam.
håmo, se hopmil.
håpa, äldre sv. håp, haap < fi. haapio, aspeka, lång båt, julle, jakt
(avl. av haapa asp). Nens6n, Åsele
lpm Håpa Jaure, båthus där.
häl'hka, se hei'hka.
härma, hei'ma, S häimä gård, hemman, jordbruksfastighet. Lånord:
fno. heimr, no. heim, (NL 191).
häima-vårdsj Gv 14b3, fi. Kotivaara.
häimä-våre Sors. 33b4 Gst Hemfjället.
hälmfi, se hici'ma.
häi'na, S häinä slipsten. Lånord: fno.
hein f., no. hein (NL 197). Minevcirtå Vemdalert 72b2 Gst Henvålen.
häi'nå, troligen avl. ('rik på') av
häiina. -tjohkka Jk 4b6, 5b1. Wiklund gissar på Henrik.
häi'nfi, se h,äi'na.
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häitå Lgr Hede (Härj.).
häl'hkå, jfr håna. , fjäll, Gv 13a6,
839 Gst Helka.
Meka uppges komma av hiel`kehtit
bli plötsligt skrämd, haja till.
kor'tje Jm 20a5, sv. Hälkafallet.
häl'lå, jämför KN P
hällä-rovve Gv 15e1.
hällår, troligen =Karlsei (Qvigstad)
häller, gen. häl'låra, 'heller'. Q 399.
Nordiskt lån: fno. hellir m., ack.
helli, klippehule, skjul som er dannet i eller af fjeld; no. hellar, heller m.
grotte, klippehule, skjul under en
klippe; sv. dial. häller. I de nynordiska formerna har nominativändelsen r bevarats, men det kan jämväl
föreligga kontamination av singularis och pluralis. hällår är etymologisk
duplett till alle.
hälld, gen. källa stenhäll, flat häll.
Q 400. Nordiskt lån: fno. hella, ack.
hellu. hälla-kielas Gv 22e3. junkårhäl'lå Jm 21c3, sv. Junkarhällan.
häm'ha- = fi. Hämeen (dial. Hämehen,
Häm,hen), gen. av Häm,e Tavastland.
,--värre Ks 6a2, fi. Hämhenvaara;
-jåu're, fi. Hämhenjärvi.
hän'kå(-påk'te) överhängande bergvägg. Q 452. Nordiskt lån: jfr
fno. hengiskafl, no. hfflngeskavl överhängande snödriva; no. hengjeberg
överhängande bergvägg (NL 198).
här'ke, se hier'ke.
här'rå präst; (Gv, Trn) herre. NL 198
härrå-låhkå Arj (anledningen okänd).
härrån-njuonå Vilh. Nens6n, Åsele
lpm Herran Tsakke, Hemberget
vid Prestgården.
härrån, gen. av härirci.
härre S hår're.
häsita, gen. h,ästa häst. Lånord: NL
199. -johko eller ••••—jokötj Jm 21a4
(hästar har brukat beta där om sommaren). ,,,-jeturåtj Sors. 33b4 Gst
Kåtatj(äm).
häuk- no. haug hög (subst.) -6l'ke
Tn Gst St. Axhögen.

-petkite
häu'lå hyvel. < fi. höylä.
Gv 8b1-2.
ibbå Ibba, Ebba. ippå-tjohkko Gv 13a4
Gst Ebbatjåkko. En gubbe hade
drunknat och hans hustru ibbci sökte
honom på det fjället.
Idja, gen. ijet; S (ijjö,) jijiä natt. fi.
yö. ijjö-rapt(a), se raptö.
lehkål, kanske av iehke farbror (äldre
än far; jämför muohtal systerbarn
[i förhållande till muohtå, mors
yngre syster]). -suotit Arj 27a3.
lekel, se jäkel.
Upper, se äpper.
iereti(h)k, hiereti(h)k, Sn 6.9,ök sidan
med revbenen hos ett kreatur. Dunkelt är sambandet med det liktydiga
Tn ähtördahkwö. Jfr votjakiska urd
revben, syrjänska ord ds; sida (Y.
Wiehmann). ör`tök-påk'te Arj Wiklund 26(a)bl Gst Ertektjåkko.
lessas, gossnamn =Esaias. — -åhpe Gv
22b3-4, fi. Esseksenvuoma eller Eskonvuoma, Gst Esaiaksenvuoma.
ihtån Trn, preteritumparticip (ihtåm,)
av ihtet komma till synes; troligen <
fi. itää gro; FUV 83", Comparative
grammar 3908. -jau're, -johka, -vetrre
Jk 4a3.
IP må, jfr ii'mat göra (någon) konfys,
ifrån sig, skrämma (subj.: något
övernaturligt); ii'mut bli skrämd,
tagen, förtrollad av något övernaturligt. Jfr fi. ihme under(syn): lånord?
-pahta, dalföre, Gv 8b5;
tält.
irsa, Nä is. Lånord: NL 200. Jämför
iisa-kuoyar, dån, som brukar höras
i fjällen vår och höst, förmodligen i
följd av att vattnet fryser i klipprämnor och spränger lös klippstyeken; iisön-latte snöuggla. ii,s(ö)ngältd, fjäll vid riksröset 152 (ej Gst
Isengälda alltså).
lisön, gen. av
iivår, gossnamn = Ivar.
-jokötj Jm
13c2 (anledningen okänd).
gen. -a, avl. av idja?

Gv 14b2 Gst Tjautjasjegge; -jciu're,
-johko 14c3.
ljjö, se idja.
illåk, avl. av iNti den onde, djävulen.
Lånord: fno. illr, sv. ill (NL 200).
-jiegge Jm 28c5 (anledningen
okänd).
In'kå, gen. inkå (Jk gen. in`lc6), flicknamn, Inga; familjenamn i Jk. inckåjåu're Jk 3a4 Gst Inkanjaure. inkåtjorrti Gv 7a5 Gst Kirketjåkko;
-johka 8b6 (uppkallad efter en
lappgumma).
ineka Jk, gen. av in'kå.
inkan, se in'kå.
ippå, gen. av ibbå.
ir'hkå, gen. av irckes.
ir'hke S = irckes.
irka, se ir`kes.
irellåtj = irckutj.
'ekes, gen. ir'hkå; Trn och S itkes
nordsidan, skuggsidan av ett berg;
överhuvud en plats dit solen (för
tillfället, vid någon viss tid på dagen)
ej når att lysa. Q 406. itkes-påuhtås
Jk 4c1. stuor ircke,s, nordligt fjällparti, Jm Ruong 13e3.
attr. som är på nord- eller
skuggsidan;
pielle nordsidan,
skuggsidan.
is a k, gossnamn. -njårika Jm 20b2.
isjka, postföraren Isak Holmbom (Jm).
isrådjel Israel. isrcidjela-jåureh, två
tjärnar, Gv 22b2. Efter en gubbe som
hette Israel.
isrådjela, gen. av isrådjel.
itkå S = irckes.
itkes Trn, S, se ir'kes.
-j., förkortning av jåu're och fi. järvi,
sjö.
jåbme(h)k död människa, lik; den
döde. Avl. av jåbme döende; dödlig;
hädangången, avliden; den döde;
gengångare: presensparticip (nomen
agentis) av jåpmet. Etymon: FUV
17", Comparative grammar 377.
jåb'n Jtl Lgr eben (Gelände). Lånord.
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jadnem—jåmikutj
jadnem, se jetnömö.
jåffukas, troligen dim. av ett namn
jetffråk. 1776 års förhörsbok i Gv
nämner dels en Jaffock, dels (från
SG) en Jaffok (meddelande av fil. lie.
torde vara avl.
Erik Wahlberg).
av ja/'få mjöl, < fi. jauho.
paZ Jk 3a5. — var en ung same,
som drunknade där omkring 1880.
jaggar, se jakker.
jiihkö, gossnamn = Jakob. Namn på
en viss flyttlapp (Jk).
jahtsätjö, kanske dim. av N juhtsa:
se jutså.
jåköpö, gossnamn = Jakob. jdköpön
tjahla Icke Jakobshöj den.
jåköpön, gen. av jdköpö.
jakkårm: ätnarn stenbunden, oväxtlig fjällmark. Q 407. Av!. av jakker.
jakker hård, torr, ofruktbar (om jord);
LÖ jaggar torr, hård, jaggar-ädnam torrt land. Q 407.
jalgats, se janatis 2.
jalges, se jarkis.
jil'kö, jöVkö
jana attr., S
slät, jämn; (subst.) slätt, jämn plats
eller terräng. Q 408. jilikö-tjohkko
Stensele Gst Giltatjåkko. jaVköjappö, berg, Vilh. jallkö-tjahla Fr
47a2, 1039,9 Gst Jaltatjakken.
jal'kat pred. slät, jämn.
jalckat slät mark. Q 411. Avl. av
jana.
, berghed, Jm 21a3;
kielas 20a6.
jalikatas Trn = janatis 1.
janatis 1. slätt, jämn terräng. Q 409.
jalikatis 2., attributiv form av jallkat
(eller = janatis 1); Nens6n, Åsele
lpm jalkets, jälkats slät. jallkötsvårtd T Gst Slättfjället. janas-ave
(alius 410), fjällhöjd, Vilh. jallgötsöjjci Storsjö 71 Gst Jalgatsåjja.
jaPkö, se jallka.
janas-, se janatis 2.
jaPkis, S jil'kis attr. slät, jämn. jarkisdhtjeht, berg, Ks 2a1.
Arj 19b1. jilts-6i've (med ett bakre t)
Sors. 33b1 Gst Jalgesåive.
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jalks Ss, jfr janis.
jalcku(h)k slät, jämn.
berg, Jm
12a5.
jallå S höglänt terräng (fl. Jfr alleoch alla. jallet(n-tjahkö) Vilh. Betyder
'hög(t)' enligt sagesmannen. Jfr Nensen, Åsele lpm Jälla Kitt, Sw.
Högvallen, en Renvall vester om
holmar i Wolgsjön; j älla ås i björkskog.
jallån, gen. av jallå.
jallö, se alla.
j alle, se njalla.
jalges, gen. ja/10 stubbe (som står
på rot). Etymon: FUV 84. — -muot'ke
Arj Ruong 27a3.
jal'ta (Grm Ortn.) jämnt kuperat
land.
jalta(tjakken), se jana.
jalton-, se jetlitit.
jål'td KN svalt sommervwr med litt
luftdrag, så myggen ikke er så plagsom; (adj.) sval, med mindre myggeplage; NG jell`td vårre snökallt fjäll,
kil`tå riehppe snökall högfjällsdal.
jetl`td-cihpe Gv 14bc4 Gst Jaltonape.
glatås, inessiv jaitusin NG sval snöfläck i högfjället, där renarna är
fredade för insekter på heta sommardagar. Avl. av jå/Itti.
jåmä-, se jetpma.
jåmeh-, se jåme(h)k.
jåme(h)k döding, gengångare. Avl. av
jåpmet; jfr jdbme(h)k. jåmit-suolå Jk
4c2. jetmök-suol'lutj Jm 20b4. jetmehVilh.
jåmi, mindre noggrant för jåmii.
jåmil döding. jdmi-puollta avrättaJm 21b1
platsen i Jm;
(anledningen till namngivningen
okänd).
*jåmik, jfr jetme(h)k. jämök-suold Arj
19a2. En död har legat här över sommaren.
jåmikii, pl. jetmikahdh lik; pl. de döda,
avsomnade; (SG) döding, gengångare,
spöke.
jdmikutj lik; pl. de döda, de avsom-

jåmit-jäpmätjä

nade. -jciurcitj i Jokkmokks kyrkby;
det berättas att man fordom sänkt
ned lik i tjärnen: »åddjitin jåbmekiit».
Nensån, Åsele lpm j äme k etj en
kalmeh, de dödas grafvar.
jåmit-, se jåme(h)k.
jånctså (gen.), personnamn? --jiegge
Jm Ruong 13c4.
jåpma attr. (pred. fetmas) död, livlös;
--vår'hpe varp där ingen fisk finns
i noten. --jåu're Jk 3a3; kallas så
därför att det inte finns fisk där. Nensån, Åsele lpm Jame Jaur e, en
lapp svettig druckit ihjäl sig vintern.
jåpmet, 1 pers. sing. pres. jcimciet dö.
Etymon: FUV 17n, Comparative
grammar 377.
jappö, jappwä Ss, se jobbo.
jarem, gen. -a (KN) liten utvidelse
av en elv (mindre enn luoppal); (Grm
Ortn.) = sIdlivep rcivIve (en svagare
ström); (LÖ) j arr em små sjöar eller stillvatten emellan forsar. Q 416.
Jfr fi. järämä slakvatten i en fors,
mindre spakvatten mellan två forsar.
jaren-johko Ks 5a2.
jaren Trn, se faren.
jarige, se järrökö.
j argn, se jariva.
jaehtti lugnt ställe i bäck eller under
ett fall (där fisken helst håller); se
också under for'kå.
jar'kgä, se jariva.
jar'nä, se jariva.
jar'ga större öppen vattenyta i en sjö;
mittersta, vidaste delen av en (större)
sjö; (Malå) brett sel. Q 415. jarlkvö,
sv. Malåträsket.
jar'gä, se jariva. Lgr Wortschatz nr
1643 tryckfel: n för v.
jarpö Ss, se jor'po.
jarre, gen. jare knöl i trä; muskelknut;
senknut; svulst; (Kvxnangen, Qvigstad) utvidelse av en elv, hvor vannet loper ganske sakte. Q 417. -,
fjäll; jarre-johko Jm 20c5.
jassa, gen. jaså den eviga snön, där
den bildar smärre fläckar; snön när
5— 644045 B. Collinder

den bildar hårda snöfläckar i fjällen;
även tsuobitsa; snö, som är hoppackad och hård på halva djupet
(tsievve). Q 418.
jtitun fi. *jatuni, jatuli jätte (fsv.
jatun). jcitun,a-kuoi'hka Ks 6a3, fi.
Jatuninniva.
jåtuna, se jåtun.
jau'la, se jou'lo.
jåuråsj = jåuratj.
jåuråtak (Qvigstad) en strandsjo (fy!.
lesmed vann med flo sjo eller i sterkt
regn). Q 420. Avi. av jåu're.
jåuråtj, jåuråsj, S jeturötjä, dim. av
jåu're.
jåu're, S även fäure sjö. Q 421. fi.
järvi.
jåuren S, gen. av jåure.
jåurötjä, se jåuråtj.
jåurlis, troligen av!. av jåu're. jauruskielas Jk 5a1-2.
j eddnem, se sub malkei.
jegge jiegge.
jeg'tis Trn, jfr jäbita, jämnt, KN
jäurta jevn(t) i kanten. Lånord: NL
204. jey'tis, berg, fi. Jeutis, Ks 2c6
Gst Nuorpalait.
jähpuk, se jihpökä.
jehtanas, se jiehtanis.
jekg-, se jiekva.
piga, se jana.
fin skoglös dal; Lgr breites, wald loses Tal. Q 412. guhkes -, (övergivet) lappläger, Storsjö. föllån-juhkö
Vilh. Hit hör kanske jämväl gobtöjela-juhkö Sors. 25c4 Ost Kåbdekielasj.; bäcken går genom en dal vars
övre del är bred och skoglös.
jällån, gen. av fälld.
jälle- (jelle-), se alle-.
jölles-, se ales-.
jelli, se jielle.
jen- S, se ätna.
jenä, se ätna.
jenömös, se änamus.
jenjö, se ätna.
jegä, se jiekva.
jöpmätjä, se jipmähtjö.
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jöppi5,31elle
jöppö, se jobbo.
-jörö = jåu're.
ejrcfa, gen. av jier' fa.
jer'htå, se jier'htå.
jeris, se kieris.
jer'möhtjä uppgavs betyda: jämrner.
-bier'jö Stensele Gst Germanb(er)g(et).
jercmuk, namn på en viss same (farfar
till J. Johansson i Skajte); namnet
är troligen avlett av fierkne, förjer`muka-gthtsastånd, klokhet.
värre Gv 22b5 Gst Jermokvantov.
(se fåhttsa).
jercmuka, gen. av fer`muk.
jörspö, se jor'po.
jörrökö (Qvigstad jerrege): goate(Trondelagen) forlatt gammetomt;
Härj. (C) guot-jarige ein Wohn.platz,
den man (während des jährlichen
Umzuges) verlassen hat. Q 311.
jerta, se jier'htå.
j er va, se jieriva.
jervas = jiervas.
jervöhkö, troligen avl. av jieriva.
(-jeture) T Gst Järfsjön.
jervös, se jierva.-9.
jetnömö, jitnämä, ett dött ord, som
folketymologiskt har förknippats
med jievö, is (så Nensån och Torkel
Tomasson) eller jenö, stor (så Vilh.2);
Nensån säger att jäddnasj i jäddnasj 1 ande betyder 'isigt', och Tomasson anförde ett jötnån, 'snöbetäckt'. jetnömö, Lgr jitnamö 1. Malgomaj (se malk92); »isen ligger länge
på» (Vilh.1); 2. Get Jadnemklimpen,
Norska Gst Jetnamsklumpen; jämför (helt på norska sidan) Jetnamenj(au)r(e); det måste vara den
genom den sjön gående ån som Lgr
kallar fitnamän jänti.
jetnja Trn = jiekva.
jeu'ja KN ren som er meget lys i farven, hvit eller niesten hvit; navn på
en hvit hund. jåu-Kture (ä kort) Arj
Wiklund 26a4 Get Hvitträsk.
jeällö, se jållö.
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jibbmats, se jiprahtjä.
jlegg-, se jiegge.
jiegge, NG och Trn jågge, S jiekke myr.
Q 463. Etymon: FUV 84. (fi. dial.
jänkkå, jånkä är lånat från lapskan.)
jiehkke, gen. jiehke, NG och Trn
jåhkke, S jåhke, jehke den eviga snön,
där den bildar stora fält (jämför
jassa); snöfält i fjällen om sommaren,
större än jassa; (Härj. även) snöbro.
jiehtanis, Jk jehtanas jätte (i sagor).
Nordiskt lån: NL 204. ,,,-pålelte Jk
Jm 20b3.
8a4.
jiekk- (troligen) = jiekke, gen. av
jiegge.
jiekke, 1. gen. av jiegge; 2. S = jiegge.
jiekn- = jiekva.
jiekna, gen. jieva; Trn även jietnja,
gen. jienja; S jevö, jievö is, jökel.
Q 422. fi. jää. fietnja-fåu're Jk 10b2
Gst Jääjärvi; -tjavel Gst Jäävaara.
Kebnekaise-massivet kallades kiebme-kåise-jievah.
jlekg-tiffil, se Otit.
jielle, NG jelli i jielle-värre (socken)
kan vara identiskt med förleden i SG
jelle-kasika, NG jälle-kasika kort
uppehåll i regnväder; juo koit rapåt
fälle-kaskait det blir nog snart klart:
det syns ju redan sprickor i molnen.
(Geminatans längd framgår ej klart
av uppteckningarna.) Till samma
grundstam hör Gv jälakis, Jm
KN Polmak jalakas, Karasjok
jalahas, Kautokeino jielahas fullständig molnfrihet, klart väder; SG
jälakasitet, Jm jielahkasitet, KN Polmak jalakasitiht, Karasjok jalahasltihk, Kautokeino jielahasitiht (opersonligt) klarna (om väder); bli molnfri (om himmelen); KN Polmak
fal'liht, Karasjok jaPlihk = jalakas'tiht. Etymon: FUV 1712, Comparative grammar 1778. När den gruvort, som nu heter Malmberget, nämnes första gången år 1704, kallas
berget Jllewar e; det stämmer bra
med uttalet jielle-värre (i synnerhet

j iellå—jilks
om man antar att ie hade fallande
tryckfördelning). 1743 skrev man
Jälliw ar a, vilket stämmer med
förledens uttal i NG. Enligt uppgift
(i andra hand) från en på 1830-talet
född same, som på sin tid körde malm
från Malmberget, var jiellti-vcirre
namnet på en (från järnvägen synlig)
bergkulle med en remna, förr i tiden
offerplats. Man kan ha associerat
remna, med jielahkio, och
jielle-kaalka betyder detsamma som
jielld-kasika: se jielld 1.
Delhi, gen. field 1. spricka, rämna;
paliva- molnfritt stycke av en annars mulen himmel; — -kasika spricka
i molnen, blå fläck, som uppstår på
annars mulen himmel. Jfr fielle.
Delhi, gen. jield 2. KN vindgufs,
trekk (fra der eller vindu eller inn
under klam). Kanske nordiskt lån:
fno. ä n. nedbor af regn, ene eller
hagl, isxr forenet med vind, no. el n.
iling, byge med regn eller sne; fsv
il, ml stormby, sv. il (NL 202).
jiemes (jiemis), möjligen avl. av Ja
-Kture, Fr
Lgr fieme Gebärmutter.
47c1 Gst Gemesjaure; -vårtd Get
Gemesvardo. Jfr dock einamus!
jien- S, se ätna.
jienamä, se ätnam.
jlenämä, se ätnam.
jienärä, se ätna och jecu're.
jienn-, se ätna.
jlennä Sn, se ätnd.
jiennäm-, se ätnam.
pond S, se &nå.
jiegah, pl. av jiekva.
jlegahk, avl. av jiekva. -jdu're Arj.
jlegamö »isberg». Avl. av (N) jiekva.
— Sors. 25c5-6, 1344.
jler'fa SG mycket kort ström mellan
två sjöar. kr' fa-jdu're Gv 7b6 Gst
Kaskajaure.
per'ht11, gen. jier`td, namn på (uppifrån sett) runda fjäll. Q 425. jerihtd
Jk 3a6 Get Järta. jerihtd Gv 15c4 Gst
Järta; fier`td-jdu're Gst Järtajaure.

jierthtci, fjäll, Arj 19a5. Hit hör
kanske jär`tetn-jciure Idre 76 Get
Tyfsingsjön; jär`trin-juhkä NV därom.
jler'htd djupt ställe under ett fall i
en bäck eller sjö. Lö j ärt o avgrund,
djup. Q 468.
jier'jä tolta, Mulgedium alpinum.
Qvigstad, Plantenavne 168. Nensån,
Åsele lpm j ärj a, bekanta gräset.
jlerctå, gen. av jierihtd.
jieretåtj, dim. av jier'htd.
jieriva, gen. jierva järv. Qvigstad,
Pattedyr 115. Ungt lånord: NL 202.
jierva-vdr' td, fjällparti, Jm Ruong
20a5 Gst Jervavardo. järvare-jäure
Vilh. Gst Jerfsj (ön).
gervas, avl. av jieriva. , fjällområde,
Jm 20b4. stuor-jervas., fjällparti, Arj
19b1. fervös-goritje, -faure, -suvön Arv
43b2, Gst Järffallet, -träsket, -selet.
-vdrtd T, Stensele Gst Järffjället.
jietnja 1. Trn = jiekva.
jletnja 2. Arv mycket stor: se ätna.
jieu'ja, se kul ja.
jithpö, se jihpökö.
jihpökö uv. Qvigstad, Fuglenavne 191.
-oajje Undersåker
Jfr fi. hyypiö.
65 Gst Ufberget 790. Dock tycks
uvens namn i S eljes vara en tvåstavig stam: Lgr jihpö. Märk Härj.
Lgr jihpake ungewöhnliche Erscheinung, Gespenst.
jilhtämä, kanske nomen actionis av S
jiitet, (Lule) ihtet visa sig, komma till
synes (se under ihkin). -buouitä Arv
34c5, 686 Gst Stafliden (skall enligt
Wiklund vara: Skafliden).
jiltd, kanske avl. av jiitet (se jiihtämä).
—jdulre Gst Nytr. (identifikationen
ej fullt säker); — -johkötf ö Arv 43b2.
jijjö, se idja.
jijäl (ltyyd1?), kanske avl. av jijjö.
—tjohkkä Sors. 25b5 Gst Getålke.
jilå, gen. av jilla.
jilitjän = jillö(h)tjän.
jirkö, se jana.
jillkis Arj jalikia.
jilks, se jalikis.
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jill—jok6tj
jill-, se alle-.
pila, personnamn; jämför ,---tjalime,
jilcis glosögd (tjalk= öga). jilå-vcigge
Jm 13b2. En same vid namn jilla
flyttade där i mjölkningstiden.
jille- S, se alle-.
jillö(h)tjö, se alåtj.
jillö(h)tjön, gen. av jillö(h)tjä.
jillölts, se alertus.
jillömös, se alemus.
jilles- S, se alm-.
pilka-, se (Mig.
jillis- S = jilles.
jillitjön = jillö(h)tjän.
jillähtjö = jillö(h)tjä.
jilläpö, se alep.
jilt-, troligen =jillö(h)tjä: se alåtj.
jeir Gst Giltjaur, by, Sors. 33e4. Sjön
heter jille-jciu're (eller jilgår): se
under alle-.
jilts, se janis.
jipmö(h)tjö, troligen dim. av jipmti.
Betydelsen oviss; enligt en sagesman
från T »där jag får sån fasa»; Nens6n,
Lycksele lpm Jibbmats, så kallad
emedan lutar till ån såsom ett
stjälpt fat. (Nens6n tänkte väl på
Sors.
Lö j ebmes näfvertratt.)
33a5
33a3 Gst Gippmokkåive;
Gst Gippmots; 33b4 Gst Gibbmovare. fipmähtjä T 41a4 Gst Gitmokkberget.
jipmti S, jfr jipmö(h)tjä; kan väl i likhet med ii'mg tänkas vara finskt
lånord. — -vårre. Sors. 33a2 Gst
Gibbmovare.
jipmähtjö = jipmö(h)tjä.
j ipp, se jihpökö.
j1rråm lugnvatten i bäck; jfr jarrem.
harre- Arv 35c2.
fitnamö, jitnämä, se jetnömö.
joar'me veck, skrynkla (på läder, kläder, pälsplagg). -luokrta Jm 20c5.
joauhnes, gen. joautnci stig i snön efter
järv, varg och räv.
jobbo, S joppö, Ss jöppö (Grm, Ortn.)
en höjd som lutar åt två håll; (Sors.)
liten ojämn höjning; (Vilh.) skålfor68

mig konvex upphöjning; (Härj.) litet kalt berg. Q 414. joppö, gård, Arv
34c4, Gst Vestanås.
j odde, se jotto.
jogge (enligt en av sagesmännen:) en
kupolformad, tämligen slät fjällhöjd
ovan trädgränsen. jovvåni-sArj
19b1.
j ogna, se jokvo.
johk-, se johko.
johkaska = johko-kasika.
johko, gen. jok6; johka, gen. joket; S
juhkö å eller stor bäck. Q 435. fi. joki.
joht9t, se jotöhtahk.
johtt6m, johttåm uppbrott till boflyttning: nomen actionis av johttöt
bege sig på flyttning, sätta sig i
rörelse (avi. av johtet vara på boflyttning; flytta från ett ställe till
ett annat; etymon: FUV 19).
-jciu're (Grm tecknar å-ljudet i andra stavelsen som kort,
men det torde vara oriktigt) Jm
28a5. Lapparna har ... flyttat denna sträcka, varför meddelaren tror
att namnet kommer av johtem, johtet, flytta (Grm).
joikom, se juoincam.
jok-, se johko.
jokahls Jk, se joköhtis.
joka-juoka Jk, se juoka.
jokas Jk, se jolcötj.
jokk, se johko.
jokke Arj = jogge.
jokke-, se jugge.
j okko k, se jokohk.
jokks, se jukisa.
jokuo, gen. jov6 lingon. Qvigstad,
Plantenavne 171. -tjohkko Gv 22a4
Gst Puolalaki. (fi. puola lingon.)
jok6, gen. av johko.
jokohk, troligen avi. av johko. -vårtig Arj Ruong 26a5-6 Gst Jokkokvarats; ,,,-jokotj.
jok6htis, Jk jokahis attr. utan å, ålös.
jokahis-muotike, ed, Jk 3c2.
jok6sj = jo/tåg.
jok6tj, jok6sj, dim. av johko.

joktls—jorckästahk
jobb, troligen avl. av johko. --cape
Gv 22a4.
jol'hpå, kanske avl. av jol'pe trubbighet, »rundhet» (hos eggar); jfr jol`pa,s
slö (då eggen är »rund»). jol'hpa eller jol`poi-vuomais Jk 9a2; Wiklund —
Gst Salvovagge; Wiklund jo/cpcijohka (i Gst Salvovagge ner till Gst
Levasjokk).
jol'jo hård, glatt, slät (om väg på
vintern).
jolle 1. Arj Lgr jolle, ack. pl. itaiit harter, hartgetretener Weg. Q 436.
jolle, gen. joie 2. ryggfett (på ren).
Etymon: FUV 19.
jol'le, gen. jolle KN den runde, tettsluttende kvinnehue (med orelapper)
som nu brukas overalt i Finnmark
(tidligere bare i Vest-Finnmark);
(bare som forste led av sammensetn.:) kollet simle (simle som a,ldri
får horn); Friis kollet, afrundet;
kollet simle; --kahper kollehue.
Arj liten rund höjd. Jfr Lule jo/2ot,
neg. jolö gå omkring, kretsa omkring (om en fisk, som simmar omkring kroken, en räv som går omkring ett bete, en järv som går omkring hjorden eller om en människa
som går omkring i gårdarna, i byn
osv.); KN jollaht, 1 sg prs joletm,
gjore rund, avrunde, runde til.
jol'le kan tänkas från början vara
presensparticip av jollot (participet
bör dock heta jol'le även i gen., utan
stadieväxling).
Hit hör också jol'lorit snurra
runt, vältra sig; kränga, rulla (om
båt); fara runt (omkring ngt); jollertit vältra, rulla (trans.). Jämför
julle.
jolli-tjohkko Gv 7b6. Gst Julletjåkko. jolle, gen. jolle, fjäll, Jm 12b3
(ajor'pot ja jollokis te ko monne runt
och trint som ett ägg»). latte-jolle

Fr 47b2, 1048.
jollehkis, Trn jolle(h)kas, trol. jollokis. Avi. av jol'le. jollekas Jk 9a2 Gst

Juollekestjåkko. jollehkis, berg, Gv
15a2 Gst Jollokka.
jollekas Trn, se jollehkis.
jollokis rund, trind, jfr jol'le.
jolhitj, avl. av jollle.
berg, Jm
12c4.
avl. av jorle.
berg, Jm
13a1. Runt som en boll.
jol6s, gen. jollosa en upptrampad stig
i snön; KN spor i sneen efter ren,
hunder eller ulver som har gått i
rad og rekke. Q 463. Avl. av jolle 1.
jolcpå, se jorhpet.
jolctö, jfr Lule jolito slät, öppen, hårdnad av kölden och lätt att färdas på;
jfr också KN jol"tiht stadig ferdes
ensteds (bebreidende uttrykk); i talemåten outus mag& jortiht reke
(»jor 'tiht frem og tilbake»). jol`tötjohkkö (en något osäker uppteckning) Sors. 33a3, 883.
jol'to, se jortö.
jopmo uppges betyda: upphöjning,
höjd.
barrskogshöjd, Arj 27a1.
joppil, se jobbo.
joppol, se joppolm,.
joppolm liten sjö; vattenpöl utan avlopp (ibland torr); liten tjärn utan
avlopp. Q 431.
jorbo, se jor'po.
jorem, gen. -a liten kitteldal med riklig vegetation; liten, rund tjärn;
djupt, trångt vadställe; liten, rund
utvikning i en å eller bäck; KN liten
jordlapp, såpass stor at det hinner
sig å slå der; kiedde- ganske liten
eng; jägge- liten myr bevokset med
stargress. Q 443.
jor'kå, jor'k6 kretslopp i ström, ställe
i vattendrag, där strömmen kretsar
runt; ,--jarihtti ställe där vattnet
virvlar runt (under ett fall); jämför
jorrkolit, vända (trans.); jor`kiitit
vända om (intr.); gå i cirkel (t. ex.
när man har gått vilse); jorckestit
vända sig; snurra runt.
jorckåstahk, Ks jorketstahk, jfr jorika.
berg, Ks 5b4 Gst Juorkastaka.
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jor'k6—juhta
jor'k6, se jor'kå.
jor'me, gen. jorkne djup göl i bäck;
litet runt sel i bäck; K.N- dypt sted
i en elv, kulp; åpent myrhull. Q 441.
, jorkne-luokka Gv 8c5.
joem6sj, se jorknötj.
jor9n6tj, jor°m6sj, dim. av jor'me. johko Gv 8b1. Det finns en jorkne där.
jor'p, se jor'po.
jor'pa, se jor'po.
jor'pö, se jor'po.
jor'pähkil, se jor`pohk.
jor'po attr., S juripö, jörlpö rund; hel,
odelad, osönderstyckad. joripo-tjohkko
Gv 14b1 Gst Årpotjåkko. jorpg vårre Arv 34e4 Gst Trindberget.
jorp-6i've Sors. Gst Juorpåive. jör'pötjohkö, -tjahkä Vilh. Gst Jårpotjåkko.
-tjahkä Fr 47a1 (mellan 885 och Gst
Hjerpetjalten; den sistnämnda toppen kallas muurö-tjahkö efter triangelpunkten).
joepohk, S jor'pöhkö, Lgr järipkö träklabb (troligen avi. av jor'po).
pöhkä Sors. 42a2 Gst Görbocken.
Sjön är inte rund.
jorre Gv liten kitteldal; djup grop i
sjö eller å.
jor'tå Erde, Boden; appä — die ganze
Erde, die ganze Welt; Jm (Grm Ortn.)
pl. jorctith de underjordiska. Lånord:
NL 203. Jfr jor'to.
jor'to (eller jor't61): pl. jor`toh jor<ta: se jor'tå. jor'to- eller jor`tokuoilhka Jm 28c3.
jos'tem, nomen actionis av josket,
stöta (med isbill, stöt, spett eller
käpp). fi. jystää. -våråtj Jm 28b4
Gst Juostem.
josltd, troligen avi. av jositet (se ununder jositem). jostutsohkko, fi. Jostolaki Ks hal; jostu-jåu're, fi. Jostojärvi; —, gårdar, Jk 4b4 Gst Kattovuoma; jostu-jciu're Gst Jostoj.
jotåht Arj = jotaitahk.
jotåhtahk, se jotöhtahk.
-jåuråtja, småjotåt- = jotöhtahka.
sjöar, Jm Wiklund 27a6.
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jot6htahk, S (juhtat-,) johtöt- boflyttningsled. Avl. av johtet (se under
johttöm). juhtat-guurön-61'ke Sors. Gst
Kuorotjåkko; johtät-guurön-vårl tå.
jott, se jotto.
jotto, jfr NG joddat lägga ut nät.
-jåu're Arv 35a1. jod -jåu're Sors.
33b3 Ost Juggerjaure.
jou-, se juovva.
jou-, se juu-.
jouhpor, personnamn. fou'hpora-suol'lutj Jm 20b5. Uppkallad efter en
same som hette —
jou'la, se joulto.
jou'lo, jou'la, jau'la jul. Nordiskt lån,
snarast genom finsk förmedling: NL
203. joulu-maras Ks 5a3. jou'lavårre Gv 15b2; -tjohkko 14b3 Gst
Juolatjåkko. jau'la-Kturcitj Jm (samer torde ha vistats där vid jultiden).
joulohk, troligen avl. av fou'lo. -vierakah Arj Ruong 27b2.
jou'na, se jou'no.
jou'ne — Jon, John? — eller j(u)ounevårre Gv 13a6, 709.
jou'no, jou'na Johan. alep jounatjohkka Jk.
j6v6, se juovva.
jovivå, se jovvcitj.
jovvånls = Johannes? -jogge eller moa'ke Arj 19b1; -tievåh 19e6.
jovvåtj, dim. av jovivå, personnamn.
-luokita Jm 13c4. En lapp vid
namn jovivd har bott där.
jovvi Johan? — -jåu're Gv 21b6.
jugge KN fordypning i terrenget, hulning. Q 456. Hit hör kanske jokkevårre Jk 3a(3—)4, 1090.
j ugger, se jotto.
juggi, attr. jukkis (obsolet) dum, oläraktig. — -jåu're, inessiv jukkin Jm
21e4. Jfr dock jugge.
juhkö, se johko.
juhkä-dalivå Ss, se dal'vå.
juhk15-njållme, se njålkne.
juhkö-boatå Ss, se poaht,å.
juhta, jutå, gen. jutci skålformig för-

juhtlit—juohkli
djupning i sjöbottnen, skålformigt,
djupt hål i en sjö (Grm Ortn.); jeu'hkam lä kuolle juteti fisken har blivit
skrämd till djupet. jutci-vår'hpe Jm.
juhtiSt, juhtat S, se jotöhtahk.
julmahk, jfr jurrne; juimakis ätnam
skall betyda 'en mycket kuperad
terräng'. juimak-vårectjah Jm 12e4.
juimahk, slingrande åsträckning, Arj
Ruong 19b4: NO om 651.
juimåtb dim. av jurine.
jul me en liten vik eller inskärning i
stranden Jm (Grm Ortn.).
juks-, se juk'sa.
juk'sa, gen. juuhsa hälrem i skidbindning. juks-äu're, sjö(ar) Jm 21c1
Gst Juoksj(aure). (»te tannä juulisutih, ko karkih näuteu tjuoikahtit här
binder man skidbindslena när man
skall ränna efter varg»). jaiks-jciwre
T; jäks-käise Gst Jokkskaisse.
jukts-, se jup'tsa.
juk'tsa NG och Trn, se jup'tsa.
julevu, se lule ju.
julketsälmanj(aure), se juorkeh-

tis.
jullä 1. = alla.
jullä 2. jul (enligt sagesmannen: se netjärn, Arv 34c6. Lapdan). —
pen, som grundade nybygget där, flyttade sedermera norrut till landsvägen,
och längre fram fick Julträsk (järnvägsstation) namn efter hans skifte.
juPle rund (enligt förmodan av E. A.
Jakobsson, Jm). Jämför jullur snurra,
leksak som snurrar runt på sin spets.
Kanske deskriptiv variant av jorle.
stuor-, kasika-, lulemus julle, tre berg,
Jm 20a5.
jul% (Ruong), se furie.
fjäll, Jm
julläk, avl. av jurle.
12a6. »Ser nerifrån runt ut som en
boll.»
julträsk, se jullä 2.
junå- Jon, John? — -cihpe, -johko Gv
21a5.
junes, gen. junneisa Trn njunjes.
--suoltih,
personnamn.
jåni(h)t,

holme i skcirjet-luokita i Tjeggelvas. En
same vid namn — hade en kåta där.
jun'kå, gossnamn Jonke? junckcijecu're, -jokas Jk 9a4. junket-jitiurcitj
Jm (skall vara uppkallat efter en
same, — , som bott där).
junkår, Lö junkar, jonkar gener°.
sus, nobilis, adelsman; perhibetur
etjam idolum antiquis fuisse temporibus. Lånord: äldre sv. junkar (NL
203). ,-,-tjohkko Jm Wiklund 12b4
-härlä JunGst Juorikatj(åkko);
karhällan 21c3. Nensän, Lycksele
lpm Jonkar Tjåkk, Jonkar en
norsk Herre, som rest med 30 hästar
till Nasa. — Nensän syftar på junker
Preben von Ahnen.
junc'ki, personnamn, Jonke? junkisuorluh, holmar, Jm 14b1 (efter en
same vid namn ). jun"ki, kåtaställe, Arj Ruong 19c6.
junnås, se junes.
junne, gen. june Trn = njunnje.
juns = Jöns.
junso Ks Jöns.
jun'tä = Jonte? , berg, Fr 47a1 Gst
Jonten.
junå: finskt ord, som i sin ordning är
lånat från lapskan som förled i ortnamn; se tjunti. --jciu're Jk 11b1 Gst
Junojärvi.
juobmt, se juopmä.
juogna, se juokva.
juohkel, juohkkel, troligen avl. av
juohket, dela, änskönt det antagandet
inte har något stöd i ortsförhållandena. juohkel-friu're Jm 28b2; juohkkel-johko 28c3.
juohkkel, se juohkel.
juohkå, gen. juokä delning, fördelning; (arv)skifte; vattendelare. Nomen actionis av juohket dela = fi. jakaa. juokti-vevrcitj, -friurectj (i följd av
felskrivning: juokkil-) Jm 21c1. jän(n)ti-juokti, åklyka, Stensele. juoldtjciurätj, sv. Bytiksjöama, Vilh. (ligger på en vattendelare). Nens6n,
Lycksele lpm, j äno j uoko Åskilje.
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juohkilk—juru
juohkåk, troligen avi. av juohk91. —
Gv 29a3 Ost Muorkevare.
juonam, nomen actionis av juoi3cat
jojka, sjunga på lapskt sätt. — Gv
22e5 Ost Joikomberget; --vcirre 15b2
Ost Juoikamvaara.
juoka, gen. juohkama: KN tjahtse—
vannskill; Jk joka- •••• , inessiv juohkamin ställe där en bäck eller å delar
sig i två armar, av vilka den ena går
till norska sidan. joket- ,-, Jk 3b3.
Nens6n, Åsele lpm Jåkajaur e,
j åka rå, gräns mellan skatteland.
juokga, troligen = (pred. juovas,) attr.
gisten, otät (om kärl, båt etc.).
—, gen. juova, hemman; juogajciu're, sjö, Jm 21c1.
juoks-, se juksa.
juok'sa, gen. juouh,sa båge att skjuta
med; regnbågen; pl. Karlavagnen.
fi. jousi: FUV 197, Comparative
Grammar 378.
juoksa(h)k, avi. av fuoki.sa. , bäck,
Arj 19c5; -johko 19c6.
juolni, gen. av juohloi.
j uola, se jou'io.
juolckehtis attr. (pred. juol`kehtipme)
fotlös, benlös. juelköts-almetn-jdure
Fr 47a1 Ost Julketsålmanj(aure):
den fotlöse mannens sjö. Alius:
juelktsam-jdure. Enligt sägnen skulle
en man ha blivit »fotlös», tröttnat
eller omkommit där (Wiklund). Avi.
av juol'ke fot; ben (skånk); fi. jalka.
juollekes, se jollehkis.
j uolu (fi.) stenskravel. ^,-vcirre, fi.
Juoluvaara Ks 5b6.
juomil, se juopnu'z.
j uone Lö en stig eller spår i snön
efter renar, trampad väg i snön. fi.
juoni, lång rad, sträcka, linje, rand,
åder (t. ex. i berg), flöts; pilfåra (i
bågskaftet), lång rad av nät; etc.
juonka, se junkcir.
juoga, se juokga.
juogger, jfr juokga? • -jecu're Arj
19b3 Ost Tjålmejaure.
juopm-, se fuopm12.
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juopmti, gen. juomic fjällängssyra,
backsyra, Rumex acetosa. Qvigstad,
Plantenavne 173. juobmi, juobmzitjohkko Gv 13a4. Kanske snarare nomen actionis av juobmit plocka
mora stenhop (Orm Ortn.). ciggalakier'ke- •••• Gv.
juorkastaka, se jor'ketstahk.
juorp-, se jor'po.
juorlpå, kanske presensparticip (nomen agentis) av juor'peit, kränga
(om båt); (KN, Polmak även:) vakle, halte til begge sider.
tja!», flere småkullar; ,..—jdcurcitj Arj
19a3.
juorun, jfr juorre, gen. juore tvivel,
tvekan, villrådighet.
bergkulle,
Jm 7c5.
juostem, se jositem.
juou'na Jm mellanrum; Ks Lgr
Durchfahrtsstelle; Kvxnangen (Qvigstad) naturlig vei eller passasje (gjennem skog, ur, i elv for båt). Q 457.
juou'ne, se jou'n,e.
juov-, se juovva.
juova, gen. av juovva.
juovahk, avl. av juovva.
-jciurätj
Arj 19e6.
juovän --- Johan? —bierjö Stensele Ost
Jävanberget.
juov6 = juovva.
juovva, gen. juova; S juovö, jövä
(oframkomlig) storstenig terräng,
blockmark. Q 459. jövä-gielös Sors.
33b5 Ost Juovakielas; juovö-gielös
33c5 Ost Juollekielas (jfr fi. juoio
stenör). jou-njuone 58a6 Ost Juovanjuonje. juovö-jciure 59a3 Gst St.
Stensjön. Hit hör troligen juovannjuone T 32e1 Ost Juovanjuonje.
jupitsa, NG och Ks juletsa, Jk jukitja,
S juptsö välling. jukts-oailve KB 2e1.
juptsö-jåu're Sors. 33e5.
juptsö, se jupitsa.
jurmi, se jorime.
jur'pö, se jor'po.
juru, troligen återgivning av fi. jyry
starkt dån, brak, dunder, buller.

jutti—kab'nja
-tuottar Ks 11a3, fi. Jyrytunturi;
fi. Jyryjärvi.
jutå, se juhta.
jutjå, se jutsd.
jutså, jfr juhtsa, gen. jeasci dunder,
brak, larm, oväsen. jutsci-vdrre, jutjetvdrre Gv 14e4 Gst Jutsavare; jutscijäure Gst Jutsaj(au)re; jutjci-vcirre,
berg, by, 21b6. /utså, fjäll, Arj
19a3; -vcigge, -johko.
juu-, juv- (enligt Moosberg) = no. jo
fiskgjuse, eller gossnamnet Jo (Johan).
juv-väle T, sv. Jofjället; bijje-juuKture övre Jovattn.et.
juv-, se ittun
jåka, se juoka.
jårbo, se jor'po.
jårpo, se jor'po.
j åvan, se juovån.
jädna S, se ätna.
jägge, se jiegge.
jäggl, se jägge.
j ä gn se jiekva.
j ä gn a, se jiekva.
jähkke, se jiehkke.
jäj e Lö spår efter djur.
jäkel Trn renlav. Finskt lån: jäkälä.
-oai've Ks 2b3. Hit hör kanske
iekel-varH Jm Ruong 20b6 Gst
Äkielvare; det finns en del lav där,
och renarna betar bra där om vintern; -dhpe, slåttermyr, Gst Äkielape.
jäkil, se jäkel.
jäkk-, se jiegge.
jäkkåtj, dim. av jiegge.
jäkna 1., se jiekva.
jäkna 2., se ätna.
jälköts, se jarkatis (2).
j äll -, se alle-.
jälla, se jalld.
jällö, jfr jällös otrevlig? -juhla Årv
35e2 Gst Gellejokk.
jälle- S, se alle-.
jältöjä, kanske presensparticip av (Vfs
Lgr) jältöt lauern, schleichen.
fjällsluttning, Vilh.
jämök, se *jdmik.
*jämökötjö, se jcimikutj.

jämeketjen, gen. av *jämölcötjä.
jännt Sn, se ätnd.
jänå S, se ätnd.
järja, se jier'jd.
järrin, se jarem.
järta, se jier'htd.
järctån Ss, se jier'htd och jier'htd.
järtå, se jier'htd.
järtä, se jier'htd.
järv-, se jier'va.
järka, se jieriva.
järvare, se jieriva och jciu're.
järvös, se jiervas.
jätnja S, se ätna.
jäu-, se jeu'ja.
jäuuja, se jeulja.
jäure S, se jevu're.
jövä = juovva.
gabbe, se gdppe.
kab' dnj a Arj, se kabinja.
kåbl-, se kcibile.
kåb'le, gen. kdble (NG) översta trästycket i kåtadörren; (obsolet)
översta tvärvåden i tältduken; (SG
trästycket överst i
Jm) uk'sakåtadörren; (Jm) parcka-vuossa- —
klaffen i ryggsäcken. Nordiskt lån:
fno. ga/l m. ende, endevaeg, paa et
hus; endespidse paa en tu (förekommer som ortnamn och som efterled
i ortnamn); no. gavl m. tvaerside; en
kort bjergvgg som forbinder to j xvnlobende lwngere bjergrygge (Ross).
(NL 158.) keibldurdtj (första stavelsens vokal angiven som kort) Jm.
kåbles, avl. av kdbile. kdbles, gen.
kdbilci, fjäll, Jm.
kab'nja, gen. kapnja skimmer, skugga
av något som hastigt far förbi; något
mörkt, som syns på långt håll och
som man inte kan se vad det är; renskrämma (helst en renhud) som sättes upp för att skrämma renar och
hindra dem att komma eller fara en
viss väg. kab'clnja-vadah Arj Ruong
19a5. gebinja-jdure (a-ljudet i andra
stavelsen är tecknat halvlångt) T
Gst Gimjajaure; -juhkö, -vdre.
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gaeker—gåi'htsä
gacker, se kcihker.
kådd-, se kåcide.
kådde, gen. kåtte strand. Q 249.
kåddi, se lådde.
kåddjå, se kcidjå.
kaddsa, gen. kattsa nagel, klo, klöv,
hov. fi. kynsi. kattja-käi'hktin (kort ä)
Jk 10ab3 Gst Kiskamavaara. gattsåjciuratjä Mallt 42b5.
kådjå Kaja (Karin). -puollån Gst Kajanpalo Jk 10ab; -jciu're Gst Kadjajaure.
kådjd, kanske avi. (nomen actionis)
av kedjat, hojta, ropa, skrika; KN gi
ekko, gjenlyd, resonans; jfr dock
även kadjdt, rädda, frälsa. --vårds
Jk 9a1-2 Gst Puollamvare.
kadne, se katnihåu're.
kado, se kon'ti.
kadsats, se kattsatj.
kadtja = kaddsa.
kW fa, gen. kalla kaffe. NL 158. kciffajåuråtj Jm 28a2. Där har man haft
kaffe- och matrast.
kågga, gen. kåkka spak eller spett att
bända eller baxa med. < fi. kanki.
-åhpe Gv 22a2 Gst Kankivuorna.
kåggå, gen. kåkkci kagge. Lånord: fno.
kaggi, ack. kagga (NL 159). — -vdrre
Ks 1a6.
-tievvci Jk 9a2.
-korso,
en mycket djup kanjon, Arj 19b4.
Hit hör troligen gåkkci, fjällhöjd, Fr
47c1 Gst Gakken; gåkkån-jdure Gst
Gakkasjön.
gahkå S = kahkkå.
kåhkas (kåhkås?), troligen avi. av
kåhkkå (kåhkka?) ögongloben. kåhkas, elativ kåhkatjin (kanske rätteligen halvlångt a i andra stavelsen),
berg, Jk 9a2 Gst Kakats.
kåhker, gen. -a renens spilning om
vintern. — eller kcihkera-jåu're Gv
8c4 Gst Kakirjaure. gåkårå-jåu're,
Moosberg gåkärå-jdure T 33c3-4 Gst
Gakerjaure.
kahkkå, gen. kahkå; S gahkci stammande, en som stammar; avl. av
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kahkket, stamma. gahkå-getise Gst
Kakkankaisse Vilh. 40e4.
kahper, gen. -a; S gihpörä. < fi. kypårå hjälm; hög mössa (baltiskt lån).
Gv 9b3; -johka. gihper-vårre
Sors. 33e5; -jciu're. gihpörö, fjällhöjd,
Fr 47b1, 923; --jeture Gst Gipperj(aure). gihpörö-gåise 58b3 Gst Sockertoppen.
kahperus KN kroktarm, ileum.
jåu're Jk 9a6 Gst Kaperasj(ärvi).
Enligt Wiklund förmodligen = Mösssjön: se kahper. Non liquet.
kahplrus, se kahperus.
gahps S: Nensdn, Lycksele lpm kapps
flatt, ej stenig. — -tjohkko, -jdure T.
kahtjaltahka fall. porjos— Porjusfallet Jm 21a4.
kåhttår (ren)vaktare. Avl. av kåhttit
valla, geta; nordiskt lånord: fno.
gteta, urn. *gåtia- (NL 166). alemus —
Jk 9a1.
gåhtå (Wiklund) vinterväg. Lånord:
NL 166.
kaPhkåni, Jk käi'liktin (med kort ä),
nomen actionis av (Lule) kai'hlait
riva, slita (sönder). fi. kiskoa. kattjakåi'hktin Jk 13ab3 Gst Kiskamavaara. Se också kaddsa.
gåihndlatjö, se kciiinidatj.
gåihrr-, se gåihrökö.
gålhakt1, troligen avi. av gåihrei.
gåihrökön, gen. av gåihrökå.
gaihrd S Vfs Qvigstad en skrånende
benk i fjellsiden; spor på sne efter
flytning; Lgr Absatz (im Gebirge).
kåihtjak, se kåihtsak.
kålihtsa get. Qvigstad, Pattedyr 57.
Nordiskt lån: fno. geit (konsonantstam); urn. *gaits (NL 159). f•J
njunnje Jm Wiklund 12a1-2 Gst
Kaissatsnjuonje; kåihtsa-vårre Jm,
Getberget. gåihtså-johlatjä Sors.
berg,
kålhtsa(h)k, avi. av kåihtsa.
Arj 19c5.
kåihtsas, avi. av kcii'htsa.
-jåure
Arj Wiklund, fjäll, 26a3 Gst Kaissats.
gållhtsiS, se kåi'htsa.

kö,i'lå—gajtsas
liåPlå, öknamn på lappsläkten pcivva/
i Tuor`pun. Den rikaste av dem kallade sig, när han var full i Jokkmokk,
emedan han var kutnakutnapål'le, askgrävare, då han var ung
och fattig; behöll sedan det namnet.
käilå-veigge-johko jm 1203.
-jokötj,
kål'le, jfr kåi'lå.
-våråtj Jm 21a2.
kålmak, jämför kåi'ma, mörk (om
hy), mörklagd, mörklett; eller Hill«,
namne ( < fi. kaima)? , berg- och
skogslandet NV om änå-jåu're, Jm
13e1.
kåin-, jämför kcii'nri, grovt rep av

granrotstågor att dra noten med.
Nordiskt lån: no. gein, geina f.
hjornereb paa et vod. (NL 159).
Min-åu're (a-ljudets halvlängd ej
dokumenterad) Jm 28b5.
kålnai, gen. kåikaha Kalix; enligt
Anta Pirak = käikålatj. kciinai-jokötj
(i följd av felskrivning längdstreck
över a i andra stavelsen) Jm 12a5.
Mitnaha-njetr'ka Arj Ruong 19e5:
NO om -a i Gst Kainanjarka.
kaina(njarka), se kåinai och
ruos'ea.
kålind, se kåin-.
kålindlatj, gen. kåi'milattja; S gciindzlatjö svensk som kommit från svenska
kustlandet; »svensk i sämre mening».
kåi'målatj-vårre Jm 28c4. En mördare blev hängd vid sidan av landsvägen. Den i närheten belägna järnvägsstationen fick på förslag av K. B.
Wiklund namnet Kvänberget. gåihnålatjä-vårre Arv 34c4-5 Gst Fiskträskb (er )g(e)t
kalp-, se kai'pa.
kallpa, gen. kaipa överskjutande stenblock; KN skygge på lappisk mannshue; tut på en mugge; ovnsparme,
askeplate på en ovn. Q 251. stuor (vårre) Gv 22e2; -johko Gst Kaipajokk; kaip-åhpe 22c3 Gst Kaipajegge. Nens6n, Åsele lpm Kaipn
Kalle, samma som sv. Tånge.

-kahper kvinnomössa av
Gällivare-modell, med övre delen
rynkad framåt, så att den liknade en
kai'pa; -påk'te överhängande bergvägg. kaipahk Gv 9b2 Gst Niakak.
Se också vakåk.
kaipan S, gen. av kai'pa.
kålipe, gen. kclipe; S gåipe haka. gåipen-öi've Sors. Gst Kuorbenåive.
gåipen, gen. av gåi'pe = kcii'pe.•
kålr-, se kåi'rå.
kålsrå, gen. kåirå kil som sättes som
utfyllnad mellan två våder i en kåtaduk eller klädnad, vars nedre del
skall vara vidare. Nordiskt lån: fno.
geiri, ack. geira m. kile som er indsat,
indfaldt i et klaedningsstykke. (NL
159). kåirå-johko Gv 22e3 Gst Kairajokk; -åhpe Gst Kairape; kåirånåhpe Gst Kiranape.
kålrån =lcdirå, gen. av kåi'rå.
gilsår-, se gåisöre.
gålsarö, se gåiaörä.
kålsåtj, dim. av kåi'se. getisåtj Sors.
32a6 Gst Kaissats.
kålise, gen. kåise; S gåise, Härj. gåisje
spetsig fjälltopp; obestigligt högfjäll;
(KN) hoa fjell (som hever sig over
heifjellsplatået); (S) tvär fjällbrant,
fjällstup. Q 255. Troligen nordiskt
lån: fno. geirr m. spyd; horn på amholt; urn. ack. *gaiza. gåisje, lappläger,
Gst Skaftet.
gålsen, gen. av (gdise,) kåi'se.
+ jåure. getisår-jåure
gålsörö
(a-ljudets halvlängd i första stavelsen ej dokumenterad) Vilh. 40a1 Gst
Gaisarjaure; -tjohkä Gst Gaisartjåkko;
unna gåisärä(-tjohkö) Gst Unna Gaisartj. Sjön ligger mellan de två bergen.
gålsje Härj.
kaissats, se kåi'htsa, Mihtsas och
Misåtj.
kaisse, se kåilse.
ka i t -, se gclitö,
kårtnaha Arj, gen. av kåinai.
gaj tsas, fjäll, Arj: Petrus Lasta-

kalpa(h)k:
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gåttsä—kålles
dius, Journal 380; troligen avi. av
kåi'htsa.
gåitsä, se kåiihtsa.
k aiv o (finskt ord) brunn, grav.
fi. Kaivojoki Gv 22e2.
kakats, se kcihkas.
kåker = kåhker.
kakir, se kåhker.
pikkå, se kciggå.
kakkan, se kahkkå.
gåkkån, gen. av gäkkä.
kåk' sjå, se 049Po-c.
gåkär-, se kåhker.
gåkärä, se Halter.
käla, se kålau.
kålåhtahka vadställe i bäck eller å; så
djup snö eller snösörja att man
måste vada; jfr kålau.
kalak, se kållak.
kålam, se kålau.
kålås, enligt Bernhard Nilssons förmodan avledning av kållet, vada (se
under kålau). Det kunde också
hänga samman med kålås, kylig,
sval (om väderleken på sommaren),
som är avlett av källa, svalt väder
om sommaren (möjligen ett gammalt
nordiskt lånord: jämför fno. kala
(starkt verb), gjore kold, bringe til
at fryse, sv. dial. kala, blåsa litet,
fomeng. ealan, göra frusen, frysa).
Vilkendera härledningen man än
håller sig till, måste man antaga att
kålås har uppkommit ur *kåles
genom systemtvång (påverkan från
de oblikva kasus, t. ex. gen. kållcisa),
och den formen kan ha givit det
svenska (sockennamnet) Kalis, som
genom en lärd folketymologi har förvanskats till Kalix. (Förvanskningen
kan tänkas ha uppkommit genom
finsk förmedling: *Kaalis, gsg *K
liksen vore regelrätt i finskan.) Hulda
Rutberg tror att sv. Kalis (kalixmål:
Kölis) kommer av fi. Karjala och att
lapparna har övertagit älvens och
sjöns namn från svenskarna.
kålau, gsg kållama eller kålam, gsg
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källarna; NG och Tm käla, gen. källarna; S gålå, gäluv(ö) vadställe; djup,
mjuk (lös) snö, som man måste vada
i. Q 257. Avl. av gållet, vada i vatten
eller djup snö; (NG även:) gå i moln
(om solen). Etymon: FUV 207.
stuorö gåluv, vadställe, Sors. gåluvö
Härj. 76a3 Gst Myskelvadet lappl.
kaldo, se kålitä.
gålävä, se kålau.
gal'khime Jtl Lgr Strom, Stromschnelle (im Bach). Av!. av (N) kol'kot: se kolike.
galla, se kålles.
gållå 1., se kålles.
gållå 2., se
kål'lå, gållå (1.), se kålles.
kållahk, se kållak.
kållak: kållaka jussa (gen. juså) nattfrost på hösten, när dimma stiger
upp frän vattnen och det nästan blir
rimfrost, ehuru icke fullständigt; då
dör myggen; jfr kalima Pissa kall
luft (karma kall; jusact fjärt; illaluktande gas som t. ex. järven och
andra vilddjur släpper ut; vittring
av vilda djur; illaluktande rök). Nom.
kållak har troligen uppkommit ur
*käla genom systemtvång, och *käla
kan ha samma upprinnelse (och innebörd) som kållå (se under kålås).
-luokita Gv 8e6 Gst Kallakluokte;
-tjohkko.
-johko Jrn
13e2 Gst Ka1akjokk; -jecu're 21b1
Gst Kallakjaure;
kålla(h)knjårtka Arj Ruong 27a1.
kållakas, troligen avi. av kållak.
njiräu Gv 8b1.
kållam, kanske ombildning av kållak.
•••• -luokita (enligt en sagesman) =
Gst Kallakluokte 8c6: se under kållak; kållam-vcirre Gv 8c6 Gst Kallakvare. Jämför kålau.
gållån, gen. av gållå.
gallas, se kålles.
kållle, gen. kalle, se kålilo 1.
kålles, gen. källa, kål'låsa; S gållå (N)
gubbe; en man som är särskilt be-

märkt genom rikedom eller framstående egenskaper; skrävlare; (S)
gammal man; äkta man, gift karl.
Nordiskt lån: fno. karl, kall mand;
gammel mand; gift mand; fri, men
simpel mand; urn. *karlaz (NL 161).
käl'lec-puou'ta Arj Ruong 27a3 Get
Gallapuouda. gällci-jeture Stensele
41b6, 42b1 Gst Gubbträsket. gällagielös (troligen felaktigt för gälld-)
Sors. Gst Gallasgielas. Hit hör väl
också MIK gen. kaki, berg, Jm
14c3. »Tat lä kcililå detta är en gammal, mäktig gubbe», sades förr i tiden
(Grm).
kallo, se kållei(h)k.
kalloka, se kålilti(h)k.
kål'lå, gen. kållit 1. stor sten, stenblock; klippa. Q 261. Troligen nordiskt lån (genom förmedling av fi.
kallio): sv. häll eller fno. hella, urn.
*halliö.
Gv 9c1 Get
Kirkejaure (*kierike-7); ds. 9c5. ,,,nihppe, berg, Arj 19a5. Dessa namn
kan tänkas innehålla
2. ,•••• -vetrdtj Arj Ruong 19c6 (det står en
väldig sten uppe på berget).
kål'hi, gen. kali& 2. skalle; panna
(kroppsdel); pannhud, härna (särskilt av ren). Nordiskt lån (troligen
genom förmedling av finska kallo):
fno. skalli skaldet, haarlost hoved,
kanske urn. *skallö (NL 162).
kållå(h)k, gen. källii(h)ka hämsko,
sko vars botten är gjord av renens
pannhud; avl. av kålilti 2. ,,,-jdulre
Jk Gst Kallokaj(aure). --koritje Jm
21c5, sv. Kallokfallet. ka/Wihk Arj
Wiklund 27b5 Gst Kallojaure.
kållå(h)kas, avl. (kanske dim.) av
Uni? 1.
höjd, Jk 4c(3—)4.
ktiPlutj, dim. av Uni 1.
kal'ma attr. kall. fi. kylmä.
Ks 2c4 fi. Kalmajoki. Det är inte
uteslutet att det lapska namnet är
en helt färsk återgivning av det
finska. (Jämför kcilime.)
*kalumallpme, gen. *karmalimme, no-

men actionis av *kalumalit, avledning
av kallmet, frysa, frysa till is; frysa
ihjäl. Nens6n, Lycksele lpm kalme1 emen as kalf 1. folk ihjälfrusit.
*kalmåtj, se gällmätP.
kål'me ställe, där någon förolyckats
och sedan blivit funnen död; plats,
där ett lik fått ligga en längre tid
obegravet; grav (ej på kyrkogård),
där någon förolyckad blivit nedgrävd utan jordfästning. Q 259. <
fi. kalma liklukt; ande som råder
över en gravplats; död(en); underjorden. --tjohkko Jm 12b4; där finns
en gammal gravplats. ,,,-vetrettj Sors.
Gst Kalmevarats.
kalmelemen, se *kal'malipme.
kållp-, se ketl'pe.
kalapas, kanske avl. av kal'pa, sköld;
ögontaggen (som växer ut vid rosenkransen på renen), när den är flat
och spadformad; < fi. kilpi sköld.
bergshöjd Jk 9b5 Gst Kalpainen.
Men kanske det lapska namnet är
en förlapskning av det finska.
kålcpåt, avl. av kcil'pe? ‘‘,-suolti (a anges av Grm vara kort) Jm 20c5 (gissas på källpe Grm).
kål'pe, gen. kcil`pe nötkalv. Qvigstad,
Pattedyr 59. Nordiskt lån, kanske
urn. *kalfla (NL 160). —, berg, Ks
Sal. kcil`pe-jdu're Jm 7b3 (anledningen till namngivningen okänd).
gitlpure-värätjö Arv 35c3. Nens6n,
Åsele lpm Kalbemålke, Sw. kalfkrok, som Woimån gjör vid 1. strax
vester om Dalasjö. Gallpe, bondkalf, någon där fordom. — tat
Kalbe, föraktligt om någon Renkalf stadnat efter. —
Kallsjön Al (kanske förlapsIming av den
svenska förleden).
kåPpe, gen. av kearpe.
kållså dålig, slö kniv; < fi. kalso slö.
kålsu-jeture (a-ljudets halvlängd i
första stavelsen ej dokumenterad)
Gv 15c2.
kålctak snöping, snöpt (med kniv).
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gåltöjö—kåpmå
Nordiskt lån: fno. geldingr gilding,
eunuch; bede, kastreret vwder; gjeldoxe, kastreret oxe; urn. ack. *galdivga; eller lapsk avledning av kål'tit,
kastrera med kniv, < urn. *galdia-,
fno. gelda (NL 160). •-•-• , sjöliknande
åutvidgning, Arj 20c1.
gåltöjö, se kårtic.
S gciltöjä, gäW!ji
kålitå, gen.
kallkälla. Q 260. Nordiskt lån: fno.
kelda, ack. keldu, urn. *kaldiö (> fi.
kaltio): NL 160. uhtja kål'tzi Arj
Ruong 19c5 Gst Uts. Kaldo. gåttejöjuhkä (a-ljudets halvlängd ej dokumenterad) Stensele. gältöja T Lidberg, kallkälla på Ryfjället.
gålå, Lgr gåluvö S, se Miau.
gåluvö, se gålävä.
kåliva, gen. kålva torrt, hårt björkträ
(när barken fallit av); torrt björkträ; trävirke som blivit avbarkat och
torkat. Se sub år'påtj. fi. kälviä
torka, soltorka (t. ex. om trä).
kål'vå, gen. kålvii (handels)vara; husgeråd, bohag. < fi. kalu. -nicirika
Gv 8c4.
kam*-, enligt Anta Pirak: av kalmat
dundra. -ätnti ( n—johko) Jm 20a1
Gst Kamajokk. Hit hör kanske
kama-johko (Wiklund) Jk 3b4 Gst
Kamajokk (1743 Gamma vuöbmej ok) och kama-jåu're; Collinder (ny
ombildning efter kärna sko?) Ulma-.
Jfr kåma.
kåma, gen. kåpmaka, S. gåmä(h)- sko.
Jfr fi. kenkä. gåmö(h)-jåure, sjö och
tjärn, Sors., sv. Skoträsken.
kåmå-, se kcipmci.
kånkas, gen. kåpmasa bening (skinnet
på renens ben). Avi. av kärna eller
fastmera dess grundstam (»skoämne»)
-jåu're Jk 4a5 Gst Kamasjärvi;
-johka. Se även kåpmå.
gåmä(h)-, se kärna.
gammel- (svenskt ord) gammal.
Gammal-än/i-nid/1ms notvarp Jm.
kåm'på, gen. kåni`pci, personnamn.
kånt`pci-luok'ta Jm Ruong 20a4; 78

suotzh Grm. En gubbe, kallad -bollo,
hade ett potatisland på holmen.
kåm'sa, gen. kånicsa palt (gjord av
mjöl och blod, mjölk eller fiskrom);
blodpalt. Nordiskt lån: sv. kams (beskrivning i Pelle Molins berättelse
Kams); no. kams m. et slags boller
eller kager af fiskelever og mel; jfr
no. kamsa ite. kam`sa-johka (a-ljudets halvlängd i första stavelsen ej
dokumenterad); -njoas'ke; tjohkka Jk
4b6.
kåmcsa, gen. av kåm'sa.
gamtsä, gam'htsä, Lö kamt(e)8 luden
skinnhandske, pälshandske. Det är
föga troligt att ordet hänger samman
med fi. kinnas, gen. kintaan, handske
( < *kimticts?). NensSn Kamts
Jaur e, mistat en handske under isnotdragning.
kant-, se kanii.
kan!!, gen. katniha; Tm kanis, Arj
kinii underjordisk människoliknande
varelse (i folktron). kanis-jåu're Jk
3a4; -johka Ilbl. kani-njuorra Gv.
katnihåu're Jm Ruong 20b5-6 Gst
Kadnejaure. kinii, en liten bergtopp,
Arj 19a3.
kanis Trn, =kanii.
kånpkåhk med fett fylld löpmage,
när den icke är alldeles full (av fett);
(adj.) som är avlång eller breder ut
sig på längden; avl. av stammen i
kånj`kti, attr., som är utsträckt,
lång, avlång. gånjklihk, tjärn, Arv
42a6: »någonting sträckt» (den är
smal och rak).
gannärä S, gossnamn Gunnar.
kapan-, se käpan.
kapera, se kahper.
kaperas, se kahperus.
kåpmå, gen. kcimå fiskarkåta; torvkåta av björkstammar, täckt med
näver och torv (i samma fason som
en tältkåta). Anses vara nordiskt
fna. gammi m. hytte opfort af
jord eller grEestorv til bolig for finneme (lapperne), gamme (NL 163).

kapmak—kårckas

kämas-tjärrti Gv 9c3, 889, Gst Kamastjerro hette enligt den därstädes
bosatte nordlappen Nils Nilsson
Skum (den kände konstnären och
författaren) förr kevma-tjärrii (skall
väl vara kåmå-), och namnet innehåller enligt hans mening ordet
ket~, delvis i jorden nedgrävd
kåta: förr i tiden har man där gömt
sig för ryssarna.
kapmak, se kärna.
kapme, gen. kame (lång) fågelfjäder.
Jfr fi. kynå. Kan tänkas föreligga i
kal bergshöjd, Fr 3905.
gappö, se kobbo.
gåppe, jämför fno. kambr m. takket
fjeldryg, landryg, urn. ack. *kamba?
—, fjäll, Sors. Gst Gabbe. Jfr kåbbci
i ett ortnamn i Finnmark: stuora
kåppåht, no. Store Kam-o (NL 158).
kapse, se kop' se.
gap'sje, personnamn. ", —tjohkko Arj
Ruong 19a1 Gst Kåptjotjåkko.
kåp'te, gen. kåpte lapsk kolt. Lånord:
sv. *katta =kofta, < (turk.) kaftan
(den sydlapska ketpite häktas ihop
framtill, medan däremot den nordlapska är en äldre modell, som man
drar på sig som en skjorta). NL 160.
gå/pite-jåuråtj Sors.
kåptek, av!. av kåplte; jfr kåptekis, en
som är klädd i lappkolt.
kårå- i kcirå-savvun, kyrkby (sedan
1907 namn på Enontekis socken)
skrivs i Wiklunds efterlämnade uppteckningar kåra-, och det kan tänkas
att det uttalet har förekommit. Enligt Wiklund är kårå- ett lapskt ord
med okänd betydelse. Byn ligger vid
Kaarevuopio; S om byn ligger Kaarevaara. Kaare (= högfi. kaarre, gen,
kaarteen bukt, båge, inböjning etc.)
betyder 'ringgärde'. Det kan ha funnits ett renskiljningsgärde på Kaarevaara, och på en tid då det inte fanns
något minne kvar av gärdet kan samerna ha ombildat kaare- till kåra-,
möjligen i anslutning till fi. kaara,

tråg, träskål ( = lp kårre, sv. kar).
Men detta är naturligtvis osäkert.
garacken, se kära(h)k.
kåra(h)k, S gårähkä tuvig, ojämn;
kåra(h)k jiegge myr med hårdare ryggar och tuvor mellan de sanka ställena. gciröhkö-bierjä, höjd, Stensele.
-jaure T Gst Garacken.
kårånas, se kårrånis.
karanes, se kårrånis.
gårånösön, gen., se kårrånis.
gårånis, se kåtrrånis.
gårans, se kårrånis.
garants =gårans, se kåffrånis.
kåråtj, dirn. av kårre.
gård-, se kårite.
karde, se kårite.
kardi, se kår'te.
gåröhkö, se kåra(h)k,
garffins, se kårrånis.
karesuando, se kårå.
kargolats, se kår7c11.
kår'hpa, gen. kår`pa tunnbröd. < fi.
, berg, Jm 21a1 (anledkarppi.
ningen till namngivningen okänd).
kår'htimas, dim. av kår'htim.
kår'htln, nomen actionis av (Jm)
kårihtit kartlägga, göra karta. Avl.
av kårilita karta. Föreligger kanske
i: kåir`tin-värre, kår`timas Jk Wiklund
3b5 Gst Kartimavare.
karhu =fi. karhu björn. -tjavel Jk
10c4 Gst Karhuvaara (m.m.).
kar'jå, gen. kallet korp, Corvus corax.
Qvigstad, Fuglenavne 103. Onomatopoetiskt. karjci-tjohkoht Ks 2a2
Gst Karjesvaara.
kårlel ryss. < fi. Karjala (de svenska
samerna har inte skilt på ryssar och
karelare). — -puollån Jk llabl Gst
Karjalav(aa)ra.
-jiegge Jm: där
finns mycket höga tuvor, »som ser
ut som ryssar»; jfr kår' jel-oai've
('rysshuvud'), ett slags tovig tuva.
berg, Arj (P. Leestadius, Journal
401). — -johko, -vågge Arv.
karjes, se kar'jå.
kårckas, gen. kår'hkasa snöre, rep (att
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gårcks—kår'ven
binda fast saker med när man flyttar); LÖ katkes band, sen-snöre.
Av!. av kår'hkat, binda fast; snöra in
benen (när man skall åka i lappsläde);
Friis gåd'kat karke, binde; snore fast
ned i slwde, vugge; surre. Nif:nsen,
Åsele lpm K alka j aur, mistat karktåg under Notdrägt. sv. karka, no.
karke är lånat från lapskan. går`kstjar`ve Kall Wiklund.
gårcks, se kår`kas.
kår'llå, gen. kår`kii mindre sträcka
torr mark på myr eller mellan myrar,
torr, hård mark fläckvis i annars
sumpigt eller myraktigt land, även
efter stränderna av en blöt myr;
långsmal, låg torr höjd med nödvuxen björkskog omgiven av slät kal
mark. Q 270. Jfr kåra(h)k. kålr'kuvåreht Jk Sal. nul'hpå-kår'kå Jm
21a4. går' kic Sors. Gst Gargån.
Gargaur, P. Lwstadius, Journal 50.
kår°101, gen. av kår7rti.
kår kulak: — -jiegge (förmodligen:)
myr med kårikti (en eller flere).
karnila, se kar'vel.
kar'njel, se kar'vel.
kåramåtj (?), jfr kår`våhk, attr. kår`vå
i sned, skev, lutande ställning. Etymon: FUV 12. kår`våtj-njår'ka,
-luokita Jm 14b1 (a-ljudets halvlängd i första stavelsen ej dokumenterad).
karigel armbåge. =fi. kyynårä aln:
FUV 94.
eller karkjel, -a-pålcite
Gv 8c3 Gst Karnilapakte.
garcpå Härj. Aushöhlung (im Terrain).
Q 272. — , djupt dalföre, Tn 71b4.
Mycket jord har sköljts bort av
vattnet.
gar°0 Vfs Lgr Tal im Gebirge, das för
die Renntierherde unzugänglich ist.
karra 1., gen. karå bark; skal. fi. keri
bark som växer på en björk när den
första barken har blivit avskalad.
duor- — -våirre Gv 15c4-5 Get Iso
Karravaara; unna
Gst Pikku Karrav(aara). Jfr dock karra 2.
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karra 2. attr. (karras pred.) hård.
karrå Ss, se kotå.
kårrånis, S gåråns, gciröns korp, Cor-

vus corax. Qvigstad, Fuglenavne 102.
Jfr fi. kaarne. kcirrånis-jokötj Jm
12b5. kcirrånis-vårtich Arj 19e2. gcirånis Arv 34c6, sv. Korpudden, Gst
Tallträsk. gåråns-tjohkko T Gst Korpfjället.
kårre, gen. kåre matskål (enkannerligen av trä). Nordiskt lånord: sv. kar
(NL 165). Sköld, Kriterien 182.
kårrim, gen. kårrima ett land vid en
bäckmynning med tuvor, gräs och
videsnår (Grm Ortn.).
Jm 21c3;
unna , holme och strandremsa med
slåttermark 21e2.
gars- =garsä.
garsö, se kor'so.
kår°sahak, KN sted hvor man har
kvistet av trwr. Avl. av kår'sat,
kviste, hugge el. bryte kvister av,
< fi. karsia. -johka Jk 5c3.
karso, se kor'so.
kår't-, se kårite.
kår'tåu're: kår'te +fflu're.
kår'te, gen. kår`te gärdesgård, stängsel; inhägnad, rengärde, ringgärde.
Q 268. Nordiskt län: fno. gard?, ack.
gard m. gjerde; jordstykke, plads,
rum som er omgivet af et gjerde; etc.;
urn. ack. *garåa (NL 164). ,,, -vårre
Jm 28b5 Get Kardivare. gård-åure
Arj 19b4. går'te-tjiivälkö Malå 42b6
Gst Storliden.
ktiete(h)k, Arj kårtehk, av!. av kårite.
kårtehk(-tjohkko) Arj 20e1: »påk' te
kavaj sähkåi manna» (bergväggen
går liksom i båge).
kårctimas, se karuhtim,as.
kåretin, se kår'htin.
karva, se koai'vå.
karvek, avl. av kar'vet, gå omkring,
göra en omväg omkring, ringa in. ,
berg, Jm 13c1. Man har ringat björnar där.
kår'ven, jämför KN karivin, LÖ karven, kummin; nordiskt lån: no.

kas—kåttek

karve (NL 165). ,--kiedde (a-ljudets
halvlängd ej dokumenterad), en stor
grässlätt, Jm 13b2.
kas-, se kasika.
kåsa(h)k, avl. av kåssa. , tjärn, Jm
20b4 (där har det funnits gäss förr).
Arj Ruong 19c6.
kasik-, se kasika.
kaska, gen. kasikama, se kaskau.
kaska, se kciskti.9.
kaska, se kassa.
kas'ka, S gaskö mellanrum, (väg-)
sträcka, avstånd; (som efterled i
sammansättningar, i lokalkasus:)
mellan; (som förled i sammansättningar:) medel-, mid-, mellan.; tidsintervall, tidsrum, tid, »tag». Q 274.
fi. keski. kuoi'hka-kask-8uol2i. Jm
19b6. juhkö-gaskö, terräng, Vilh.
gaskö, lappviste, 52c1.
kaskam (kasikam), se kaskau.
kaskamus, superlativ av kas'ka: mellersta.
kaskas, S gasvösö, gasvös- en, Juniperus communis. Qvigstad, Plantenavne 98. Etymon: FUV 79. kaskastjohkka Jk 8a4. kas'kasa-jokötj,
-tjohkko, -vågge (ingen längd på -skangiven) Jm 13b1 (enligt Petter
Amma Gruvvisare kasika-vågge:
»puol`tain läh kallö kasikasah, men
älläh tjohkon» i backsluttningarna
finns det nog enbuskar, men inte
uppe på fjället). kaskas eller kasikasatjohkko (ingen längd på -sk- angiven)
Arj 27a2. gasks-cisse, vidsträckt barrskogsbevuxen höjd, Sors. 33b1. Nensön, Åsele lpm Kassnes Jaur,
Häggås (NenAns sagesman tycks
ha översatt gasväsä oriktigt).
kåskåt, avl. av kås'ket, bita; kastrera
med tänderna. — -åhpe, ,...-jecurettjah
Jm 20c5. Möjligen har man kastrerat
renar här.
kaskau, NG kaskam, kaska, Jm kas'kam; gen. (överallt) kasikama eldstål
(att slå eld med). Avl. av kas'kat, slå
eld med stål och flinta, tända. ka86 — 844045 B. Collinder

kam(-vår'hpe), notvarp i Tarraure,
Jm 1905. Gubben Holnabom tappade
ett eldstål här.
gaskö, se kaa'ka.
gaskön, gen. av gaskö.
kasker, by i Arvidsjaur. kasika +
jciu're.
gasks S, se kaskas.
kåskås, avl. av kcisiket, se /Aska.
,.., -jdure, två sjöar, Arj 27b5 Gst
Nuorta och Årjeb Kaskajaure.
gasigös-, gasuösö, se kaskas.
kas(s)-, se kassa.
kassa, S gissö attr. tjock (om trinda,
dvs icke-platta ting). Etymon: FUV
7913. kass-oai've Ks 1b6 Gst Kaskaåive. kassa-vdrre Jm 20a2 Gst Kassavare. gissä-guor'pa, höjd, Malå 42a3.
kåssa, gen. kåsa gås. Qvigstad, Fuglenavne 104. Nordiskt lån: fno. gås f.
(NL 166). — -åhpe Gv 22b2 Gst
Hanhivuoma.
Arj 19a1.
gassä, se kor'so.
gassjö —ga.ssä:
katjå =katig, kotjtii, gen. kohtjuha sot
som har fastnat ordentligt). -Ytarettjah eller katjåk-jciurcitjah Jm 20c6.
katjilk, avl. av katjå: se katjå.
katks, se kår`kas.
katna, S *göta (i Lgr Vfs giötnö, med
korthetstecken över i, återger i, nog
det extra-korta palatala övergångsljudet; sammalunda är väl min uppteckning gietn-, med i tecknat som
överkort, hörfel för *götn-), Härj:
(lita lav som växer på stenar och
trädstammar, skorplav. gietn-6ive (se
ovan) Sors. 41a6 Gst Gitåive.
kåtnes korsbenet, os sacrum. -cape
Jk 10b5 Gst Kannasv. Det är inte
uteslutet att namnet är en förlapskning av det finska Kannasvuoma.
katniha, gen. av kanii.
katnihåu're: katn,iha +jåu're.
gått- =gåtte.
gåtte S =lådde.
kåtte, gen. av kådde.
-jau're,
kåttek, avl. av Udde.
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kattila—keinut
-vårre Jm Wiklund 28c4 Gst Kattekjaure, Kattekvare.
kattila, finskt ord, kittel.
kattsatj, avi. av kaddsa. , fjäll, Arj
19a4 Gst Kadsats.
kattis, svenskt ord (Nb) (fiske)katsa
( < fi. katitsa, ryskt lånord). Kattisviken Jm 21e2 heter på lapska år`mailuokita.
kattja, gen. av kadtja.
kattsa, gen. av kaddsa.
gattsä, se kaddsa.
kåuhpuk (Gv och nordligare) stad.
fi. kaupunki.
kåulak, jfr kåu'le, gen. kåule, en bladliknande prydnad på baksidan av
berg,
halsen på en kvinnokolt.
Jm 20b3.
gåumå Ss, se gciumå.
gåumil S; Ss gåumci Lgr Vfs; Snåsen,
JtI gaumic (oriktigt för gciumei) Fuchsbau; Bärenhöhle; Collinder (Härj.)
Winterlager (des Bären); Grube, die
man im Schnee gräbt um sich gegen
Sehneesturm zu sehätzen. Q 277.
Wiklund, Lappische Studien 60.
kau'na, ack. kaunau hägring; kaunahtit röra sig, vara i rörelse, fara, färdas (om renar, även hånfullt om
människor); fara, färdas långa vägar;
fara, försvinna som en hägring. Hit
hör kanske Nens(5n, Åsele lpm
Kaune Jaure, bemärker högt upp.
gåunåts, se gåunähts-.
gåunillits- »funnen» (enligt Vilh.8). Avi.
av kciukat, S gåunet, finna. gåunåtebier'jö, -luokitä, -njuonci (a-ljudets
halvlängd i första stavelsen ej dokumenterad; men Lidberg tecknar vokalen lång). Lidberg: gaunat finna;
lapparna brukade samla ihop sina
renar här.
gåasjå =N kcik'sjic, gen. kciusjit eller
kciksjti hynda, tik. Lidberg getusjeisunnö, sund i Stora Umevattnet, T.
gaust, se gåv(ö)s.
gaut, se kuou'ta.
gautele, se kuou'telis.
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gauteles, se kuou' telis.
kau'tnja, se kab'nja.
gauto, se kuouita-.
kåva, gen. av leavva.
kåvahk krokig, krökt. Avl. av kåvva.
-jåu're Gv 14a4-5 Gst Kavakjaure.
Till formen (tudelad och) böjd.
kåvak, se kåvivåtj.
gavas, se gåvös.
gåvil, se kåvva.
gåv(6)s, kanske av!. av gävä: se kåvva.
--juhkä Fr 39c5 Gst Gaustjokk.
gåväs-tjohkä Arj Wiklund 26b1 Gst
Gavasvare.
kåvva, gen. kciva krökning, jämn böjning; omväg; Lek krok, bukt, vik. Q
276. Kanske =fi. käy- i käyrä krokig,
böjd. — -kuoi'hka Gv 15c3 Gst Mukbetesplats, Jm
kak(os)ki. retåse9c4; kåva-påk'te 13a1 (klippan är
böjd, kåvahk, som en armbåge ned
mot dalen). Lidberg njallö-gåun
(efterleden tvåstavig, vik i Biellojaure, T (: geivä + svensk bestämd
artikel).
kåvivåtj?, kanske dim. av *kåvivci,
avl. ('försedd med') av kcivva. kavvåtj, tjärn (och sel), Jm 13e3 Gst
Kavaksauvon.
kåvvd attr. som ligger på rygg; som
vänder innersidan eller kaviteten
upp; inbuktad, konkav. Av!. av
gåv(v)4(-luoktä), vik i Gäutan
SV om Storholmen, T 32c4.
kebnekaise, se kieb'ne.
geb'nja, se kab'nja.
kedde, se kiedde.
keddek, se kietek.
geelka, se gänå.
gel-, se kiedja.
keinot, se keinutahka.
kelind, käi'ml, Ss gäinå väg, sträcka
där man färdas. Q 372. fi. keino utväg, medel. käinti-jokajah Jm 13be
(man flyttar vår och höst över dessa
bäckar). gäinti-guurö, dalgång, Sors.
25c5.
keinut-, se keinutahka.

keinutahka—ketsak
kelnutahka, käinutahka, keinut-, käinut-, S göinöt sträcka, där man brukar färdas, färdled (till äventyrs rösad eller utmärkt genom bleckor i
trädstammar, eller vintertid med buskar); KN stulit hvor ferdsel foregår,
uten at der er egentlig vei; (fjell-lappers) flyttevei eller flyttestrok. Avl.
av geilmi. Q 279. keinutak-johka Jk
9a3-4 (där går en flyttled). käinutnjoas'ke Jm 13a4 (här går en flyttningsväg). göinöt-suvän Arv 42a6;
här mötte förr Norrbottenslapparna
Västerbottenslapparna för att avlösa de senare, som skjutsade kronofogden, som reste till Arvidsjaur för
att ta upp skatt.
keinutak, se keinutahka.
geiriS, se kita.
kelematj e, se gaimätjä.
kelis, se kir'je.
gelkämej, troligen avl. av (Härj.)
gelskiih = (Lule) kcil'kit räta ut,
sträcka ut och göra rak; räta ut ett
nät =taga loss fisken, som trasslat
till nätet; leda renarna rakt —åka
upp spär och leda renarna, så att de
kommer i väg och inte skockas för
mycket (i djup snö); sträcka ut handen; (Härj.) (einem etwas) reiehen.
-jällcin-jäureh Undersåker 65 Gst
Kroktjärnarna.
gelle, se jällä.
gellinjakk, se akitj.
0141093 (för)frusen. Avl. av kalima,
kall. ~Oj, berg, Sors. 26c1; en hel
familj har frusit ihjäl här. göl'mätjä
Vilh. gilmätjä Fr 47e3. NenEn4n, Lycksele lpm Kelematje, folk 1. Ren
frusit där?
kelva, se kälva-.
kemartes, se kiemartis.
gemes, se jiemes och änamus.
gemken, se kieb'ne.
gems- =gäms-.
genaren, se ätna.
ken1(1), se kanii.

gönnärä Gunnar. gönnörffin värtit Härj.
76b5. Gst Gunnarsvålen.
gänni5r(6)n, gen. av gönnörö.
kepas, se kiepnettj.
koras, se kieratj.
kerats, se kieratj.
kere, se kiera.
keres, se kieris.
gergets, se gierikö(h)tsä.
kär& käring, gammal kvinna. Lånord: NL 186.
kärikas, se körikatj.
körikati, Trn körika8, dim. av körik.
körikas, bergknall Jk 3a3; (-mim)
9a3 Gst Kerkelako. Enligt Wiklund
är körikas »den lilla fjällklumpen NV
om kartans Kerkelako och ö om
dess Almatjäkko»; -korsa (tydligen
N om i i Kerkelako). I den har forna
tiders människor gömt silver o.d., och
där ser man ibland en silverfärgad
eld brinna. (Wiklund.)
Uris, se kieris.
keris, se kieris.
kerk-, se kier'ke.
kerke, se körikatj.
ker'ke, se kier'ke.
german, se jermöhtjö.
keroto, se kieritic 2.
gerredöt »tvist»; jfr kierrek, kärrek,
ting, häradsrätt; rådplägning ( < fi.
käräjä-, käräjät); kierretit, rådpläga,
rådslå.
gård, Sors. Gst Stridsmark.
göritje, se koritje.
kerun, se kierun.
kesas, se käscis.
kesj, se kiehtje.
gesmis, se gimes.
gössj-, se gössjö.
gässg
(Lgr), se kor'so.
gässjä =gassä.
ketj-, se kiehtje.
ketje, se kiehtje.
götnä, se katna.
kets-, se kieddse.
kets-, se kiehtje.
ketsak, se kättsak.
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götte—kiehpes
götte, se kodcle.
geuhtti, se giuuhtd.
keule(h)k, käule(h)k jämnt böjd. Avi.
av keu'le, käu'le, krets, böjning. keiuleh(t)-jetu're eller käuluh-jdu're Ks
6b3 Gst Käyläkkäj(ärvi); -värre Gst
Käyläkkäv(aa)ra. Den lapska förleden kan vara en förlapskning av
den finska.
keuna, se täu'net.
keu'ne, se kieb'ne.
keuges, käuges, stor fors, vattenfall;
KN stort fossestryk i en stor elv
(ufarbart eller besvwrligt å passere
med båt). Q 378. Jfr käunjcis,
keu'ra, attr. keurcts stark, kraftig.
gäu'rä-luokitä Arv 35e4. gieurös-jdu're
Sors. 25e2 Gst Lilla Umevatten;
-juhkö.
keuras, se keu'ra.
keutatj, avi. av keultat, bli trött (men
inte alldeles uttröttad); jfr keutas
1. trötthet; 2. trött. —johko Jm
28a3.
keutel, se kuou'tel.
geutölö, se kuoultel.
keutje, se kettitse.
keu'tse, käuitse långsträckt sänka i
fjällets rygg (som sålunda synes på
långt håll och där det är lättast att
gå över). Q 295. käuitse-jägge Gv 10c1
Gst Keutjejänkkä.
göfifile (ö är ej stavelsebildande), jfr
göftidöt, ropa. ,••• -vuome, skogsland,
Vilh. »Där har man ropat efter renarna».
geälekå, se gärket.
keängelen, se gievaö.
gibbmo, se jipmo och jipmö(h)tjä.
kibme, se kipme.
kida, se kitcik.
kidda, se kitec.
k i d e, se kitet.
kidahk Arj, se kitetk.
kidåsj, avl. av kidd,a.
kidda, se kitet.
kiebme, gen. kiepme, se kiebine.
kiebme 27b1, se kimes.
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kieb'ne, Gv kiebme, Trn keuln,e, S
giem'ne, gieb'ne, giepme kittel. keu'nekielas Jk 4a6; kiebme-keti'se ---»T(u)olpagorni» (turistjargong) 8a4; det ser
ut som en stympad pyramid, med en
kittellilmande fördjupning upptill:
se Collinder, Kebnekaise och de heliga bergen. kieb'ne-suol'lutjah eller
-skärah Jm; det finns klyftor (slapcih)
vid stranden, där man gömt kittlar
och andra saker. käbidne-suoleth,
holme, Arj Ruong 27a1. kieb'ne61'ke T 32a2 Gst Gemkenålke. giebineh
Undersåker 65 Herrhångsstötarna.
giepmen-durre Tn 71.
glebinen, gen. av giebine.
kiedd-, se kiedde.
kiedde, gen. kiette; S kiette naturlig äng;
kåtaplats; S rengärde (där renarna
mjölkas); övergivet rengärde, där det
är ymnigt gräsbete. < fi. kenttä,
kentä fält. Utt-dure Jm Wiklund
12b2-3 Gst Kätjaure.
kieddi, se kiedde.
kieddse, käddse; attr. kiettses, kättsa,
kiettsa, Jk kädtja smal, trång. Jfr KN
kieddse kort elv mellem to vand.
kädtja-tjohkka Jk 4c1. kättses-muor`ke
jetu're Gv 14b3. kietts-etu're eller
kiettsehdu're Arj.
kiedja, gen. kieja; S giejö litet spår i
snön (efter släde eller skidor); liten
usel väg (i snön); ruou'te-kiedja
(»järn-spår») örmärke; S kiejö spår,
fotspår, fjät. Mordvinska ki väg.
giejö-våratj (giejjö-4) Arv 34c4 Gst
Gejvare; giei-jciu're.
gied'ke, se kier'ke.
kiehka, gen. kieka gök. Qvigstad, Fuglenavne 112. fi. käki (kanske lån
från finskan). kieka-jdu're, -porre Jk
3c6.
kiehpan Trn, troligen =kiehpam, nomen actionis (och preteritumparticip) av kielvpat, sota ned (kiehpa sot).
•••• -johko Ks 1e6 Gst Kiepamaj.
giehpe(h)-, se kiehpes.
kiehpes, kähpes, gen. kähppci lunga.

kiehtje—kieratj
Jfr kähppat lätt =fi. kepeä, keveä.
kähpes-jåureht Ks 2a1; -hon`kaht,
flere berg. kiehpes, klippa, Jm 13a3.
giehpe(h)-jciu're Malå 42b5-6 Gst St.
Skeppträsk; -juhkö Gst Skeppträskån.
Anledningen till namngivningen dunkel.
kiehtje, gsg kietje; kähtje, gsg kätje, S
gietje ända, ände, slut. Etymon:
861, Comparative grammar 391".
kiehtj-oai've, kiehtje-oai've Gv 7a5
Gst Ketsåive. nuor<tö-gietje, bergparti, Vilh.
Mimi, se gäumg.
giej-, se kiedja.
giejö, se kiedja.
giejjä, se kiedja.
kicka, gen. av kiehka.
kiekatj, dim. av kiehka.
giekä, se kiehka.
kiela, se
kielas, gen. kiellasa; S gielös(ö) jämn,
något kupig hed med fast mark, bevuxen med tallskog; KN 1. båtkjol;
2. lang, smal og hoi åsrygg; lang,
smal og flat forhoining. Q 286. Nordiskt lån: fno. kklr m. 1. kjol paa
fartoi; 2. fjeldstrfflkning, fjeldrygg
som adskiller to vasdrag eller bygder; urn. *keluz (NL 168). gielös,
gård, Vilh. 40a2; gården döptes så
av dr Erik Bergström när han flyttade åbon dit.
kielas i Kåbdekielasj(okk) 25c4
se jället.
gielös, se betas.
gielösä, se betas.
gielösön, gen. av gielösö.
kiella, gen. kiela snara, fågelsnara.
-jåu're Jm 28a6. Man har gillrat
fågelsnaror i den trakten.
giellä Härj. Lgr Gebirge. =sv. köl?
gielln guote Lgr Name einer Hiitte.
giellö, f.d. sommarviste, 71b4; giellöntjahkwö 71b3 Gst ösjövålen.
giell(ä)n, gen. av giellö.
kiemartis knippe. -johko Gv 8b1.
giem'ne S =kiebine.

glemse Vfs (Lgr) Hilgel, der in einer
Furche steht; (Qvigstad) en liten forlunning på en fjellskråning; Jtl Lgr
ebenes, flaches Gebirgstal. Jfr käm'se.
Q 291.
glemits, enligt Lidberg: gämts kort
stång över elden. giem`ts-boulli, dal,
T 32b6; -jåu're Gst Tjämstjaure.
giegal-, se gievä/ä.
glegälä djup (adj.). gievöl-jåu're Sors.
sv. Djupvattnet. Jfr Nensån, Åsele
lpm, Keängelen Äno Gideå älv.
ginets, Härj. Lgr gievas attr. djup;
jfr gievölö. gievölis-guoi'hkö Gst Djupfors, by, Sors. 33a2. gievöls-jciure Fr
46a6 Got Djupsjön.
kiepama, se kiehpan.
kiepmås Trn, se kiepnåtj.
klepmåsj Gv, se kiepnåtj.
kiepnåtj, käpnåtj, Gv kiepmåsj, Trn
kiepmås, dim. av kieb'ne. kiepmåsluok'ta Jk 4b2 Gst Kepaslahti; kiepmcis-nfevrika, -vårre, käpnectj-luokita
Jm Kittelviken.
kleptnek Arj Lgr Bach, der unter der
Erde fliesst; troligen av!. av kieb'ne.
Mera, gen. kierraka, S gierökö, gierö(h)topp, övre ändan av något; källan
till ett vattendrag; ytan, översta lagret av något. Q 292. fi. kärki, kärke( < *käreke-) spets, udd. Det lapska
ordets grundstam *kieffa-, svagstadium *kiera ( < *käre-) återfinns
kanske i avledningen kieratj. Nensån, Lycksele lpm ker e, toppen å
träd; k e är a, toppen, sista högfjället.
jillis-gierö-juhkä Sors. 25be4 Gst Laivaj okk (ovanför Laivajaure). giergh)vårtå T 32b3 Gst Gieravardo. gierök(w)ö, dalgång, Tu. Hit hör nog
också gier-di've Sors 26c1, 843, låt
vara att sagesmannen återgav det
med 'riphuvudet' (se kierun).
kieratis (kierahtis?), troligen avl. av
kiera. -johko Gv 21a6; den rinner
upp i en myr.
kieratj spillkråkan, stora hackspetten,
Picus (Dryocopus) martius. Qvig85

gierä—kierre
stad, Fuglenavne 109. Avi. av *kierra
spets, udd (se under kiera); jfr fågelns finska namn palokärki. Jfr dock
kierre. , tre sjöar, Jm 21c3.
glerä, se kiera.
gieröhtsä, se kieris.
gieräkä, se kiera.
gieräkön, gen. av gierökö.
kleres, se kieris.
kiereu, gen. kierrima Arj renens ben
frän klöven upp mot bålen (själva
benet, ej kött, senor eller märg). njetrika Arj.
kier'hke, kär'hke, kät'ke, käp'ke, Ss
giereke järv, Gulo gulo. Qvigstad,
Pattedyr 102. kätke-jdu're Ks 6b1,
fi. Kätkijärvi. käre/cc-värre Gv 15e1-2
Gst Ahmavaara (fi. ahma järv).
gäloke-våråtjä Arv 43b2, 405 och 0
därom kärthke-juhkä Sors., T 254
Gst Järfbäcken.
gierhtti, flicknanrm = Gertrud.
-gielös Malå 42c5.
kieris, gen. kierrisa; kieres, gen. kierresa; kierres; keris; köris; S gierö(h)tsä,
gierötjä (öppen) lappsläde, bålformad
släde. köric-vcircis Jk 4b4 (där har
man alltid brukat lämna kvar slädar
när man har boflyttat). kieris-6i've
Gv 29a5 Gst Keresåive; kierres-jdurcitj. Arj 27a2 Get Aktjej(aure); -vekKaj Gst Aktjevare. uhtsö (alius jille-)
gier< ts-jciu're Sors. 33a3; gierähtsjciure 41a5.
glerk-, se kier'ke.
kiercka, se kierekau.
kierekau, klereka; gen. kier'hkama; S
gierekömö, gietkömwö vagga av lapsk
modell. Jfr fi. kätkyt vagga. alep
kierelcau, fjäll, Jm 13a3. Namnets anledning möjligen fjällets likhet med
en upp- och nedvänd lappvagga
(Grm).
kier'ke, gen. kiereke; kär'ke, gen.
käreke; Ks /Mike, källke, Arj käd'ke,
S gliclike, gier'ke, ger'ke, gieclike sten.
Q 371. kär'ke-luoppal Jk 4b4; -oai've
5b2 Gst Kirkeåive. ker'ke-jciu're Gv
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22a4 Gst Kivijärvi; ker'ke-ethpe Gst
Kivivuoma. kädke-tjohkko Arj 19c3.
gäd'ke-bechkii, gårdar, sv. Stenbacken
Arv 43b2. gäclike-ilre, sv. Stenträsket,
Malå. gärke-njuonå, gård, Sors. Gst
Stennäs. gierkörö-jdure T 32e2 Gst
Stentr(äsket). gierkörö, sv. Stenträsk,
Vilh.
giercke =kier'hke.
kiercke, 1. gen. av kier'hke; 2. gen. av
kier'ke.

kierckehk, förmodligen avl. av kier'ke.
Gv 14a2.
gier'kähtsä örn. Qvigstad, Fuglenavne 122. gier'kähtsä (1830 Gergets
Aj vi) Sors. 42a2 Gst Gråberget.
giercköm- =gier`kömö.
gierckämä, se kier<kau.
giercken Ss, gen. av giereke: se kier'hke
*gierckenasä, kanske uppkommet ur
giereken +d-ce (se dase): när ordet
(som förled i en sammansättning)
upphörde att uppfattas som en sammansättning, fick det en ljudgestalt
som passar ett fyrstavigt simplex.
gierekenasffin-tjahla Fr 47b1, 1056.
gler'kenas(ä)n, gen. av *gierekenasä.
gier'körä =kier'ke + jciu're
52c6 Gst
Lillfjället. Kanske elliptisk förkortning av * -tjahkö.
kier'ke-vuoitas, se vuoitas.
kier'kim, troligen av!. av kier'ke. ,
sjö, Jm 20b3.
gier'kähtsä, se gier'kö(h)tse.
kierre, gen. kiere 1. tennprydnad, bestående av fyra jämnlöpande tennsnoddar, som går runt omkring den
lapska mössans (h)ol'pe (den omkring huvudet gående våden); 2. perforering av hackspett på trädstam;
3. NG fläckvis barmark; 4. (ett annat
ord?) NG råegg, den alltför tunna
(vid slipningen uppkomna) yttersta
eggen, som måste brynas bort; eti'vå
lä kieren (inessiv), eggen har vikit
sig. Avledningar: kierehk =kierre 1
och 2; — -njittjeis kåda, som bildas i
hål som hackspetten eller spillkråkan

kierres—kiettsa-vuolle
huggit i gran; kierrem, NG kärrem:
tjdiihne-k. märken efter hackspett
(Picus minor, Picoides tridactylus)
runt om ett träd; jämför KN gierrgmas med tynt ben og meget marg i
(om margben), Arj Lgr kerremesarav dickes Mark in einem dännen
Knochen. giere-mohke, åparti, 42a3;
giere(h)-6i've Gst St. Granberget etc.
(på gränsen mellan Sorsele och Malå).
kierres, se kieris.
giertö eine an die grosse, fur die Sonderung der Renntiere bestimmte Einfriedigung angebaute, mit ihr in Verbindung stehende kleine Einfriedigung; (Lgr) kleiner Zaun, Härde. Lån-baunö Tn 71b5
ord, sv. gärde.
933-1025.
giercts- =gierattA.
kieritå, gsg kier<tei 1. NG, KN tunnband. Nordiskt lån: fno. gjerd, gerd f.
gjord, baand eller bEelte som omslutter, er lagt henover eller omkring et
legeme, en gjenstand; gjord, som
omgiver, sammenholder de staver,
hvoraf et kerald (kar) er sammensat;
-kuoiihka Jm; en
urn. *geråu.
sväng, som vattnet gör.
kieritti, gen. kier`td 2. en mindre avsats på en fjällsida; en högt belägen
fjällslätt mellan två fjäll eller framför ett fjäll (»gammalt ord; nu säger
man lop' to»). Allmän benämning på
platån melsådana platåer som
lan Gst Faunåive och huorinätj, Jm
13c2-3. gärtzi-tjohkkä (giärtei-) T
32b1 Gst Girtotj (har en typisk
platå).
giertås, avl. av kier'tti 1. eller 2.; jfr
KN kierttis emne till tonnebänd.
-tjohkkä Arv 42a6.
kierun, gen. kieruna; NG, Trn kirun
snöripa, Lagopus Enutus. Qvigstad,
Fuglenavne 123. Jk Kiirunavaara.
, liten bergshöjd, Arj 19a3; fjällparti. 19b4. gierun, det gamla namnet på östansjö by, Arv.
gierähts-, se kieris.

kiesåhtis, avl. av kiesehtit, låta draga,
ha till att draga; transportera, forsla;
låta sig dragas, kunna dragas (kausativ av kiesset, draga); jfr kästihtahk,
ställe där man drar en båt förbi en
fors (på land), KN sted hvor ngt. er
trukket (av folk el. av hest uten
, fjäll, Arj 19e3.
slede el. vogn).
»kiesset pöhtsuv tohku Mån gråssiti»,
drar renen dit om våren till gräset.
kiesehk renkalv som har blivit född
först fram på sommaren. Av!. av
kiesse. , fjällparti, Arj Ruong 19e6.
kiesj-, se kiehtje.
klesse, gen. kiese; kässe, gen. käse sommar. fi. kesä.
kietatis, jfr KN kiedadas, et kvantum
sammenlagt sennegress som i tilberedt (banket og gnidd) og terket
tilstand kan gripas om med hånden;
avl. av kiehta hand; fi. käsi.
Jm 7c4. Anledningen till namngivningen okänd.
kletek, jfr Jne kietet keittet, förvända,
förvrida, bortförklara, göra sanning
sjö, Jm 13c3
till lögn; bedraga.
Gst Keddek.
kietj-, se kiehtje.
kietje, se kiehtje.
gietke, se kierihke.
gietkämwä, se kier< kau.
gietnä, se katna.
kietse, står kanske för kiettse: se
kieddse. -njar'ka Arj Ruong 19c5;
-pede'te. Udden vetter mot en förträngning av sjön.
kiett-, se kiedde.
kiettalm liten gräsvall. Av!. av kiedde.
kiettalmis: -ätnam gräsbevuxen, slät
mark, som en åker. Av!. av kiettalm.
klettar =kiettalm.
kiettarm = kiettalm,.
glette, se kiedde.
kletts-, se kiettsa.
klettsa, se kieddse.
kiettsa-vuol-, se kiettsa-vuolle.
kiettsa-vuoll-, se kiettsa-vuolle.
kiettsa-vuolle ställe under en fors,
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kiettses—kilkd
som rinner ut i ett lugnvatten (sjö
eller sel); Lö keds evuole stället,
där forssarne slutas, där strömmens
häftighet upphörer. Q 283. Jfr
kieddse. kiettsa-vuol-suoltii Gv 8c4.
kiettsa-vuoll-suol'luh Jm 20a5.
kiettses, se kieddse.
gleyke, se kier'hke.
gieuhtå, se giuuhtec.
gieumå, se gäumic.
kieulne, se kiebine.
kieure, se kiu'ri.
gieuräs, se keu'ra.
kieva, gen. kievvaka gyttja; djupt,
runt vattenhål eller liten tjärn i myr,
sumphål, gyttjepöl; KN sokkemyr
som ikke kan passeres (man kan
synke helt ned i den; jfr vtijuhahk).
Q 294. Jfr KN Kautokeino kievvicht,
bli dyndet, selet.
Jk 10a5.
-cape Gv 22a3 Gst Kiävaape.
gihper-, se kahper.
gihpärä, se kahper.
kihttse, gen. kihtse killing; Jm »smeknamn till get». Troligen av deskriptiv
upprinnelse, ej lånord. (NL 171.)
kihtse-jekva, jökel, Gv 7a4. kihttseudden Jm 28a3 ('den utskjutande'
enligt Grms sagesman: jfr kihtjehtit
plötsligt sticka fram eller skjuta ut).
kihttse kan vara presensparticip eller
nomen actoris av kihtsat NG gnissla,
knarra (om åra mot håa, snö under
med eller stav), KN rasle (om levende vesner); jfr KN Kautokeino
kihtsa ra,slelyd (forårsaket av levende vesen) — av deskriptiv upprinnelse liksom Lule kitjertit, kitjärtit knarra (om med, käpp eller sko
mot frusen snö), KN kihtjat knirke
(f. eks. om sko, en der); gnisle (om
tenner).
gildö, se kitci.
kli'lå, jfr fi. bila kil. — Gv Gst Kielavaara.
glime, se kipme.
giimen, gen. av giime.
glimes, se kimes.
88

troligen nomen actionis av
kiiimitt, bli ärgig; jfr kiima, gen. kW maka ärg. — -vårre Gv 29a6.
giirä, se kitci.
kii'så klövjekista, vanligen elliptisk.
—, en långsträckt höjd, Jm; liknar
till formen en klövjepackkista.
kilde, se kine.
gilk jille: se tsötsä.
killam, jfr kil'lam, nomen actionis av
kil'lat, neg. käla tåla, härda ut. killam (enligt två uppteckningar kort
11), by, Gv 9c5, fi. Killimä, Killinki,
Gst Killingi.
killar giller, fälla. Nordiskt lån: NL
169. — -oai've Ks 2b2.
ging, gen. gillökön, Lö killek gammal gumma. Nordiskt lån: no. kelling
(NL 170). Nens6n, Åsele lpm Killetj ålte , där 3ne käringar fordom begrafts.
kille, gen. kile NG by. < fi. kyla. tdlliWiklund Korpilompolo kyrkby.
gillemus = jillämäs.
gillets jillähtjä.
—jille-.
killingi, se killam.
gillisgiPmätjä, gilimätj-, se göllmätjä.
kilt-, se kilite.
g ilt -, se ji/tj-.
gilta, se jana.
Mike glänsande: presensparticip av
kiltet glänsa, lysa, < fi. kiiltää.
johko Gv 21a6; kilti-jciurcitj Gst Kildej. -värre Jm 21b6 Nens6n, Åsele
lpm Kilde Jaur, Sw. Baksjön, Norr
om Prestgården, kilde, löfbleke, den
tiden fiskat där. — Hit hör förmodligen kilt-cihpe Jm 28a4.
killti, se kil'te.
kil'vå, gen. kilvic 1. kil' vti-ätnam NG
såningsland:
< fi. kylvö sådd; 2.
familjenamn.
-vårre, fi. Kilvokielinen Gv 15e3; d:o 22a2.
Jm 21b5 Gst Kilvokieli; — (enligt
uppgift) namn på en lapsk släkt, som
vistats där.

kimes—kirjes
kimes, illativ kipmasii; S giimes KN
geil tilstand. Jfr kipme och
Vfs Lgr giimestit briinstig sein. giimes-juhkä Gst Hällbäck (1830 Gimis -); -varre (1830 Gimi-Ware)
Sors. 34c1; -berjö, sv. Vinberget;
Stensele 41e5 Gst Hvinliden.
gimi, se kines och kipme.
gimis, se kimes.
gimja, se kabinja.
gimmon, se kimmun.
kimmun, familjenamn. ••••• -njcirtka,
mjölknings- och märkningsområde,
som lappsläkten ••••• haft, Arj 19e5.
kinii, se kanii.
kinctal 1. (stearin-, vax-)ljus, < fi.
kyntteli, kynttiki, nordiskt lån: fno.
kyndill ljus, sv. dial. kynclel bloss,
fackla; 2. ett numera utdött släktnamn i Jm. NL 170.
kin'tala, gen. av kinctal.
kipm-, se kipme.
kipma, se kipme.
kipme, gen. kime; S giime parning
(särskilt på tal om skogsfågel; fågelvin, plats där skogsfåglarna samlas
för att para sig (kipme-sadje). Troligen av fi. kiima: FUV 89, Comparative Grammar 391. kipme-tjohkko, fi.
Kiimalaki Ks 6b3 Gst Piimakielinen.
-jdu're Gv 22a1 Gst Kibmej(aure).
giimen-6i've Sors. 42a2 Gst Vinliden.
Hit hör väl kipm-dure, kipma-jciu're
Jm 28a6.
gipper, se kahper.
gippmokk, se jipmä(h)tjä.
gippmots, se jipmä(h)tjä.
gipsa, se kiptsa.
kiptja, se kiptsa.
kiptsa, jfr KN kikitsict =kakitstit klatre,
klyve; stake med besvwr opover i
stryk. — -vcirre eller kiptja Gv 22e6
Gst Gipsa.
kiran, se Iddird.
kir'hk-, se kir'hkei.
kir'hkå, gen. kir'hicd kyrka. Lånord:
fno. kirkja, ack. kirkju (NL 171).
Gv 12c2 (där har det stått

en kyrka från Karl IX:s tid); -vierah, höjder, 14b2 (enligt uppgift har
det funnits en begravningsplats där).
-tjohkko Jm 28a5 (en liten kulle,
liknande en kyrkspira). girUcli-bcilete
Sors. 33b5 Gst Kyrkberget. -berjö
Stensele Gst Kyrkberget.
avl. av kir'hicd. (-jciurcitjä) Arv 35e4.
kir'hkö-kille NG kyrkby.
kir'hkå-pål'hke kyrkplats (innefattande samhälle omkring kyrkan). Q
298.
kyrkplats, kyrkby.
kir'hkii-vercti kyrkvärd. kircku-verctijdu're Jk Wiklund 9a6 Gst Kirkovärtij(ärvi).
giri =giirö: se kitci.
kirj-, se kir'je.
girjå, se kirjes.
kir'jå fläckig; vanligt getnamn. Avl.
-luolcita Gv
av kir' je. Jfr kirjes.
13a5.
kirjas, se kirjes.
kir'jåsa, gen. av kirjes.
kir'je fläck, missfärgat parti av hårremmen (på djur); utsirning, sirat;
bok. < fi. kirja. girje-juhkö, gårdar,
Arv 35c2 Gst Fjällbonäs? girjejuhkä Arv 35e3 etc. Gst Kelisån.
kirj-oaive-tievvd, kulle V om Själlarimgårdarna, Jm 21e5. kirj-diveh
kallades förr i tiden skogslappar, som
hade sitt kåtaställe på denna kulle.
Namnet därav att de hade »krusiga»
mössor med flere färger. De påstås
även ha talat finska eller åtminstone
brutit på finska, och de skall ha
kommit norrifrån.
kille-pen% barmark med snöfläckar
här och där.
KN
kirjes, gen. kir'jåsa; S girjes,
navn på en flekket hund. Avl. av
kir'je. kirjes, kir'jcisa tjärrd Norrkajtorns lappby i Gv. kir'jåsa-johka Gv
9b1-2, c2-3 Gst Kirjasjokk (heter så
även efter sammanflödet med Vuoktajohka). gir'jci T = (Moosberg) gir'jå89

kirke—giuuhtå
jåure Gst Öf. Boksjön och viielegir'jå Gst Kirjesj(aure) 32c6, 33c1;
girjes-juhkö eller gir'jå-juhkä 33c1,
41a1 Gst Kirjesån.
kirke, se kier'ke.
kirko, se kir'hicti och tsir'ku.
kirsti, flicknamn =Kirsti, Kerstin. — jciu're, -johka, -vårre Jk 5c2.
girto, se kieritti 2.
kir», se kierun.
kirvem, se kirlvim.
kir'vim Arj, jfr Härj. Lgr girivähtjä
empfindlich filr Kälte, der leicht
friert; görtvänit Kälte empfinden, frieren (Menseh); girivähtit frieren, verfrieren lassen. —, fjällhöjd, Arj
Ruong 19c6, 26a6 Gst Kirvem. (Enligt Grms sagesman: 'björnring'; se
under karvek.)
gismes Vilh. Nensen, Åsele lpm Kismetsvardo, kittel. gesmis-, gimesVilh.
gismets, se giemee-.
0E4 se kassa.
kis'se NG katt. < fi. kissa. kissetjohkko Gv 22b4.
kista, gen. kisitå handske av renbel1Mgar med håret på. — -bäcken Jm
21e6.
kis'tå kista (av trä, av elliptisk form,
med lock på, att förvara papper,
pengar, småsaker i). Nordiskt lån:
fno. kista, ack. kistu kiste, skrin (NL
171). kistuvciråtjahk Jk Wiklund 4b4
Gst Mäntyvaara (alius pähtje-vårre);
-Kturehk. kistti-jåuråtj Arj 19b6.
kistukeilnzi, flyttled, Jk 4b4.
kisuris, avi. av (Jk) kisur, gen. kisura
small, not full-grown reindeer, (KN)
liten arbeidsrein.
-johko Jk 7c5;
—tjohkko 12a6.
git-, se katna.
kit-, se kitå.
kitå, Jk kidcla (kortgeminata), Ks
kidda, S giirö, geirö, giidö vår (årstiden). kit-au're Jm 28b4. giirö-juhkö
Sors. (där har man lämnat kåtorna
om våren). giirö-vcire Vilh. 40b4 Gst
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Girilfjället. Nensen, Åsele lpm Kide
Jaure, där med Renarne om våren;
Kideware, vår.
kitåk, avi. av kitå. •••• Jm 13c6 Gst Kida (har möjligen varit vårställe, kitåsadje, förr i tiden, men ej nu; om hösten är man där); -luokita, med varpställe, där man fiskade på våren. kidahk, bergsluttning, Arj Ruong 19c6.
kltjå, jfr antingen kihtjat, 1 sg prs
kitjåu, sträva, knoga, hålla på (med:
man kuhkeu almatj kihtjei taina parckuin hur länge håller man på med det
arbetet?) och kitjårtit: NG päna kitjårta maven hunden luffar med och
viftar på svansen, eller kitjårtit
knarra (om med, käpp eller sko mot
frusen snö). -njår'ka Jm 21b2. Enligt Grms sagesman: »Kihtjaha
njcir'ka, udden sticker ut från land»;
men grundordet till kihtjahit (kanske
snarare *kihttjahit?) har -httj- i starkstadium och -htj- i svagstadium:
kihttfe, gen. kihtje vrå, utskjutande
vinkel, flik; jämför kihtjtit, sticka ut,
sticka fram, stå ut.
gitmokk, se jipmöhtjö.
gitnå (gitnå), kanske avl. av gitnö, se
katna. -våråtjä Sors. 33a4 Gst Kittnavare.
KitniS, se katna.
gitne S =kanii. -ås« Malå 42e5 Gst
Viterliden.
kittn.a, se gitnå.
gitts, se gähtjei.
(Grm Ortn.) en lång bågformig
ås (med en knöl i vardera ändan; jfr
KN kiu're, kiu'ri lutende, sammenkropet individ; lutande el. sammenkropet tilstand (av kulde el. sykdom).
bergås, Jm Ruong 20a4 Gst
Kieure; kiuri-johko.
giuuhtå, Moosberg g'uuhtå: Moosberg
»... no. gjota 'dalkjusa'.» giuuhtå
-jciure,
(icke-stavelsebildande i),
alius gieuhtå- Gst Gäutajaure; Moosberg g'uuhtå; g'iuuhtå-vårtä 32b4(c4).
Gst Gäutavardo.

kivi—kö
kivi (finskt ord) sten. -tsohkko, fi.
Kivilaki Ks 11a3.
kiälas, se Hetas.
klärakö =gieräkö: se kiera.
kiärrö, se kiera.
gIärtli, se kier'tii 2.
kiäva, se kieva.
gkaska, se kas'ka.
klabber, se klaper.
klåhkö, jfr Vfs Lgr kkihkå Stab, Winterstab mit breitem, schaufelähn.liehem Griff; LÖ klakka stav, käpp.
-pluoven-juhkö, bäck, Vilh.
klåipå S (Lgr) Felsenwand; Felsenschlucht; (Qvigstad) trangt fjellpass,
utilgjengelig fra sideme; bergsnyt
som henger utover et flog eller stikker
op i vassrara; (LÖ) berghäll, klippa.
Q 300. Nordiskt lån: fno. kleif f.
klev, steil bakke som med besvierlig
aclkomst foror op paa en bjerghoide;
no. kleiv f. en heti bakke paa klippegrund; en brink eller bjergryg tul
at gaa over; sv. dial klev, brant
backe eller klippa (efterled i namn
på branta berg som Rankleven i
Borgsjö).
klåpå, kanske identiskt med LÖ
klapa, ett trästycke, som hänges på
renames hals, att hindra dem att löpa
för fort. Nordiskt lån: fno. klafi, ack.
klafa klave, halsfjätter, trälj på
kreatur. .--tjuo/ö Ö. Storbyfjället
59b1.
klaper LÖ glarea, klappur-sten.
Nordiskt lån: sv. klappersten; dial.
(Vb) klapar (NL 172). Hit hör möjligen också klabb er LÖ ojämn,
oslät; subst., när det är elakt och
skarpt åkföre, om vinteren, af för
litet snö.
*klappå, kanske = sv. klubba. klappån juhla Storsjö 71 Gst Kloppanån.
klappån, se *klappå.
klås- 1.: klås glas; fönster; flaska.
Lånord: NL 211. — -jäure Tn 71b3.
»Den har vit botten.» Alius: »fönstersjön».

klås- 2. Ss, gossnamn =Klas.
klås, se klås- 1.
klemiht, gossnamn =Klemat, Klemens. "—veum Gv 15a2 Gst Kleementiv(aa)ra;
15e3.
kliehpe (ett slags) berg; jfr sv. -kläpp
i ortnamn (även simplex uppträder
som ortnamn). Nordiskt lån: fno.
kleppr m. klump; klepparnes fjeldklump, fjeldlmat som stikker ud i
vandet.
Mittåkläppen Tn 71b4;
Rensnävet 72a1.
klimcpä (ett slags) berg; jfr sv. klimp
i ortnamn. Lånord: fsv. klimper m.
klimp, lågtyska klimp klippa.
berg, T.
(alii klim`pe) Vilh. 42c1
Gst Klimpen.
(mellanljud mellan i och e i första stavelsen; k aspirerat) Fr 47b2 Gst Svanaklumpen.
klimape, se klimp!.
klippå Grm östra ändan av ett fjällmassiv; stupar brant ned (jfr vål'le).
Jfr sv. klimp. bänu- , SO ändan av
Bänu-massivet, Arj 19c1.
klit LÖ krita. Samma övergång r > 1
som i fi. /iitu. Nensön, Åsele 1pm
Kliten Berge, krita.
klivi gluttsnäppan, Totanus glottis
(Tringa nebularia).
klumpä 'val' (ett slags bergshöjd). Nordiskt lån: sv. klump. — Undersåker
65 Gst Middagsvalen. Jfr klumpökö.
klumpeke, avi. av klumpö.
65S0b6
Gst Middagsvalen.
kluomä, se luopma.
klupte S (Qvigstad): wireFelsenkluft. Q 303. Nordiskt lån: no. kluft,
klyft kloft; äldre sv. klyft klyfta (NL
172).
klähpå, jfr kliehpe. klähpåh 71c4 Gst
Kartknallarna (rätteligen: Svalåkläpparna).
klähpe, se kliehpe.
kläjjå S vitlera (enligt Vilh.9. Jfr fi.
lieju jäslera, gyttja, dy. — -jäure
Vilh.
kb-, kanske en haplologisk förkortning (framför jåu're, johka) av fi.
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koab 're—koaptes
koju =koivu björk). kö-jciure Jk Wiklund 4b4-5 Gst Kojijärvi (1643
Qwifwa. T[räsk]).
koab're, gsg koabre något som är ihoprullat som näver; mcinnic-k. månskäran; KN koar've utoverhtengende
hvelvet kant (av jord, berg, sne etc.),
sterre og bredere enn koapma; svrt
bratt bakke; Le, kåbr e ita omne
appellatur, quod quasi excavata sive
coneava est figura; kåbre pakt e,
praecipitium montis imminens sive
superpendens. Nensån, Lycksele lpm
kåb ren, där solen ej så snart lyser.
akåldhk- — eller skuobirti- , fjälltopp, Arj 20b1. göbr-eri've Sors. 25b5
Gst Kåberåive; köbroi-juhkätjö 25b45 Gst Raukojokk.
koabre(h)k, avl. av koabire. , fjäll.
Jm 12c6 (»koabret varika njoat8tiajok6 nal6: ta8'tg-1 flamma det nästan
lutar sig över njoatatia-johko; därav
namnet»).
Gv 13a6 Gst Kåberåive (23åk'te-1 koabirtit nuor`taa klippan hänger över åt norr»);
=akciitcis-låhkei (se under skaitcis).
koablå, gen. av koaptea.
koag'tå, se koabitå.
koahkke: -jau're Jk 10b5 Gst Kokkaj(ärvi); kuossa- •-• -vcirre Gst Kokkavaara. Kanske förlapskning av fi.
kokka =kotka öm.
koahppel tjäderhöna. Qvigstad, Fuglenavne 126. fi. koppelo: FUV 90.
-jegge Gv 15c3 Gst Koppeloj(änk)kä; -värre 22b5.
koahte, gen. koate; S guote kåta (tält;
med näver och torv klädd resvirkes-jiegge
hydda, gamme). fi. kota.
Gv 22c5 Gst Kotajänkkä. göhtilre,
sjö, Arv 42a6. göten-ave Sors. Gst
Kåtaliden; gaalkö-göhtur Gst L. Kåtaträsk. göhte-luokitä T Kåtaviken.
koahte-muor-, se koahte-muorra.
koahte-muorra tältstång. koahte-muorjohko Ks 5a1-2.
koai'lu, se koalVic.
koaives, gen. koai'vci »gräv», snötäc92

kets beskaffenhet från synpunkten av
möjligheten att komma åt laven; se
koairmit. Hit hör väl: köives-jecu're
(o-ljudetshalvlängd ej dokumenterad)
Malå 42a4.
koai'vu, gen. koaivei skovel. Till stammen identiskt med koaiknit gräva,
ösa; jfr fi. kaivaa gräva. koaivujciu're (Wiklund köi'vu-) Jk 3a6 Gst
Karvajaure. —, bergland, Jm 21b2
(enligt sagesmännen: av koai'vlit
gräva och beta, om renar).
koai'våt, se koailvic.
koal'ja hög rak fura utan kvistar;
-piehtaehedmark med gles skog.
kielas hed, med höga, raka furor.
jfr koal'jzi.
koaljakis torr hed med gles skog. Avl.
av koallja.
koallii lång, smal, rak fura utan kvistar; — -Neka hed med gles tallskog.
skogklädd bergrygg, Jm 20b3.
koalckås, illativ koal`kcitjii, troligen
dim. av (KN) koal'hke vindstille.
-jo/ska Jk 3b6 (nedersta loppet av)
Gst Kuolkasjokk.
koallåm, nomen aetionis av koallti,
frysa (om levande varelser och om
-luoppal Jm, Arv.
kroppsdelar).
En lapp frös för länge sedan ihjäl i
fyllan där.
koal'se skrake, Mergus merganser,
Mergus serrator. Qvigstad, Fuglenavne 125. Jfr fi. koakelo (folketymologisk omdaning efter ko8ki, fors?).
, holme, Jm 13c4. Skrakar häckar
där om våren.
koama, gen. av koapma.
koapma, gen. koama KN utoverhengende hvelvet kant (av jord,
berg, sten, sne etc.). kiebme- eller
koama-tjohkka Jk 9a1.
koaptes, gen. koabitci; koahtes, gen.
koagitå trolltrumma, spåtrumma. fi.
kannua. koagitä-tatirrå, massivet från
Gst Kåvlatjärro till riksgränsen(?)
Ks le5-6. köbutd-vdråtj Jm Wiklund
13a1 på N sidan av Get Ålkastjåkko

koar'na—kob'to
(där gömde man trolltrummor i
gamla tider). koabtki-tjohkko Arj
19b6.
koar'na kvarn. Lånord: NL 174. jituriaj, .s,-johko Jm 20a4; —fatträsj Ruong 20a6 Gst Qvarntjern.
koar've 1. en stridare ström (eller litet
fall), som går förbi en udde; KN
Kautokeino stod i (elve)stryk, hvor
vannet fosser over sten; fall, ikke
hoiere enn at båten i almindelighet
kan stakes opover det. Q 310. fi.

korva.
koar've 2., se koab're.
koar've 3. Jm reslig (om en man).
koarvek, troligen avl. av koar've 1.
—vår'hpe, notvarp, Jm.
koarivå, jfr koar've 3? — -värre (körvu(körvit?),
värre?), berg, Jm 21a1;
hemman.
koaskåtj, troligen dim. av koasike.
koas'ke moster som är äldre än mor.
-oagge Jm 13c4.
koas'kem örn. Qvigstad, Fuglenavne
132. Avl. av *koas'ke =fl. kotka. ,
fjäll, Jm 705.
koas'kemas, avl. av koas'kem, troligen
dim. =Lule koas'kematj. kös'kemasjohka Jk Wiklund 9a5 Gst Pahtaj(oki).
koas'ken Trn = kocte'keni.
koasken systerbarn i förhållande till

koasike.
koassa KN rasling. Hit hör möjligen
424'04 -tievvci Jk 4c4.
koaske något som är torkat, härsket,
-koro
-vierra,
surt, gammalt.
Jm 13b5.
koas'te-jlelga jökel.
koatåtj, clim. av koahte.
goate, se koahte.
koatnel KN stille stromfritt sted i elv
ved bredden eller ved en sten. Q 306.
koatnjel = koatnel.
koau'ke fruktan: am- —: mo läm atmkoauken jag är rädd, fruktar, känner
rysning i mitt skinn (asse köttsidanav en hud; huden på människan, =

fi. iho); koaukas rädd (på grund av
inbillning): näi'litsälä koaukas stältis,
flickan är rädd för stabo (se .04114
Hit hör väl: köu'ke (alius köki eller
köuki, svårt att höra vilketdera) Jk
8a6 Gst Kuoketjåkko.
koavvå, möjligen avl. av koavvat, ha
respekt för någon, vara smått rädd
för. — -jciurcis Jk 4c6.
kobba, se kobbo.
kobbo, gen. koppo; S goppö, gappö
mindre bergknalle, rund, ej brant (i
björk- eller granskog, ej i fjällen),
bergshöjd eller mindre berg utan
tvära branter, med skog åtminstone
på sluttningarna; kulle eller litet berg
fristående i en myr eller i ett sumpigt land; pecljes •‘., bergshöjd med
kalt krön. Q 315. fi. kumpu kulle.
kobba, kulle, Jk Wiklund 4b6; koppajciu're Gst Kuoppasjärvi.
kobme KN spokelse. < fi. kumma.
-värre Ks 1a6 Gst Gåbnetjåkko.
-johko 2a1 etc., fi. Kummajoki.
k6br-, se koabire.
gobren-, gen. av *gob're T en liten
tjärbrand. Svarar kanske till betydelsen mot sv. brako-: jfr sv. dial.
(Finl.) brako, brakved, Rhamnus
frangula, no. brake, braka-, en(buske).
gobren-juhkö, T 32a2 Gst Brakobäcken.
, bergs105bruhk, avl. av koab're.
topp, Arj.
kob'ta, se kobito.
116blå, se koaptes.
,
Idbitälls, kanske avl. av koaptes.
by och järnvägsstation vid —värre
Jm 28a4.
gobit15, se kobito.
kob'to, kogita, S gobitä, Ss gumitä attr.
bred. Etymon: FUV 801. kobitojciu're Jm 12a2 Gst Kåbdesj(aure)
(sjön är bred); — -ripme 21c5, sv.
-jäu're 28a4 Gst
Käbdårimselet;
Kåddejaure (sjön är bred). gobitäjaure Arv 35c4 Gst .Bredtr(ä,sk).
gobtö-jela-juhkö Sors. 25e4 Gst Kåb93

koblok-kolckuha

dekielasj. gum'tä Wiklund 71a5-6
Gst Dunsjö-fjället.
kob'tok pred. bred, jfr kobito.
joiure Arv 19c5.
kodd-, se kodde.
kodde, gen. kotte; S gotte, götte vildren;
hjort (rådjur?). Qvigstad, Pattedyr
80. Etymon: FUV 12, 28, 144. koddejohko Gv 22a2 Gst Peuraoja. koddohko =kodde-johko »hjortbäcken». Det
skall ha funnits kronhjort i Jm förr:
Brehm-Ekman, Djurens live, Tilllägg till andra bandet, sid. X (1955).
kotte-suolich, holme, Arj Ruong 27a1;
kotte-suoltiv Wiklund 27b1 Gst Elgh(olmen). gotte-tjohkkä Sors. 32a4;
(bijep och vuolep) gottiir 33c5 Gst
(Ned. och ÖL) Goddj(aure). getts.
är troligen felaktigt för *gate- i
gette-tjahkä 72a1, 1264. Ej fullt säkert: gotte-jdu're Sors. 32a2-3 Gst
Guordin-jaure.
koddi, se kodde.
gode, se guoutö.
kodje, gen. koje Gv rengärde. < fi.
kuja, fätå, fägata, där man mjölkar;
gränd (nordiskt lånord: fno. kvi f.
fold, indhegning hvori man samler
kvwget; klemme, hvori noget holdes
indesluttet, en tul begge sidor [ved
gjterder, opstillede folk o. deal.] afstwngt gang eller passage, hvad enten den saa er lukket i den ene ende).
kodtjo, gen. kottjo urin. fi. kusi.
-johko Jm 20a2 (störtar som en
stråle utför en hög klippa). kottjhälldr-njdr'ka Arj. Kyrkoherden Per
Normus Fjellström (död 1707) »kör'ri-

jokk. troligen < fi. kuppi < äldre
sv. kupp (förmodligen < medellåg.
ty. < latinet).
kohpe, gen. kope urholkning; rund
(trängre) sänka i marken. Q 324.
kohponis, se kohpunis.
göht-, se koahte.
köht-, se koahte.
kohpunis, kanske avi. av kohpe. vdrre (kohponis-?), -jciu're Jm 28a5.
g6hte, k6hte, se koahte.
köhten (gen.?), se koahte.
kol'hk-, se koi'hke.
kol'hke attr. (pred. koihkes) torr. Etymon: FUV 13, Comparative gram.
mar 376. -koriaa Jk 4a4.
korhkul, jfr koi'hkii torka; törst. Etymon under koilhke. , by, Jm Wiklund 29al.
Oves, se koaives.
köi'vå, se koai'vzi.
körrahk, avl. av koai'vii?
, sjö,
Arj 26a2 Gst Kåivok.
koj kul, se koilhkul.
köki, se koau'ke.
koksek, se kuksehk.
koksik, se kuou(h)sa(h)k.
kolos, gen. kollåsa, Lip kålla, S 011es
(gammal) storgädda. Qvigstad, Pattedyr C 39. koles-jdu're Ks 6b3, fi.
Kulasjärvi. giilles-jdu're Arv 42a6.
köljakis = koaljakis.
kol'kam, nomen actionis av kol'kot,
kolikat, rinna; ströva omkring, luffa.
fi. kulkea. -johka Gv 15a1 Gst Kol-

kamaajoki.

Uti tatne heilldr-njdrikai ja kottjotakii

kölekis, se koands.
kol'ke, gen. kolike (presensparticip av
konot, se kolikam:) rinnande; kring-

brukade stiga i land på den hälludden (se källär) och kasta vatten».
koddd, se kotti.
kohkes; gen. kohkkö, kohkkd får.
Qvigstad, Pattedyr 84. fi.
Lammaslaako Gv 15c1.
kohna, se skoauhnjahan.
kohpas, kanske dim. av kohppa kopp;
lånord, "--johka Jk 3a5 Gst Käppas-

strövande; ställe, där strömmen i ett
vattendrag är stark. lusipe- , ström,
Arj 20c1.
kolckähkä »en växt liknande prästkragen, men med blomblad i alla
möjliga färger (ej vita)». -, berg,
Sors. 25c5.
kolkuh-, se kol`ku(h)k.
kolckuha Ks, gen. av korku(h)k.
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kolcku(h)k—kop 'se
kolcku(h)k uttröttad, utpumpad (om
rentjur efter brunningen, någon gång
på skämt om människa); KN utmattet hanren (i brunsttiden). Avi. av
kon kti trög, lat (om människor, renar, hundar); KN slentring; den tid da
hanrenen er utmattet av brunst; omflakking; avi. av konkot (se konkam).
kolkuh-tsohkohk Ks 1e6 Gst Kåvlatjärro; icolkuht-oaiveht 2a1 Gst Kålkeåive. konkuk-jeturcis Jk 4b1.
kött& Arj (Carl Johansson), namn på
en känd skogssame.
-njtirika Arj
Ruong 27b2.
kollä, gen. kohi en bredare spricka i
ett stenblock, mellan två stenblock
eller i en jökel. Q 321. Etymon: FUV
9013, Comparative grammar 392 8-11.
kollu-johko Ks 5a1-2.
kol'mo-lohke trettio. Etyma: FUV
9018, 13110, Comparative grainmar
4002. konmo-loke-jetu're Ks 6b3.
konmo-lohke, område, Jun 12a2 (där
finns det minst trettio småberg och
kullar).
kol'mo-loke, se konmo-lohke (jfr Festskrift til J. Qvigstad, 1928, sid. 370).
kolna kol<to, gen. kontoka ett slags
not eller nät som man stänger in fisk
med; KN kolta drivgamlenke (flere
drivgarn festet sammen) som man —
ved en ulovlig fiskemåte — driver
med nedover elven mot et stengsel
tvers over elven. Jfr kontem. -jciu're
Gst
Gv 14a3 Gst Koltoj.;
Kåltosaivo.
goPtå, se gontit.
kol'tem, nomen actionis av kontet, ösa
upp, taga upp något föremål ur en
vätska (jfr under konta). Etymon:
FUV 276. konten-jciu're, -taienke Ks
6c2, fi. Kultamajärvi, Kultamaselkä,
Gst Kuldamaavaara.
kol'ten Trn = kolitem.
gollå: enligt gammal tradition betecknar ordet »höga, tvära vågor».
gontit, gontit Vilh. Kultsjön. Nenstin,
Åsele lpm Q w olto Jaur, Kultsjön,

qwolt o, urväder. Även Torkel Tomasson sammanställde (1935) sjönamnet med guontit, snöyra, och
samma mening har uttalats offentligt av Ernst Manken Men den tydningen stämmer varken med vokalismen eller med konsonantismen och
ger dessutom knappast god mening.
kohihk, avi. av kollit. (-tjohkotj) Jm.
komil attr. omvälvd (med den konvexa sidan upp). fi. kumo-.
konökis konung. < fi. kuningas (germanskt lånord).
-starifti, länning,
Jm 21c2. Karl XV steg ombord här,
då han for till Kvikkjokk som kronprins.
k6notå, se kön'ti.
kön% kont, ränsel av näver eller spånor. < fi. kontti. Etymon: FUV 90.
kön"tg-johko Ks 5a2 Gst Kadojokko.
kontori, se konctur.
konctur, kon'tår, kont& litet gärde vid
sidan av och i förbindelse med ett
större renskiljningsgärde; i sådana
mindre gärden samlas de skilda
ägamas flockar var för sig vid skilj ningen. Lånord: sv. kontor. koncturvtirre Gv 15e5 Gst Kontoriv.
kop-, se kohpe.
kopåtj, Sn guhptitj-, dim. av kohpe.
guhpåtj-juhkä Sors.
kope, gen. av kohpe.
kopmå, gen. komit Arj Qvigstad en
liten forhoining, som gir ly. Q 316.
Jfr fi. kumo valv.
kop6tj, dhn, av kohpe.
koppa, gen. av kobba.
goppi3, se kobbo.
koppo, gen. av kobbo.
kopposj, se koppotj.
koppotj, kopposj, dim. av kobbo.
koppots, se koppotj.
kop'se, troligen = presensparticip av
kop'set göra att någon blir utan andel i något (t. ex. mat, dryck, pengar,
nyhetsmeddelande etc.), förfördela,
ta brorslotten från. Etymon: FUV
13. Nens6n, Åsele lpm K aps e
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göptes—kotå
Jaure, någon blifvit lottlös vid
delning af Björn 1. vildren.
göptes, se koaptes.
koptohk Arj, koptuhk Lule bred; se
kobito.
kor-, se korro.
korå, se korro.
koren =guurön: se kurra.
kor'ja, se kor' jo.
kor'jo, kor'ja trut, käft. kor'ja Gv
8b5-6 Gst Kårjotjåkko.
-jtture
gorkö »höga, tvära vågor»?
(obsolet) Vilh. Kultsjön. Jfr gol`tic.
kÖrkgå, jfr koar'våt klättra; koar'vcinit hänga upp sig (t. ex. ett träd mot
ett annat, ett fallande föremål på en
trädgren, en kläpp i en skälla). ,
mindre fjälltopp, Arj.
kör'na (asp. k) kvarn. Jfr koarka. jåu're Jm Wiklund 28a5 Gst Qvarntr(äsket).
koröhk, avl. av korro. korohk, tjärn
som ligger på vattendelaren, Arj
19c6.
kör'rihtahka ställe där vägen om. vintern tar upp från sjön; uppförsbacke, motlute. Avledning av kör'rit,
fara upp på stranden, gå i land; gå
uppför en brant eller uppför ett berg;
gå in (i en stuga); klättra upp (t. ex.
i ett träd). Q 331.
korro, gen. kor6; korra, gen korå avlång, låg landrygg, 'bevuxen med
tallskog (längre och högre än kielas);
fristående (låg) landås; Lö kårr
bergsrygg; Nensån, Åsele lpm kårre,
ås, kulle. Q 330. pok'sa-korra, ås, Gv
14b2; pok'sa-kor-jokötj. LÖ suolo
kårr fjäll-rygg. Obs. hoc nomine
appellant Lappones summurn jugum
alpium Sveciam a Norvegia clividentium.
korril, gen. korå mera långsträckt, låg
bergrygg (Grm Ortn.). Jfr korro.
kor's-, se kor'so.
korsa, se kor'so.
korcsasj =kor`sotj.
gor'sö, se kor'so.
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kor'so, kor'sa, S gorsö, garsö, (Härj.)
gass. gassjö, gössjö smal ådal eller
bäckdal med branta väggar; Arj
vattenfall; Lö en smal och djup dal
emellan bergen, där någon bäck
framrinner; vattenfall i smärre bäckar; (Härj. C) Ravine, tiefes Tälchen
mit Bergabhängen oder Felsenwänden auf beiden Seiten. Q 332. kor'såhpe Gst Kursuvuoma 14b4; kor`sokielas Gst Karsokielas Gv 29a6.
gorsö-juhkö Sors. 32a6. Nensån, Åsele
lpm garrs, garas trångaste mellan
hällar i berget, där vattnet rinner.
gössj-bälå, lappläger, Tn.
korcsokatj, avl. av kor'so.
korcsotj, dim. av kor'so.
kor10-: KN Kautokeino Equisetum
fluviatile (en art kjerringrokk uten
krausgrener). Q Plantenavne 119. <
fi. korte. — -åhpe Jk 10a6.
kor'tje, gen. kor`tje; S gör'tje vattenfall. Q 327.
korto, se kuor'htå.
kolli, gen. av korrå.
korås, troligen avl. av korrå (eller
korro). Q 330. sadjimGv 14b6
Gst Saijemkuorainen.
korutj, dim. av korrå.
körvu, se koarivå.
kosa, se kussa.
gose, se kussa.
kös'kemas, se koas'kemas.
koski (finskt ord) fors.
kossa, se kussa.
köt-, se koahte.
göten, gen. av gate: se koahte.
kotjål, se katjåi.
kotölvis 1. fisklek: se kotå. ,,,-jåuråtjah
Jm Ruong 20a3 Gst Kåtålvisj(aureh);
Gst Kåtålvisjokk.
kot6lvis 2. (jökel)spricka (enligt Anta
Pirak: se under kotit.
gott-, se kodde.
gotte S, se kodde.
kotte, gen. av kodde. '
kottehk, avl. av kodde.
kotti, Ks kodclå, Jk koddå (med kort-

kotåhk—krauhpii
geminata), Ss karrå fisklek. Nomen
actionis av kotet, KN kodciahk; fi.
kutea. koddik-tsohkko Ks 5a1; koddurohtse 5a2. kotti-jokösj Gv 14b2 (harren brukar leka där). kotti-tjohkko
Jm 7e4 (anledningen till namngivningen okänd); -njirciu 13a4 (det
finns en lekplats för fisk vid bäckens
utlopp); kohi-johko 13e2 (namnet
sammanhänger enligt Anta Piraks
gissning med kotölvis: »läh-ku so vii
kotölvisåh finns det hål eller sprickor
i jökeln?»).
kotåhk, troligen = Arj Lgr kortik lekfisk; avl. av kotti fisklek; lektiden för
fisk: avl. av kotet leka (om fisk); fi.
kutea. -våråtj Gv 13a6. kottik, ett
slätt fjällområde, Jm 13b2.
köu'ke, se koau'ke.
kduki, se köulke.
kou'no, personnamn. Jfr KN kou'tn,aht, tape sig ved å ligge, miste smaken (om matvarer, srlig kjott og
bröd). kouno njalla-sadje Jm 12c5.
En same vid namn kou'no hade här
sitt vårställe med en njalla.
kouto, se kuou'ta.
kou'to Ks, se kobito.
gouts, se *kuobitja.
köval (Grm Ortn.) saktelig, långsam,
=locdhtti (som inte gör sig någon
brådska, lugn). —njärika Jm 20b2.
Enligt en annan sagesman heter udden pönjal-njcir'ka.
kövvå NG olyckshändelse, olycka,
ofärd. < fi. kova (onni; kova hård,
onni fortuna, seeunda sive adversa).
kövå-tjohkka Gst Kåvakirketj. 8a1-2.
En renhjord har förolyckats i kövåkohpe, den kitteldal som ligger NO
om kövå-tjohkka på norska sidan. (Ej
upptecknat av Qvigstad.)
kovve, gen. kove, troligen =Jtl Lgr
guvve, illativ govvån, bild; med annan stambildning; N kovvo, kovva. <
fi. kuva (germanskt lån: fno. skuggi
m., ack. skugga, skygge; skyggebillede, billede, afbillede; spogelse;
7— 644045 B. Collinder

etc.; urn. *skuywa ?). olmåi-kovve,
gen. -kove, en strandremsa, Jm: mansskuggan?
grabokk, se krobbei.
kråhka: »vuärtjci krähku kråkan
-johko
kraxar» (Grms sagesman).
Arj 19c3.
kråhpes, se råhpes.
krålhpe Qvigstad humpet landskap,
fullt av berg och skorter; jfr kredhpes.
Q 335. ••• -njuone T Gst Krabbfjällnäset.
kråihpes Lgr holperig. Jfr krciihpe. Q
335. — -våre Vilh. Nensen, Lycksele
lpm gr aipes ware, grubbigt, stenigt; Åsele lpm Graipes Ware valigt, dåligt, hälligt.
kråjåhk, avl. av *kråjjå: se rådjå.
Arj Wiklund 26b3 Gst Luotaure (vid
Gst Krajakvare).
krama, se råpma.
krana, se råtnti.
krappå Ss, se krobbti.
krappå S, se krobbic.
krappån, gen. av krappti.
grasan, se råsse.
kråse, se misse.
krauhpe S, LÖ gr aup e grop; jfr Härj.
kraupå. Troligen lånord; knappast
< fno. gröp f., sv. grop; snarare no.
groypa f. skure, fals; hule, hul i jor, bergknall,
den. Jfr krauhpö jö.
Sors. 33a1 är kanske felaktigt för
krauhpöjä.
krauhp131-, se krauhpöjä.
krauhpili3 Vilh. (Torkel Tomasson)
småkuperad terräng i en sänka; Härj.
kupiertes, hägeliges und grubiges
Terrain. Nensen, Lycksele lpm gr a up ej e ett berg 1. fjäll, såsom stenigt,
backigt; gr a up e j e t j åkk bemärker
knösigt. Q 336. krauhpii-jduråtj, två
tjärnar, Sors. 26c2. krauhpei-jciuratj
T 32b6 Gst Groptj(ämar)na. steurjön- , terräng, Vilh. Jfr krauhpe.
krauhpilön, gen. av krauhpöjä.
krauhpie S, se krauhpö jö.
krauhpli-, se krauhpöjä.
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krauhtätjä—grutien
Fr
krauhtätjä, dim. av kruuhte.
46e6 Gst Grutienvardo.
kraupå Ss, se krauhpe.
kriehpe, se riehppe.
kriehppe, se riehppe.
kroassa, se ruosisa.
kroatjö =sv. (bestämd form) kroken,
krotjen.
krobbå, S kroppci, krappå, krappci
grubba, dalgång. Q 337. Lånord: sv.,
no. grubba (äldre ack. *grubbo), NL
180. Neusen, Lycksele lpm Kr åppon bemärker djup dal; grubba,
djup. krobbei-värätj Jm 20a4. krapptin-fflurötjä Vilh. krappci-jciure Fr
47c1 Gst Klingervattnet; krappåjciure 4703 Gst Grubbvattnet.
kroppå, se krobbi.c.
kroppån, gen. av kropp6.
krukkä Qvigstad dypt hull i sandjord
eller kalkberg; juhkönen liten
elvedal; Härj. C miel'ke—, in die gefrorene Erde gegrabene Grube, wo
man Mich -aber den Winter aufbewahrt; Härj. Lgr krukkö Grube. Q
338.
krukke, se ruohkke.
krukkörcla Härj. Lgr grubig; holperig;
jor'tå holperiges Gelände. Avl. av
krukkö.
kr ukki, se ruohkke.
grukks, se kruohkst-.
krum'pa Arj Grm en djup grop med
branta sluttningar omkring, vanligen
en tjärn i bottnen. krumpa-vcirettj Arj
19c4 (»krumpaha jciure pirra det stupar ned runt om sjön»); krumpa, sjö.
krunki, jfr krunkot Jt1 Lgr krächzen
(Rabe).
-kiella,sah Arj
Ruong 27a3.
kruncka Arj Lgr Wasserlache. Jfr
run'ta.
krun°tihk (asp. k-), jfr krun"ta.krun`tihkah, småtjärnar, Arj Ruong 27a1.
krunctihkah, pl. av krunctihk.
kruohke, se ruohkke.
kruohkehk, avl. av kruohkke, se
ruohkke.
pciktåtj Arj Ruong 19c6.
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kruohkärä: ruohkke +jecu're kruohkörö-

jciure 66SVb4 Gst Storslitingama.
kruohkke, se ruohkke.
kruohkst S, troligen avl. av kruohkke:
se ruohkke.
-tjahkö Fr 46a5 Gst
Grukksfjället.
kruoke, troligen =sv. krok. — -jciure
Fr 46a6 Gst Grutkiej(aure). Den
synes göra skäl för namnet.
kruone grön, jfr ruonas. gruone(ntjohkö) Grönfjället Vilh. (alkis gruonäjä); gruonen-juhkö.
kruonäjä, se kruone.
kruos'sa, se ruosisa.
kruossä, se ruos'sa.
kruossuhk, kanske avl. av kruos' sa:
se ruos'sa. , sjö, Arj Ruong 26a6.
Den ligger mellan sjöarna räutichk
och hårrichk.
kruovvd, jfr Lgr Vfs gruovö Grube,
Vertiefung in der Erde; Qvigstad
Hatfjelldal kruo va, Vfs kro ava liten fordypning i jorden. Q 341.
(Ungt) nordiskt lån: fno. gr6f f.
flombwk eller vandlob som svulmer
hastig op under stserkt regnskyl og
med voldsom fart styrter ned ad
fjeldskraaninger, men snart efter
avtager, og endogsaa ophorer efter
terveirs indtrxden; ogsaa den fordybning i terreenet som det har dannet
sig ved bortskyllen af jord of grus;
no. grov f. bwk, vandstrom; egentlig
bakkeleie, den rende som vandet har
gravet sig i jorden.
-pluove Vilh.
Gst Krokmyr.
kruppä Jt1 Kall grubba. Jfr krobbic.
Av en apokoperad dialektform av
sv., no. grubba. ,..--njuonci-jciurcitj,
två tjärnar, Arv Gst Kroktj(årnama). r., -suvän, f.d. lappviste, Malå
42e6 (har enligt Lars Sjulsson kanske
fått sitt namn av att det är omgivet
av höjder).
kruptje Ss urgröpning (enligt Wiklunds sagesman).
grusse, se ruosisa.
grutien, se krauhtötjä.

grutkie—kul'hpo
grutkie, se kruoke.
kruuht-, se kruuhtö.
kruuhtåhkä, troligen avi. av kruuhte.
-berjä Sors. 42b3 Gst Krutberget.
kruuhtä, kruutä gryta. Lånord: NL
273. Medan KN rui'htti och Lö
gruto kommer av fno. ack. grgtu,
förklaras gruuhtö lättast ur ett apokoperat nordskandinaviskt gryt f. Om
den svenska återgivningen Krut- se
under kruuhte. kruutö-jciure Stensele
41b2-3. Gst Grotsjön.
kruuhte krut. Lånord. (bije-)kruuhtenjciure T 32b1 Gst Krutvattnet (i
Norge: Ostre Krutvand). På äldre
kartor Gryte Träsk. Moosberg:
»Antagligen har den gamla namnformen i sen tid av lapparna felaktigt
associerats med gruuhte, krut, varefter det sålunda uppkomna lapska
namnet översatts till svenska.»
kruuhte, Fr 46b6: östra delen av Gst
Millestskogsfjället.
kruuhtän, gen. av kruuhtö.
kruuhten, gen. av kruuhte.
kruuti5 Ss, se kruuhtö.
kruutäräs- i --jdure Gst Krutejaure:
kruutö + jdure +7.
kruuvi5 gruva (bergverk). Lånord. baunö Tn 71 Gst Grufvålen. På dess
sydsluttning var fordom Ljusnedalsbrukets gruvor.
kråppon, se krobbti.
kräihpe, se kräihpe.
kränå, se ruotnci.
kränån, gen. av kränd.
krän'sa Arj Ruong =sv. gräns.
krönäkä =Lule ruonu(h)k grön; jfr
ruonaa.
-tjoal`te, kal topp, Fr
47b(1—)2 Gst Krönikken.
gröntö =Gst Gröndörrstöten (Storsjö).
guar'pa, se kuor'pa.
guartnä, se guor'nä.
gubbme, se gupme.
kudje, gen. kuje KN och Ks Lgr åpning, passasje, swrlig mellem to gjerder; veiåpning i skog, åpning i en

tett flokk av folk eller dyr. Duplett
till kodje.
kuertes, se kuor`tes.
gueutälä, se kuou'tel.
kuhk-, se kuhka.
kuhka attr. lång. Etymon: se FUV 86.
kuhkahdulre Jm 2805. Åhus kukau're.
kuhka(h)k lång; något som är långt.
-kuoilhka Gv 9c1 kuhkakah, två
varpställen,
kuhkes attr. lång; se kuhka.
rdtj Gv 14b4 Gst Kukkesj. guhkesjciure Arv 34b5 (mycket långsmal);
gahkea-atilö 41e4-5 Gst Långh(olme)n (ytterst långsmal).
kuhks-, se kuhkaa.
guhpåtj-, se kopätj.
guhtärä =Fmk Lgr Kuhttor Guttorm? Storsjö 71a4 Hbr Gst Krustj (ärns)stöten; guhtörffin-jciureh G
Krustj(ärnarna).
guht5r(15)n, gen. av *guhtärä.
kund kviga. Qvigstad, Pattedyr 89.
Lånord: fno. kviga, ack. kvigu. (NL
182) .--jegge Gv 29a4 Gst Kuikujegge.
kulkåk, avl. av kui'lcd.
kul'hi, troligen finskt ord: kuilu klyfta.
Gv 22a2-3 Gst Kuiluvuoma. Uteslutet är ej att det föreligger en förfinskning av ett ursprungligt lapskt ortnamn: kui1 /11
långsam, trög (att färdas, springa,
gå; om både människor och djur).
kuitas, se kuutatj.
kukkes, se kuhkea.
kuk'se, gen. kuuh,ae slev, stor sked;
liten skopa med skaft (att dricka ur).
Det etymologiska sambandet med
no. koka, koksa och sv. kåsa är outrett. NL 182. guk'ae-cliivvci, sv.
Koksibacken, gård i Saxnäs, Sors.
guk'se-auvän, sv. Koppselet Malå
42b4. I närheten ligger en kulle, som
till formen liknar en skopa.
kuksehk Arj, avi. av kuk'se. , sjö,
Arj 19e4 Gst Koksek.
kul'hpo Ks, jfr kurhpti slö (om egg.
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gullä—kuohtsak
järn); KN trekloss; klosset el. dårlig,
ubrukbar ting; NG kurpakit bli slö
(om eggvapen). -njoas'ke, -kurro Ks
2a2.
gulli3 Vfs Lgr Hohlweg, Felsenschlucht.
kuli = fi. kulo förna, fjolårsgräs.
kul()-åhpe Jk 505 Gst Kulovuoma.
Förlapskning av det fi. namnet.
kumin, personnamn. kumina-61'ke,
bergutlöpare; kumina-njira, rännil
Jk 3a3. En lapsk trollkarl vid namn
— som berättas ha offrat sin egen
son — hade en offerplats vid en
klippvägg uppe i fjället. Vid Kaitasjärvi hade han på äldre dagar en
kåta; Käyrävuopio-borna kallar den
platsen Kuminan kenttä, Kuminas
vall.
gumlö Ss, se kobito.
kuninå, flicknamn =Gunna, Gunn,
Gunnhild. kunnå-jiegge Jm 21b6.
kun'kå, personnamn. Jfr kun'ket varg;
spöke (som man skrämmer barn
med). kunckå-johka Jk 4c6. Efter en
Kurravaara-bo, som haft en osådd
äng där.
kuob'l-, se kuobila.
kuob'la, S guobilö 1. överhängande
(inåtsluttande) snövägg; överhängande klippvägg; 2. brant fjällsida
(med klen växtlighet, »halvdött land»
enligt Vilh.2); 3. Al gräsställe på
fjällsida; Härj. C enges Heideland
oder mit Moos bewachsene Ebene
(1. kallas i Härj. guobilämä). Q 361.
kuob'l(a)-oai've Ks 2b4. kuob'latjohkka Jk 3a4 Gst Kåbbletjåkko.
kuäb'la, fjällmassiv, Arj; kuoblatjohkko Arj Ruong 19b4. guobilö,
fjällsluttning, Vilh. guob'lö-jciure Gst
Kälasj ö (ar )n(a) 66SVb4.
guob'lö, se kuobila.
guoblöhkö, avi. av guob'lö, se kuoblla.
-våre Vilh.
guobilömö, avi. av guobilö, se kuobila.
--tjahkä 59b1 V. Storfjället.
guobme, se gupme.
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kuobmu, gen. av kuormii.
kuobmun- = kuobmu.
guob'te-, se koaptes.
guobtjö Sors., Lö qwobtja, qwoptja
björn. Qvigstad, Pattedyr 95. Ordet
finns kvar i Finnmarksdialekten
(kuou'tja) och östlapskan (Kola
kgmtj); i Sorsele är det numer okänt.
De hittills framställda etymologierna
kan inte godtagas. guobtjä-vårcitjä
(alius guovtjö-tjohkö) Sors. 25c5 Gst
Guobtjejåkko; guobtjä-jciu're (alius
guovtjö-) Gst Goutsjaure. Hit hör nog
också: guop`tjä, sjö 25c6.
kuoddu, gen. av kuottåi.
guogner, se kuovar.
kuohpår, gen. kuohpåra, koppar. Lånord. S guohpårö, Härj. Lgr kähpörö.
guohpårä-våre T 32b6 Gst Kopparb(er)g(e)t.
guohpårö, se kuohpår.
kuohper, gen. kuohpera; S guohpörö
klöv. < fi. kopara. kuohper-tjohkka,
-v6,gge Jk 8a4. , fjäll, Jm 12a6; troligen emedan fjället liknar en klöv.
guohpörä-61'ke 71a3 Gst Ekorrhammam (fjället är tvekluvet).
kuohpera, gen. av kuohper.
kuohppe, gen. kuohpe Trn grop. Q 349.
< fi. kuoppa. kuohppi-tsohkko Ks
2c2. Där finns det »gropar», gamla
kåtaplatser.
kuohppi-, se kuohppe.
kuohtja, se kuohtsa.
kuohtjak, se kuohtsak.
kuohtjå, jfr NG kuotjtirtit, SG skuotjårtit påta, peta (med käpp 1. d.).
kuohtjuripme Jm 21c5, sv. Lenatorp.
kuohtsa, gen. kuohttsaka; Jk kuohtja
stank, elak lukt; KN råtten. kuohtjajciu're Jk 10b2 Gst Kuotsaj.
(SG och Fmk
kuohtsak: Jm
kuohtsa-, NG kuossa-) skvattram,
myrpors, getpors, Ledum palustre;
enligt Wiklund, Lule-lp. Wb: Porsch,
a,v Qvigstad troligen oriktigt återgivet med Myrica gale — även den
finns i Gv, men enligt uppgift endast

kuohtil—kuol'pan.
på tre enstaka lokaler. NG kuossaär väl en folketymologisk förvanskning. Qvigstad, Plantenavne (134,)
135. Jfr kuohtsa. -oai've Jm 21e4.
kuohtil, gen. kuotii bete, betesland.
Stamidentiskt med kuohtia, beta.
Etymon: FUV 14.
kuohtåm = -ätnam betesland. Nomen actionis av kuohtia (se kuohtti).
Q 357.
kuol'hka, S guoihkä fors. Q 346. fi.
kaski. guoihldn-åhå T 32a4 Gst
Forsafvan. Kamajåkk, vid vars utlopp kyrkplatsen Kvikkjokk ligger,
har säkerligen hetat *kuoilltka-johko
efter den tre kilometer långa forssträckan. (Kojkej ock Smälthytta
1696: A. Nordberg, Luleå sockens
historia, 1: 16.) Sedan man på 1660talet hade byggt en smälthytta där
(bergverket nedlades i början av
1700-talet) började lapparna kalla
kyrkplatsen för huhttån.
kuoihkal, troligen avi. av kuoilhka.
-johka
kuoihkalan-vårre Ks 2b1.
Jk 4b5; -fitu're; alep -värre.
kuoihkalan, gen. av kuoihkal.
guoihkan S, gen. av (Lule) kuoi'ltka.
~lila =kuoiihka.
guoihkön, gen. av guoihkä.
kuoke, se koau'ke.
kuokkel, gen. kuoggåla; kuoggål. jfr
KN kuokkel(t), (ta stadighet) i starkt
foroverbeid, lutende stilling: avl. av
(KN) kuogge, gen. kuokke en som er
sterkt foroverboid, lutende (også om
ren). el. kuoggål, bergstrakt, Jk 3a4
Gst Kuokula.
guoksökö, se kuou(h)sa(h)k.
kuokula, se kuokkel.
kuolås Trn, se kuolåtj.
kuolåtj, kuolåsj, Trn kuolås dim. av
kuolle. kuolås-jciu're Jk 4e2 Gst Kuolatsjaure.
kuolats, se kuolåtj.
guole = kuolle.
kuole, gen. av kuolle.
kuolöhis Trn =kuolehtis.

kuolehtim = kuolehtipme.
kuolehtipme, attr. kuolehtis, Trn kuoMån, attr. kuolghis; S gölähts etc.
kuol4hän(-fflurås) Jk 9a3. kuolehtis
Gv 22a2. guulgts-jau're Sors. 25c3
-j ciu' re
Gst Qveletesj(au)re;
2601 Gst Kuotelisj(aure).
jåure T 32b6 Gst Qvelejaure. gölähtsjliure Vilh. göläts-tjahkä Fr 4603 Gst
Görletstjakk, V om Gst Qveletesj(aure); -jåure 47b1 Gst Fisklössj(ön).
kuolehtis, se kuolehtipme.
kuolöhän Trn, se kuolehtipme.
kuol'hpa valp. Qvigstad Pattedyr 271.
Nordiskt lån: no. kvelp (NL 347). Jfr
fiel'pä. I nord- och östlapskan nyttjas dubletten viel`pea ( < urn. *hwel(guol'hpö) förekommer mest
paz).
på sydlapskt område; men Qvigstad
nämner goalp från Kalfjord i
Troms fylke och gol 'pa från Gullesfjord och Vesterålen. duor kuol'hpa
Gv 21a6 Gst Puolvekjaure; unna
21a6 Gst Paitesj. Nensfån, Lycksele
lpm kålpa hvalp.
kuoljöhk, avi. av kuol'jtit stångas.
Gv 22a1.
Familjenamn i Jm.
kuol'ka, S guolikä hår (dock ej huvudhår på människa). fi. kalki hårstrå:
FUV 149. guol'kö-tjohkä Sors. 33b2,
vid [02] i Kuoltatjåkko. Enligt vad
som förtäljes har två kvinnor luggats där.
kuolkas, se koal`kcis.
guolikö, se kuolika.
kuolko, se kol< kuhk
kuoll-, se kuolle.
kuolle, gen. kuole, S guole fisk. fi. kala
(ett av de 45 ord som är kända från
alla de uraliska språken). guoll-zire
Arv Gst Fiskträsket.
guolp, se kuol'pan.
kuolpa, se kuol'pan.
kuolcpå, se kuol'pan.
kuol'pan, KN kuolpa, S guol'pän (KN)
mo; torr slette i skogregionen med
renlav eller lyng (med eller uten
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kuollpanasj—kuor'pa
skog); lav, terrlendt haug (med eller
uten skog), flat ovenpå. kuolipanoai've Ks 2a1 Gst Kuolpaåive.
••••(-johka) Jk 4c1-2. kuol'pan(a)tjohkka Gv 15c1. guolipön-dive Arv
42a5-6 Gst Hedberget. guolpönnjuonnci (obsolet), gårdar, Sors. 42b2
Gst Hednäs. Nenr3o5n, Lycksele lpm
guolp, tallhed. Gst Kuolpavare Gv
15c1 uppgavs heta kuol`pci-korra och
Gst Stuor Kuolpajaure stuor kuol`pdjäu're.
kuol'panasj, dim. av kuol'pan.
guol'pön, se kuol'pan.
kuolta, se kuolika.
kuomd, gen. keibmu innanmätet, maten, i renens magar (luktfritt).
kuobmu-johko, kuobmun-åhpe, -oai've
Gv 21a6.
guonger, se kuovar.
kuono, se kuor'sjic.
knogar, gen. kuokvara; kuokvar; S
guovörö, Lö qwogner spant (i båt
och lapsk släde), fi. ka,cvri ( < *kavere) båge, bukt. guovör-juhkä Gst
Guonger-jokk Sors. 33a1. guovör< ,
två bergknallar, Vilh. Enligt Vilh.2 betyder guovörö även 'rund böjning'.
Nenst5n, /bele lpm guonger båge i
allmänhet; Guogner Vardo, qwogner,
vränger. guovörö-tjahkö Fr 47b2 Gst
Blierektj(akk).
guorjärg, se kuovar.
guopölg Ss Wiklund gräsbeväxt land
i fjällen.
kuoper, se kuohper.
guopm15115 Härj. Hbr snödriva på vintern.
kuoppas, se kobbo.
kuopp e, se kuohppe.
kuopse, jfr kuop'sa (fisk)mjölke?
johko Arj 20c2.
guoptji5, se guobtjä.
kuorainen, se kollis.
kuorås, se kuorittj.
kuoråsj, se kuorectj.
kuoråtj, kuoråsj björnide. Q 350. unna
kuorcisj Gv 14b6 Gst Pikku Kuorai102

nen; kuorcitj-ithpe 22b5 Gst Kuoratsvuoma. kuorditj-luokita Jm 19c6.
kuorats, se kuorcitj.
guor'bö, se kuor'pa.
kuor'htå, troligen avi. ('rik på, behäftad med') av kuor'hte, magsjukdom
som beror på undernäring i barndomen; jfr kuoritehk, som har vattenblåsor i inälvorna och är sjuk därav
(om ren). — -tjärric, Jk 5b3 Gst
Kortovaara.
kuork-, se kuor'ka.
kuor'ka trana, Grus grus. Qvigstad,
Fuglenavne 151. fi. kurki (FUV 29).
-cihpe Gv 22a1.
kuorko, se kur'Icti.
kuorlfil, se kuorckeii.
kuorckni, gen. kuor'ku; Arj Lgr kuorkii;
SG kuorikli stenig, långgrund strand;
stengrund, som sticker upp över vattnet; Arj Steinhaufen im See, wo die
Fische laiehen. kuorrkti-porre, berg,
Gv 8b2.
kuoromek, se kuorpmehk.
guor'nä, Arv guartnö kvarn. Lånord:
NL 174. guartnä-jecurcitjä 1. Arv 35c3,
351, (det har funnits en kvarn där);
2. 35c4 Gst Njallejaurats, sv Kvarntjärn.
kuorp-, se kuor'pa.
kuor'pa, gen. kuor`pa land som blivit
härjat av skogseld; KN (arbeids-)dyr
som hårene er mer eller mindre avslitt på. Q 351. Stamidentiskt med
kuor'pat förstöras av skogseld (om
mark); slockna halvbrunnen (om eld:
så att halvbrända trän blir kvar);
KN svies (om klter eller hår som er
for nr fiden); miste hårene ved avgnagning (subj.: legemsdel); miste
hårene på normal reitetid (om ren);
bli sterkt avbeitet, bli slitt for sterkt
på (om lavmark etc.). Jfr fi. korventaa
(att) sveda (Comparative grammar
401). —
Gv 9b2 Gst Knorpavardo.
Jm 20b5. guar'panjcirika, gårdar, Arv 34a6 Gst Brändudden; guor'pö-gdi'lö 42b(c)2 Gst

kuorapak—kuote(h)k
Vuome, guordestet, fånga ngt
Svartliden; guorp-dre 43b1 Gst Brännaf skogen, djur; guortestit Malå döda
tr(äsket). guor'pö-vdrre, gårdar, Malå
en björn. Jfr guorkes. -vårdtj, ines42a5 Gst Kuorbevare. grip, berg,
siv kuor'htån. Jm 20b5. glittrens Arv
berg
(och
59b2 Gst Gurpe. guor'bö,
35e3 Gst Kuertesj(au)re.
lappviste NO om berget), 71a5.
Nenehn,, Åsele lpm Gurrpa Jaur e, kuor`t4-, enligt Johan Turi, Muittalus
samid birra, 78, 201, 'troll'. •-• —värre
guor b a, bränna, skogseld; barn
Jk Wiklund 4b5 Gst Kortovaara.
olyckligt gjordt.
kuorcpak KM (arbeids)-dyr som hå- kuosa(h)k, avl. av kuossa. , gårdar,
Jm 20b6 Gst Granudden; pl. kuosarene er mer eller mindre avslitt på
kah Granudds-borna. Hit hör väl
etc. Av!. av kuor'pa. — (-holmen) Jm;
kuosakka (kk troligen felskrivning
-luokita Jm Ruong 20a4.
för hk), barrskogsklädda berg, Arj
kuorepas, gen. kuor'pasa NG terräng
Ruong 26a6.
där det inte finns någon lav. Avi. av
kuor'pa. guorps-tjohkkö, T. sv. Bråna- kuosak, se kuou(h)sa(h)k.
Gv 22a2,
kuosas, avl. av kuoma.
berg.
Gst
10b1
höjd,
Jk
kuosa,
480.
kuor'pa.
se
guorspö,
Kuosakielinen. Det senare ••••• kan
kuorpmehk, kuorcmek, avl. av kuor'me
vara = kuosatj.
(KN) lass; fig. om foster i mors liv.
fjäll, fi. Kuormakka Jk 5bc6. kuosasj, se kuosatj.
Eller avl. av grundstammen i kuor< - kuosasta SG granskog. Avl. av kuossa.
mes, grov, sträv; jfr fi. karmea sträv. kuosatj, kuosasj, avl. (dim.) av kuossa.
kuosasj Gv 9e3 Gst Kuosatsvare;
guorps, se kuorepas.
kuosatj, berg, 21a6; unna kuosatj, likuorra, gen. kuora (förekommer entet berg, Jm 13e5; kuosatj, berg, även
dast som förled eller efterled i samkallat hdihkak, 20a5.
mansättningar, och i ack. och lokalkasus som postposition) området som kuosats, se kuosatj.
är längsmed eller gränsar omedelbart kuo sats, se käsds.
intill något. Jfr fi. kuri sida, kant. kuosaure, se kuossdu're.
guosö, se kuossa.
njuorra- , holme, Jm.
kuor'sjö, gen. kuoresjd fåra; väg, lik guosätj(ä), dim. av guosö: se kuosatj.
en fåra i snön (Grm Ortn.). Jfr guoss-, kuoss-, se kuossa.
-luokka Jm 21b1 Gst kuossa, gen. kuosa; S guosö, Härj.
kur'sjd.
kuosä (med aspirerat k!) gran. fi.
Kuonoluokte; kuore.sjd-rcima, -johko
kuusi. kuossa-kielas-vdrre, fi. Kuusi28b2.
kielisenvaara Gv 22b5 kuossdu're Jm
guortö (enligt Lindberg) högt näs.
Ruong 20a2 (det är mycket granskog
-luoktö Stensele 41c5-6 Gst Näset.
omkring sjön). guosä-njuonit, landkil,
guor'tes Jt1 Kall kall. Jfr kuoretes.
Vilh.
plciike Kall 5902 Gst Gåstjämvalen.
Hit hör kanske: guortes-jdu're Arv kuosisås attr. avl. ('rik på') av kuossa.
Jk 9a3.
42a6 Gst Grubbtj(äm). guortes-vajja
Vilh. guorites-tjareve Undersåker. En- kuossåu're: kuossa + jetu're.
'stek- guossö Sn, se kuossa.
ligt Wiklund Kall betyder
varm'; jfr bejje guärtö solen steker kuos'se gen. kuosse gäst. -luokita Arj
Ruong 19e5 Gst Ruosseluokta.
hett.
kuorctes, inessiv kuor'htetn: Nensigut, guote, se koahte.
Lycksele lpm Kuordes Vuome kuote(h)k, avl. av kuotet lämna, lämna
kvar; jfr kuotemus något som skall
liksom Björnskog; Guordes
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guoteles—guoutö
lämnas kvar. Etymon: FUV 222,
Comparative grammar 3785. kuotehk-vetgge, -johka, -tjohkka Gv 8b6. kuotek-tjohkko Jm 13a3 Gst Kurtektjåkko; -jciu're 13b3 Gst Kurtekj (aure).
guoteles, se kuou'telis.
kuotelis, se kuolehtis.
knotkil Arj sänka mellan två berg,
där skog växer.
kuätkei, område,
starkt kuperat, med en mängd kullar och små sjöar, Arj.
kuot o, se kuohto.
kuots, se kuou'ta.
kuotsa, se kuohtsa.
kuotso, se kuu'tje.
kuotsor-, se kuu'tje.
kuottålitahka något att bära med, bår;
en rund platta av koppar eller messing, som kvinnorna bär i bältet och
vari fingerborg, nålhus, nycklar, sax
m.m. är fästade. Nensån, Åsele lappmark qvedde k, - a k qvirmornas
messingsplåt, hvari deras redskap
hänga. Avl. av kuoddet bära; fi. kantaa.
kuottatim-, nomen actionis av kuottatit, bära (om flere subjekt); bära
litet i sänder eller i flere omgångar;
avl. av kuoddet (se under kuott4htahka. --suoltii vid St. Lulevatten.
Förr rodde man (på resan västerut)
till nedre ändan av holmen, bar sedan
sakerna till dess övre ända, varifrån
man kunde ro uppåt.
kuottd, se kuottiii.
kuottliv; gen. kuoddu, NG,
Trn kliddu kullfallen trädstam, »låga»;
KN stubbe. fi. kanto stubbe: FUV 85.
— -värre Gv 22c6 Låberget. kuottitvjiegge Jm 28b4 Gst Kåtajegge.
kuoddu-jciu're Arj 19a5.
guouslä, se guoutö.
kuou(h)sa(h)k lavskrika, Garrulus
(Cractes, Perisoreus) infaustus. Qvigstad, Fuglenavne 153. Etymon: FUV
29. ••••• -våråtj Jm 28a4 Gst Kuosakåive. guoksökö-gielös Sors. 42b2 Gst
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Koxberget. jille-guoksökö-vårtti Vilh.
40b5 Gst Koksikvare.
kuou'ka, felaktigt för kuou'kci?
,
bergknall, Gv 8b2.
kuoulkk kuou'kat, attr. kuou'ki8 blek
(om ansiktsfärg); grå (om marken på
hösten); kuoukutit, NG kuukutit, bli
blek, blekna (om människa; även:
kläder i solen, säden, när den mognar); förlora sin gröna färg (om marken, när växtligheten vissnar, om
lövet på hösten); skifta färg, bli
missfärgad och fläckig (om klädesplagg). kuou'kei, by, Jm 2106. En av
de första bebyggama skall ha hetat
och varit fiskarlapp. En annan
tydning: kornet bleknar, mognar tidigt här.
kuou'lå trakt; led, håll, riktning. Q
364. Troligen avl. av kuou'lat titta.
guout-, se guoutö.
kuou't-, se kuou'ta.
kuou'ta KN 1. lokalitet hvis omgivelser er av annan slags; pähtse- samling furutrm inne i lovskog; 2. gressbevokset terreng mellem moer; (lang
og smal) åpning i skogen, gjerne en
fordypning med rikelig gressvekst
(if. andre: liten gress-slette inne i
skogen); Polmak vannpytt bevokset
med stargress, sted hvor man skjaerer sermegress; Lule kuou'ta- mellersta, som ligger i mitten; -korro
mellersta bergåsen; (partitiv) kuou'tat KN, Lule midt i to (på langs);
likt (ved deling) Q 359. fi. kausi
(kaute-), skede; partitiv kautta, genom, via.
-njuorra Jm; kuoutoai've Gst Gautåive 703. guou'tövcircitjä Sors. 25(b)c5 Gst Kuotsvarats.
kuouta(h)k, troligen avl. av kuou'ta.
kuoutahk, fjällparti, Arj Ruong 20c1.
kuoutatj, se kuutatj.
guoutiS 1. tjur(ved); (vänster)skida
av talltjur, glidskida. -jåu're Sors.
25c5. Gst Godejaur. Nensån, Lycksele lpm Qwuote Jaur e, lång, smal

guoutö—kurra
såsom ett skid. guout-tjfivölkö Vilh.

41e1 Gst Skidb(er)g(e)t.
guoutö 2, se kuouita.
kuou'te KN sjoorm (antaes å vare i
slike vann hvor der ikke finnes fisk);
Härj. Schlange, bes. Viper. Föreligger kanske i: — -jciu're Gv 22a4, Gst
Koutojärvi.
kuou'tel, S guoutölö, geutölö 1. tiden
omkring, mitt på eller omkring mid-;
idja-kuoultelau under tiden omkring
midnatt (idja natt); 2. längs mitten
av, längs efter ngt; Ktu're-kuouttelau
suhkiv jag rodde längs mitten av
sjön; S (Moosberg) anger belägenhet
i mitten av ett område eller mitt
emellan vissa föremål; (Lgr) Mitte,
Hochebene, höchster ebener Platz
auf der Mitte eines Gebirges; (C) das
Hochgebirge, die hohen Bergmassive
in der Gegend der Reiehsgrenze.
Nensen, Lycksele lpm keut el, vidd,
stor slätt å ett fjäll. Q 365. Avledning av kuou'ta. ruutn-guoutöln-juhkä
Vilh. 40e3; soahtdn-guoutölö, fjällplatå, 40c4.
guoutölö, se kuou'tel.
guout131(ö)n, gen. av guoutölö.
guoutöl(ö)s, se kuou'telis.
kuou'telis, S guoutöl(ö)s, avl. (attr.
(-vårdsj) Gv
form?) av kuou'tel.
15a1. -johko Jm 12a2 Gst Gautelesjokk. guoutels-gielös (alius guoutö-)
Sors. 33b6 Gst Guoteleskielas. guoutels-juhkö Vilh. guoutölös-jdure Hotagen 52b5-6 Gst Gotelesj(aure); ds.
52e2 Gst Gautelesjaure. Nensoån,
Lycksele lpm qvouteles midti;
särskild, ensam.
guoutjö, se guobtjö.
guouts-, troligen avl. av guoutö.
juhkö T. Enligt Tärna' 'skidbäcken'.
kuovtelis, se kuou'telis.
gupme (Sors.) kullstjälpt; jfr Härj.

gupmehtiit, umstiilpen, umgestillpt
stellen (z. B. eine Tasse); Lule kobmitt, kopmdt, S gopmötö, gapmödö,
med den runda sidan upp, omstjälpt,

upp och ned; framstupa. fi. kuma- i
kumara framåtlutad, framåtböjd.
nedhukad, kumo- (i lokalkasus), upp
och ned, omkull. — -tjohkkä tvärbrant fjäll, Sors. 33a3 Gst Guobmetj åkko.
kura, gen. av kurra.
kur'ht-, se kur'hte.
kur'hte, gen. kurrte 1. smålom, Colymbus stellatu.s (septentrionalis). Q
Fuglenavne 154. kurcte-jdurdtj Jm
20a5. divveihk-suvvun Malå 42b1,
336,4 (vid Lomsele by) uppges heta

gurcte-suvän, men det är nog bara en
översättning av det svenska Lomsele.
kur'hte 2. KN halskjott av et slakt,
med de to forreste rygghvirvler og to

par ribben (og det vedheengende
fett).
gurk, se gärkö.
kurckåstahka spår efter en renflock,
som löpt i gåsmarsch på egen hand.

Avl. av kur`kes.
kurckes, gen. kurikci spår efter renar
som gått efter varandra; kur'kdsii

mannat löpa i gåsmarsch (om renar).
Jfr kurkalit, gå, löpa i gåsmarsch
(om renar): kanske samma ord som
det som nämnes under kurikoluvvon.
kur'koluvvon Ks, nomen actionis av
passivum av (Lule) kur'kalit, hälla i

eller ur ett kärl (en gång); hälla från
det ena kärlet i det andra; jfr kurikalammos, matvara eller dryck, som
surnat eller annars blivit förstörd och
som därför hälles bort. — -jdu're Ks
6a2, fi. Kaivojärvi Gst Kaivosj.;
även kallad niihtu-Ktu're. fi. kaivo
brunn, avl. av kaivcta, gräva, borra.
kurqui, jfr KN Polmak kurikti, ngt
som er svart langt; en svart lang en.
--vcirre Ks 5a5 Gst Kuorkovaara.
gur'pö, se kuor'pa.
kurra, gen. kurd; S guurö skåra; smal
sänka i en fjällrygg; »skal» (pass). Q
367. kurra-vdrre (Wiklund troligen
oriktigt kurrdt-vårre), berg och by,
Jk 9a6 Gst Kurravaara. Wiklund:
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kurro—kuultje
»Har sitt namn av en djup renana,
som finns i berget.» guurän-tjohhkä
Sors. 25e5 Gst Korentj. johtät-guurönvetrtli Vilh.
kurro Ks, se kurra.
gurrpa, se kuor'pa.
kur'slå, gen. kur'sja djup, smal
skreva uppefter en bergvägg; djup,
smal fåra; (Råne Flakaberg) liten
bäck. Q 368. Jfr kuor'sja. kur< 8jajecu're Gv 7a4 Gst Skejajaure;
tjohkko 7a4(-5) Gst Kårsa.
kurcte, gen. av kurilite.
kurtek, se kuote(h)k.
kurctek, avl. av kur'hte? ••• -jciuratj Jm
19a6.
kurctes, avl. av kurilite. -jecu're Jm
28a6.
kurvås, möjligen avl. av kurva korv
(ungt lånord: NL 183).
Jm
21b2.
kuss-, se kussa.
kussa, gen. kuså; S guusö ko. Qvigstad,
Pattedyr 97. Nordiskt lån: fno. kar,
urn. *ktlz (NL 184).
-jciu're Gv
14a3 Gst Kossajaure.
-kohpe Jm
12b3 (fordom stal lapparna kor från
Norge och slaktade dem här: därav
namnet 'kogropen');
-jicurätjah,
20c6 (en ko skall ha drunknat där).
guusön-gtir'ke, en (helig) vit sten i
berget ovanför Treskifte, Arv. guusäbeck'te, i Norge (!), jfr Sors. 25b3 Gst
Gosepakte. guus-tjahla Vilh. 39b6
Gst Kosaåive.
kusso Ks, se kussa.
kutj as, se kuutjas.
kutna, plur. klinka; S guunö aska.
guunä-jciure Fr 47e1 Gst Stensjön.
kutnår, gossnamn = Gunnar? -johko
Arj 19e4.
kutnilt, flicknamn = Gunnhild. •-•-• njoanne Arj; -tjohhko 19a1.
kuuhlåh, jfr Lule kuulle bula; KN
kuulde bule, kul (efter slag). jfr
kuu'lu, Arj kuu'hlu det blir en bula
(i huvudet efter ett slag.) Kanske
nordiskt lån: no. kid m. bugle, bule;
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heevelse paa legemet efter et stod eller
slag; fno. kala f. haevelse, hvad der
hxver sig ud eller frem af den ellers
jeevne overflade; no. kala f. kugle,
rund klump; en rund udvwxt paa
stammen af et tm; bugle, hwvelse;
sv. kula bula; jfr fi. kuula bula, böld,
svulst, blåsa, bläddra, bubbla (nordiskt lån?) och kuhlo bulnad, bula
(av slag eller stöt), böld. — , två små
höjder, Arj.
guulöts, se kuolehtis.
guunö, se kutna.
kuunjek, jfr kuu'njat i framåtlutad
ställning, med huvudet nedböjt;
kuu'njahit sitta framåtlutad eller med
nedböjt huvud, (NG) stå framåtlutad; KN kuu'tnje, kuultne en som
er noget krokrygget, kuultnjaht,
kuu'tnaht holde på med ngt i nedhukt stilling. -värre Jm 20c6. Berget stupar brant mot sjön (kuu'njaha
vuolus hänger ned).
guurö, se kurra.
guurön, gen. av guurö.
kuurus-, jfr NG kurastit, SG skurastit,
Jm alcuurastit kasta. — -värre Gv
14a3 Gst Skurusv(årre).
guus-, se kussa.
guusö, se kussa.
kuutatj Jm tydes av en av Grms sagesmän som 'stenbotten' (kier'kelåstatj). Man kunde gissa på samband med KN Karaajok kuu'tihk,
1 sg prs kuutcin, med avledningen
kuutasjihk (Lule *kuutatjit), sitte,
ligge el. stå og lene sig mot ngn el.
ngt. En tredje möjlighet ligger närmare till hands. I Jm är det längsta
kvantitetsstadiet av diftongen uo
ofta svårt att skilja från långt u,
och triftongen uou kan lätt förväxlas
med uu. Grm kettätj kan därför vara
*kuoutatj, avl. (dun.?) av kuou'ta.
-vivrettjah; —jciurectj Jm 28a6 Gst
Kuitasjaure.
kuutj-, se kuultje.
kuuitje: kuu'tjci, gen. kuutjci KN sjo-

kuutjes—kähppli
aure, Salmo eriox; Troms fylke Qvigstad kuu'tje Salmo trutta. Jm: förr
talade man om kuu'tje-luossa, smalare och mörkare än havslax, med en
liten krok ovanpå överkäken. Qvigstad, Pattedyr C 47. Jfr fi. kuuja insjölax; kuujas forell. kuutjdu're Jm
Gst Kåtjasjaure. kuutsdr-johko Ks
5a6 Get Kuotsorjoki; kuutstir-oai've
= jdu're).
Gst Kuotsoåive
kuutjes, avi. av kuu'tje. -jdu're Gv
Wiklund 15b1-2 Gst Kutjasjaure.
kuultju-, se kuu'tje. ,--ripme, sel, Jm
21c5.
kuu'ts- Kg, se kuu'tje.
kuutsdr-, se kuu'tje.
kuäb'la, se kuob'la.
kuätkiä, se kuotkd.
guöle guole.
gnölats, se kuolehtis.
guöutölö, se -kuou'tel.
guöutöl(ö)n, se kuoultel.
guliutöl(ö)s, se kuou'telis.
giihkes, se kuhkes.
gälles, se koles.
Stensele, kanske =Meraker
Lgr gumIhkö, Hundename. Sagesmannen anförde giimckep, 'jag lade
mig ned'; jfr Wiklund Frostviken
gem`ket, Vilh. preteritumparticip
giimckema lägga sig.
giinnörö, gossnamn =Gunnar. bijje(alius gönörö) Stensele 41b6 Gst Gönnarri +Gunnarn;
-juhkä Gst Gunnarbäcken. (-ärä kan dock vara —
jet/hire.)
gliekö, Lö kurg (T) enögd; (LÖ) en
enögd ren; en ren som löper miste om
rätta vägen. — Gst Gurkfjället; Solberg, by; uhtjd
Solberget T 32b4.
glirete, se kur'ht,e.
gliiilits, se kuolehtis.
giiiirctie, se kuorctes.
kvikk-, se kuoinika.
gwällö, se gälld.
kåbble, se kuob'la.
kåbbo, se kobbo.
kåbdalis, se bibitalis.

gåbde-, se koaptes.
kåbde, se koloto.
kåbdes, se koaptes.
kåbdes, se kob'to.
kåbdok, se koptohk.
kåber, se koablre och koabrek.
gåbne, se kobme.
kåbren, se koabire.
gåbrie, se koabire.
kådde, se kobito.
kåivok, se köi'veihk.
kålke, se kol`kuhk.
kålto, se kol<ta.
kåppas, se kohpas.
kåptjo, se gap'sje.
kårjo, se kor' jo.
kårre, se korro.
kårro, se tjärni.
kårsa, se kur'sjel.
kårso, se kor'so.
kåta, se kuotteii.
kåtjas, se kuultja.
kåtålvis, se kotavis.
k å v a, se kövvci.
kåvla, se koaptes.
kåvla, se kol`kuhk.
käb'dne Arj, se kieb'ne.
käddse, se kieddse.
käd'ke, se kier'ke.
kädtja Jk, se kättsa.
käd'k-, se kier'ke.
gäd'ke, käd'ke, se kier'ke.
kähpa, se kåpan-.
kähpes, se kiehpes.
kiihppå, trol. avl. (eller presensparticip) av kähppdt bli lättare (avi. av
kähppat lätt: se kiehpes).
Gv 15a2 (mellan 758 och 759, på östsluttningen). Där säges en lapp dräpt
en flock fientliga karelare med rullande stockar på brant isgata: se
Wiklund, Lärobok i lapska språket2
161. Enligt W:s uppteckning ropade
en av karelarna innan han dog: »Oletko vielä, Käppo-veli, hengessä?» (Är
du vid liv ännu, bror Käppo?), och
därav skall platsen ha fått sitt namn.
Detta är nog en sen etiologi. Sägnen
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gähtj—kämise

har blivit ortfäst vid flere platser i
Lule och Pite lappmarker. -fuor`nes
Jm 21a5 Gst Keppohuornats.
gähtj-, se gähtjå.
gähtjti, troligen =Härj. gähtjå styv,
stel; jfr Arj Lgr gihtjås steif; ungefiigig, schwerfällig; Vilh. gähtfut
stelna, Flärj. gölttjiih: dihtö görivanömö, jukte giihtjämä er hat gefroren,
dass er steif geworden ist. — -viele
Vilh. 47a4-5 Gst Gittsfjället; uhtjä
gähtjörö 47b5 Gst L. Gittsj.
käillikå, jfr käi'llkå, käihlråkis
en renko som synes ha lust att
springa ifrån hjorden; käihktitit,
springa längre bort, söka hålla sig
i ytterkanten av hjorden men ändå
följa med (om ren) (Grm Ortn.). jciurectj Jm 20a6.
käi'hkån (kort ä), se kailliktim.
kiiiinå, se kei'nå.
käinut, se keinutahka.
käinutahka, se keinutahka.
gäll-, se gäitä.
gitt-, jfr Vilh. getitå (a-ljudets halvlängd ej dokumenterad), gädda, Lö
kaito ds. Nensån, Åsele lpm Kaitar, Gäddsjön. Nordiskt lån (Lid6n,
Finnisch-ugr. Forsehungen 11: 135).
gäitä-, gäit- Vilh. Gädd(bäcken),
Gädd(sjön).
gäjm, se gäumå.
gäkkö, Härj. gekkö, gwekkö kagge.
Nordiskt lån: fno. kaggi: jfr kåggå.
kältitA, fi. keksi, kiek8i, båtshake;
krabb, spak, instrument att dragga
någonting ur vattnet; torvhacka,
gräfta; tillnamn i övertorneå på
1600-talet — den mest kände bäraren var hemmansägaren och tillfällighetsskalden Antero Keksi.
vårre Jk 15ab Gst Kieksivaara.
käldar, jfr Lö gilder, giller. Lånord: fsv., no. gilder (NL 169). Nenstån,
Åsele lpm Käldar, gillrat Bäfrar
där.
gälckå, kanske =Arj kälka kälke.
-bounö Fr 47e2 Gst Geelkabouna.

Mine Ks, se kier'ke.
källår källare. NL 185.

gällö gubbe. Lånord: fno., no. kall.
gwällä-tjoal`tö Fr 47b2: den nordvästligaste av kullarna. SSV om Gst Blierektj. En samegubbe ligger begraven
där på toppen.
käller källare. NL 185.
gällivare, se jielle.
kälna, se kälnau.
kälnam, se kälnau.
kälnau, gen. kärnama gräsbevuxen

slätt (NG i fjällen eller skogslandet,
Jm i fjällen).
käl'pe S Jtl =kcil'pe? — Kalls socken.
Kanske en förlapskning av det
svenska namnet.
källtå, jfr Fmk Nesseby Lgr kälti
Kuh mit geradem Räcken: avl. av
KN källtiht spenne (bue, basse, stålfjxr); sätte (halen) i ~et; Lule

kiertet spänna, sträcka (t. ex. ett
snöre mellan två träd); åtjå-juouhsau
käl'tå regnbågen syns. Nens(5n, Åsele
lpm Kältan Russ, liksom brant
rygg.
sträckan mellan 1243 och
1049 på Gst Barturtetuoddar, Arj
Ruong 19e5. iis(ö)n-gältd, fjäll vid
riksröset 152. gältå Idre 76b4 Storvätteshågna.
kältan, se käl'tå.
gältöjä, se kålitå.
kälva-, kanske: Fmk Karasjok Qvigstad käliva, gen. kälva brödkavle.
Lånord: no. kevle (NL 185). ,-,-jåu're

Gv 14c6 Gst Kelvajärvi;
432 Gst Saivo.
kärnis° Arj. (Grm) ----mos'ke: en inklämd plats nedanför en fjällsluttning med gräs på bottnen. Q 291.
Möjligen samma ord som Lule
kiem'se, hög av allehanda redskap;
(inessiv) kiem`sen, ihop med (om sak,
som råkat hamna bland en hög
andra saker och som man inte hittar). Grm gämise, ett mera slätt men
stenigt land, Ruong käm'se Arj 19c5.
Jfr kient'se.

108

•

gämts—gätte
gämts, se giem`ts.
känc'tå =fi. kenttä vall, fält. — -värre,
-luokita Jk 4c5.
kär'kå, attr. -8 stenig, full med sten;
avl. av kier'ke.
käpan, gen. av kähpa nätnål. < fi.
käpy. -6i've Gv 29b4 Gst Kapanåive.
käpnåtj, se kiepncitj.
gärd, se kärtta.
kärf åsen, se tjar`vds.
kär'hke, se kier'hke.
kärik-, se kier'ke.
kär'ke, se kier'ke.
kärcke 1., gen. av kär'hke.
kärcke 2., gen. av kär'ke.
kär'maha, gen. av käy`mai.
kärcmai, gen. kär'maha orm. Qvigstad,
Pattedyr B 4. < fi. käärme (eller
rättare: dess urfinska motsvarighet;
baltiskt lånord). kär'maha-pässe,
berg, Jk 5c3. kär`mai-slätei Jrn 19a6.
kärmak, se tjär`ma(h)k.
Arj 19a4.
kärr-, se kierre.
gärredät, se gerredöt.
kärt-, se kärita.
gärte, se kärita.
kär'ta, S gärtä rengärde; S även: gärdesgård; spärrstängsel (t. ex. tvärs
över ett ed). Q 375. Lånord: fno.
gerdi n., no. gjerde, sv. gärde (NL
185). Nenshn, Lycksele lpm ke ärt a,
K err t a en gärdsgård. gärtä(-jåu're)
Stensele 41a2 Gst Gardsjön; gärtönjuhkä Gst Gardsjöbäcken. gärt` (pl.),
gärtö-jäureh Vilh. 40a4 Gst Gårmsj.
+Grundtr. (Enligt en sagesman:
'dubbelt' eller 'hopkopplat' — detta
är det gamla namnskicket, säger
han — jfr kärctits. Men de två sjöarna
ligger inte jämsides.)
gärtä, se kärita.
gäritä(h)liä, kanske avl. av kier'tec 1.
—, fjälltopp, Idre 76b4, 972.
gärtäks, troligen avl. av kier'tec 1.
-bähtjö Tn.
gärti5n, gen. av gärtö.
gärbi, se kieritec 2.

ktiretå-, se kitr`t9.18.
kärchls den ena av de dubbla benpiporna i armen eller benet (hos människa eller fågel); -tjoar've: när hos
renen hornen går nära på parallellt
och tätt ihop, men sällan med grenar;
jfr kär`td-tjoar've, en rak horngren
som löper ut från hornroten framför
den ena huvudgrenen av hornkronan
och följer denna något så när parallellt; den kan bli lika lång som halva
hornet; KN käritet, ett litet »extrahorn» som en sj elden gang kan finnes
på ren; kär'tåt, tvinna; upprepa, < fi.
kertoa. köir`tets-johka Jk 3ab6 Gst
Tjuonajokk +Mjellejokk 2ab6; de
flyter samman. Nensen, Lycksele
lpm körtssen Vaja, liksom dubbel, än dal, än kulle. D:o t j år v e,
Ren som har liksom 2 horn på ett.
En sådan Ren kallas Körts.
käsås, gen. kel8864a; KN käses renloka
av bukskinn, stoppad med hår eller
hö; brett, ludet skinnband (loka) omkring renens hals. Av!. av kiesset,
kässet draga.
-johka Jk 5c5 Gst
Kesasjoki.
käsåtahka ställe där man drar en båt
(på land) förbi en fors. Avl. av kiesset, kässet draga.
käsåtakå, gen. av käsdtahka.
käsj-, se kiehtje.
kätj se kiedde.
kätj-, se kiehtje.
kätjti, hel, orörd, utan ingrepp, ostympad. Avl. av kiehtje. Föreligger troligen i: kätjuh-jdu're (kort ä, överkort
h) Gv Wiklund 15a6 Gst Kääntöjärvi.
kätk-, se kät'ke.
kät'ke, se kier'hke.
kätne-, se kanii.
käts- Ks, se kiehtje.
kätsak, se kättsak.
kättalm, se kiettalm.
kättarni, se kiettcdm.
kättåtj, dim. av kiedde.
gätte, se kiedde.
109

kättj—lådjå
kättj-, se kieddse.
kättjak, se kättsak.
kättsa, se kieddse.
kättsak, avi. av kieddse. kätsak (troligen -ts- oriktigt för -tts-), lång och
smal sjö, Gv 13a6. Ost Tjektjaj.
kättses, se kiettses.
kätä, se kier'hke.
käyke, se kierlhke.
käuleh(t) Ks, se keule(h)k.
käuluh Ks, se keule(h)k.
gäumå, gleumå T, Vilh., jfr keuves.
gieunid, Moosberg g'äumd(-juhkö) T
32e3. Täena2 gieimd-juhkä återger väl
den svenska namnformen Gejmdn.
gäumd, bergstrakt (i fors?; Vilh.).
Vilh.4 framkastade »lekplats för fisk
eller fågel»; det var väl giime (se
kipme) som föresvävade honom.
käunjås-, se käuves. -värre, fi. Köngäsenvaara Ks 6b3.
käura LÖ, se keu'ra.
gäurö, se ketera.
käu're KW 1. trinse på skistav; 2.
Kautokeino —14du're
(se
under
käu'rd). käure-jokas Jk Wiklund 3a6.
käu'rå? (med kort ä; Wiklund keuru),
kan varapresensparticip av (KW) kau' rdht =Mulnat gå (nogensteds hen)
som en kau're, kdu're: skakt, forvridd
individ; skakk, förvridd ting; (bare
formen kau're), skjellsord uten bestemt mening. Alternativt: käurå
(ej känt eljes), attr. motsvarighet till
pred. (KW) kau'rat kdu'rdht i
skakk, forvridd stilling. I denna ordgrupp växlar å med a, ä och i (en
variation av deskriptiv natur?);
grundstammen är kdu're, Kautokeino
också käu're (se ovan), < fi. käyrä
(se under kimma). keuru-vuöhppe, ava
och nybygge, Jk Wiklund 9a4-5 Ost
Käyrävuopio.Wiklundspåstående att
'krokavan' »icke kan vara namnets
ursprungliga betydelse» är ogrundat.
gäuta, se giuuhtd.
käutatj, se keutatj.
gäutölö, se kuou'tel.
110

gäutöls, se kuou'telis-.
käu'tse, se keuitse.
gälnöt, se keinutahka.
gälöhts =kuolehti8: se kuolehtipme.
Olas = kuolehtis: se kuolehtipme.
göllö Vfs Lgr weiter, waldloser, ebener
Abhang. Jfr giellö.
göls, se kuolehtipme.
gänörö, se giinnörö.
görboeken, se jor`pohk.
görlets, se kuolehtipme.
låbbå, gen. av lappes.
labb ek LÖ sump, kärr. Q 470. < fi.
lammikko putt, puss.
låbmå, se kipmå.
låb'tje, gen. ldptje; töm Ss låm'tje.
Etymon: FUV 945, Comparative
grammar 3934.6.
-jdu're Gv 7a5,
682. ,..--värre Arv 28c1. Fr Wiklund
ldmitjä-tjahkö.
låb'tjå, kanske avi. av lcibitje. , berg,
Jm 20c3.
lådde, gen. ldtte; S ldtte 1. (KW) Finland utom Utsjoki och Enare; (LÖ)
bondeby, landsbygd; Folden (Qvigstad) die von Bauern bewohnte Gegend; Vilh. by. Nordiskt lån: fno.
land n., urn. *landa (NL 205). lektevärre, fi. Lanna(n)vaara, by, Jk 5c6;
kan höra till lcickle 2.
lådde, gen. Jätte; S lcitte 2. icke-lapp
(utan avog känsloton, men med en
prägel av främlingskap; kal'ina lådde
en frusen, köldkänslig icke-lapp).
Nordiskt lån: fno. landi, asg och apl
landa, landsman; islänning. Fritzner:
»Naar en isleending ... af en norsk
eller dansk mand [i medeltida berättelser] bliver tilltalt eller omtalt som
landi, havde vel dette sin grund den,
at islwndingerne selv i tiltale eller
omtale betegnede hinanden med
dette ord.» NL 205.
laddon, se latun.
låddå, se akidchi.
lådjå, slådjå, gen. (8)/(10 slåtter; plur.
slåtterställen, slåttermark, lägde. Q
484. Hör samman med (s)låddjit, slå

ladni-låi'pe
(hö); nordiskt lån: fno. slå (NL 207).
(s)laclfti-jciu're, -johka 8a6, .vågge 8a5,
Gst Ladtjojaure, -jokk, -vagge. I NG
uttalas ordet för 'slätter' med långt
a och tonande df och med 81-; norr
om Kalixälven (i Kaalasvuoma lappby i Jk) uttalas det med halvlångt a
och med tonlös övergång mellan dljudet och j-ljudet. Denna skillnad
tycks ha vållat att Norrkajtomlappama har realiserat namnleden fonematiskt som kidtjei och inte identifierat den med skidjii.
la dni, se låtnje.
ladnjå, attr. -8 rik på avsatser; som går
i avsatser, liksom trappsteg (om
fjäll, sluttning, klippa). Avl. av
latnja.
lådtjii, se ladjå.
hiful, se låhvul.
låhk-, se lahlrå.
låhkil, gen. ietkti slät, trädlös platå i
fjällen; bred sänka mellan topparna
på fjäll ovan trädgränsen. Q 486.
Kanske nordiskt lån: jfr fno. flaga,
ack. flagu f. flö flo, lag som af en
eller anden materie kegges det ene
ovenpaa det andet indtil deraf bliver
en dynge; sv. flaga tunn skiva; (dial.)
flat yta; jfr. också fi. laaka häll,
platta, skiva; platt, flat. lakti-fåu're
Jk 4b5-6. Woti-jduratj Gv 13a4 (ligger på en platå). , högslätt, Sors.
26c3.
lahlå, tro!, -sv., no. litla. - Fr Wiklund 848 Lillfjället.
lahpa, gen. lapå; slahpa, gen. ataxi
överhängande (inåtsluttande) steneller klippvägg. Q 499. lahpa-njuonne,
en fjällnäsa, Arj 19c1.
låhtökö, se lichthi.
låhOn KB laddstake. Lånord: no. la(d)tein. NL 213. -maras, berg, Ks 2a3
vid Latina(lahti).
låhtes, npl låhttåsah Jm långsluttande
(icke brant).
låhtt-(7), jfr lata -oai've (a-ljudets
halvlängd ej dokumenterad) Arj

19a5. Förutsatt att a-ljudet är kort,
kan man tänka, på lahtte, ack. lahteu,
blå.
låhttå, jfr låhtes. lichttå, gen. lcihtå, berg,
Jm 20a5.
låhtte, gen. lcihtte Trn golv. < fi. lattia;
nordiskt lån: fno. flet, gpl fletja n.
jordgulvet i fortidens huse (der ligesom endnu gulvet i lappemes gammer, som af nordmEendene kaldes
het, bedwkkedes med straa, siv eller
eller lignende); no. flet m. sengested,
hvilerum; det ophoiede gulv, hvorpå sengema staae langs vwggene; iswr
i en fiskerbod; um. */kaja. -luok`ta,
lappviste, fi. Lattilahti; -vårre,
-muot'ke, -nfårika Jk 4b4. (Enligt
Wiklund kort a.)
låhttå, gen. /Wittig S lähtökö skidspår.
Q 504. Jfr fi. latu, dial. latua.
bergskåror Gv 8e4 (två fåror, liksom ett skidspår, i branten av Alias).
lcihtäkä, by, Vilh. 48c4-5, sv. Latikberg.
låhtti, gen. /åtti lada. NL 207.
låhul, se leavul.
låhvul, låhul, låta' fjällpipare, Eudromias morinellus. Qvigstad, Fuglenavne 203. låhvul-f ohko. -oai've Ks
2e4.
laPhtå: tjcihtje- - låg, sank, fuktig
terräng; SG slätt land, där det är
blött och rinner upp en liten rännil
om våren.
Mimi, jfr KN lciiipme-tfoar've, ren
med horn som helder utad og nedad;
lciPpmaht, legge sig mer eller mindre
flatt i vannet (om fiskegarn og not).
litintu-luok'ta Jk 4b3(-4) Gst Laimolahti.
låine, se kiiitne.
lai'pa, gen. laipa överskjutande stenblock.
laipak-kål'lå, överskjutande stenblock
under vilket man finner skydd när
det regnar. Jfr lailpa.
lållpe bröd. Nordiskt lån: fno. hleifr
m. rund kage; got. hlaifs, ack. hlaib
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bröd; urn. ack. *hlaifia; östersjöfinsk förmedling (fi. leipti) behöver
ej antagas. -johko (a-ljudets halvlängd ej dokumenterad) Ks 2c3.
Wire: se Wire.
lålråm, avl. av
,,,njuonci T 25e1 Gst Lejnäset.
låi're, KN även lcii'ret (Jm) jord, lera;
(KN) lera. Q 483. Nordiskt lån: fno.
leir n., sent urn. *laira (NL 209).
kiire-vcirre Jk 3a6 Gst Airavare (enligt Wiklund Airavare + Snuoratjåkko). -tjohkko Arj 19a1.
låPni, gen. låird (1.) slam. Nordiskt
lån: fno. leira, ack. leiru f. leret
fjäll, Arj 12c2.
strand (NL 209).
HUA (2.), se
leitne, se lcitnje.
MU, S Wird (lång) vägsträcka; tok lä
— det är långt dit. Nordiskt lån: fno.
lekt f. reise som man har at gjore for
at komme tål eller fra et sted; vei som
&brer tul et sted, som man kan eller
maa folge, naar man vil reise fra et
stad fil et andet; udstrwkning i rummet; etc.; urn. *ktidu. jor'po
(-friu're) Sors. 33b6 Gst V. Lairoträsk; laird-jåu're Gst östra Lairoträsk. Emedan de ligger långt från
Grannäs by?
laivå, jfr Lö laivet, icke fastna vid;
säges egentligen om nät, när de ej
fastna vid sjöbotten, ehuru den är
ojämn; kanske =Vfs Lgr lai'vat, vor-jeture
ilbergehen, versehwinden.
Sors. 25e4. Nens6n, Åsele lpm L aivar, Lafsjön, af laivet? icke fastna
vid.
Sors. 25c4 Gst
lålvörtö, jfr laivå.
Laivatjåkko.
lajni, se kitnje.
låkaman-, se läka-månne.
låkamånn-, se kika-månne.
lakamanna, se låka-månne.
låka-månne domare. Lånord. »Även
beståndsdel i ortnamn i Jokkmokk,
t. ex. letkaman-kuoi'lika, kikamanvärre m. fl. efter den väg domarna
färdades mellan Arjeplog och Gälli112

vare, över Jokkmokk, förr i tiden»
(Grm Ordb.) kikam,cinne, berg, Jm
21b6. kikameotn-graven (svensk efterled), sänka, 28a2.
lakim risig, förkrympt björk i närheten av trädgränsen i fjället. Qvigstad, Plantenavne 183. ,‘ —kobbo Gv
14a3.
lakis Trn, KN lakisj forkroblet fjellbjork. Jfr lakim. Qvigstad, Plantenavne 183.
låkkä S lång(tråkig) enligt förmodan
av Tärna2. Nordiskt lån, om inte
namnleden är proportionsanalogiskt
bildad efter sv. lang (lång). läkket(-suvan) Stensele Gst Långselet.
lak'se, se lap'se.
lak'ta KN skjot, sammenfoining. våråtj, västra utsprånget av rovvoai've Gv.
låkil, gen. av
låkusj, se låkutj.
låkutj, låkusj, dim. av lciltkit.
låmmås-åne'tä, namn på en man: »FårAnders». fi. lammas, får (nordiskt
lån: fno., fsv lamb (betyder på Gotland 'får'). , kullar, Jk 5e5.
lampa, gen. lam`pa NG liten trappstegsliknande avsats i brant bergsida. Q 487.
låm'tje Ss, se lcibitje.
lan.dsväga, se lånsväddja.
langas, se kivas.
,
lånjak, troligen avl. av lcitnje.
södra sluttningen av slccildhk Arj
20b1. Jfr lånjek.
-suoldi,
lånjek, avl. av lcitnje.
lätnje-suoldi Jm 20b6.
lån'ke, kanske < no. (sv.) lang lång:
jfr dag. lånke-pier'jetahka långfredag.
-loklto, platå, Gv 8e3.
lanskapö Meraker Lgr Gelände. Färskt
lån.
lånsväddja, gen. lånsvä,dja landsväg.
Ungt lånord; jfr väddja.
låns-väkö Härj. Lgr landsväg. Ungt
lånord.
lant-, se lan'ta.

lin'ta—lås'si
lån'ta land. Ungt lånord. Se också
padje-lån'ta.
lånte, se lan'ta.
lågas; gen. kikvaaa, (enligt Panna
P:son Nägga:) lavasa, sv. Langas, sjö

i Stora Luleälven. Namnet lär ej ha
varit i bruk före Suorvadammens tid.
<no. lang lång?
laobbal, se luoppal.
laotak, se /6uta.
lapis, se lappas.
låpma, gen. lama Ks Lgr kleiner Teich.
lipmå, gen. lapmå (!); alius ktbmd Jm,
kanske =Arj Qvigstad labma, jevnt
land med magen skog: Q 472. Jfr
lapmakis. , hed, Jm 28a1.
låpmakIs Tysfjord Lgr niedrig (Gebirgslandschaft).
låpme, inessiv låmen ruggning. Troligen nordiskt län, möjligen kommet
genom finsk förmedling: fno. lami
lam, vanfor, berovet sine lemmars
fulde brug, ude af stand tul at hjEelpe
sig selv; fi. lama utmager, orklös, förfallen, sjunken; nedliggande, förfallet tillstånd; boskapslamhet, svaghet (om våren); lehmä on lamassa kon
är utmagrad så att den ej kan stå på
benen.
låppes, gen. tabba Trn lamm (Ks 'får').
Qvigstad, Pattedyr 117. < fi. kramas (nordiskt-germanskt lån: se
låmmås-ån"tö). läppes-oai've Ks 2b4
Gst Lapisåive.
lap'se, KN lak'se vte på trwr el.
gress (av regnvann, smeltet rim eller efter starkt duggfall), S lapse dagg.
Etymon: FUV 30,. lapse-johko Gv
8c3 Gst Laksejokk.
laptö Ss, se lopito.
lapt(ä)n, gen. av laptö.
lår'hlrim, nomen actionis av lar'hkit,
slå (någon) medvetslös; (Jm även:)
slå ihjäl. — -tjohkka Gst Larkimvare.
Iår`kau

larkim, se lår'hkim.
lark-, se /ar've.
8 — 844045 B. Collinder

-kuossa gran med täta grenar.
, sjö, Jm 28a5.
låses, gen. las'så Gv, KN Polmak, Karasjok; kisses, gen. lås'så Jm, Jk, KN
Kautokeino; plåsses Jm (obsolet),
Arj; las'så, gen. låssa Tysfjord Qvigstad; plasså S flat sten eller klipphäll; bergfast hälla. Nordiskt lån:
fno. /les f., pl. flesjar skjfflr som rager op i vandfladen, ister saadant
som ligger nr ved fastlandet. Kanske inlånat i urnordisk tid. Stamslutet -es har uppkommit på analogisk väg. (NL 212.) Förleden låssa
kan i något enstaka fall vara =lames
1. las'sa-vårre Ks 1a6. 1488e8-vårre Jk
3a5. lås'så-johka Gv 8b4 (går liksom
mellan stenhällar). 148'84-jok6tj eller
låsses-jokötj Jm 12a4 (det finns långa
flata stenar i bäcken). plässes, bergnos, Arj Ruong 26a6. plåsså Stensele,
Gst Blassan. p14886-0i8e Offerdal
52c2. ds Kall 59b1-2.
lasit, se /etuit.
låssa, gen. låsa lås. Nordiskt lån: fno.
låss m. (NL 212). — -varcisj Gv 14b3
Gst Lassav(ara)ts.
lås'så 1. = låssas 1.
lås'så 2. = låses.
lås'så 3., gen. av lames 1.
lås'så 4., gen. av låses.
lås'såtj, dim. av låses. -njarika Jm
19a6.
låssas, gen. lå.s'så 1. lass, fora. Nordiskt lån: fno. Nasa n. lms lagt på
vagn (:sltede eller hjulredskab), urn.
*Massa, inlånat i lapskan efter den
urlapska ljudövergången a > (ä >)
e i andra stavelsen; -as i nominativen
är analogiskt.
låssas, gen. lås'så 2. =låses.
lassi, se låses.
lås' si, gen. låss', gossnamn =Lasse.
lar've,

lassi-kuoi'hka = unna lietekasjkuoilhka eller unna lietekattjakuoi'hka Gv 9c2. Uppkallad efter
Svaka-låsisi, en same som blev sin-
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låssit—låuruhas
ringsliv i en med mycken flit utbyggd
torvkåta på norra stranden av Övre
Kajtom-sjön. Förf. gjorde hans bekantskap 1926.
låssit =/ås'si. Förr sade man i Jm cic/c/jå, farfar Lasse. — -jokötj Jm 12a3.
las'ta, S last blad, löv. fi. lehti. kohpe Jk Wiklund. lastö-vårre, sv.
Lövberget Malå 42e6.
las'tak (lastak?), kanske =KN lastahk, gen. lastaka, tre (på rot) el.
kvist (av tre på rot) med lov på som
sauer el. kyr kan ete av (avl. av
las'ta). •-• -johko Jm 21b2.
låstak, jfr låsta, gen. lasitaka sidobräde
(bord) i en lapsk släde; (fast) däcksbräda i en heltäckt släde (lohkehk);
jfr också låstas. unna «, berg, Jm
13c4; -johko Ruong 20a4 Gst Lastakjokk.
lastas Jm Wiklund 1890 kleiner Falsen. Q 503. .--tievåh Jm 7e3; -våråtj
21b1 Gst Lastatsvare. Men Wiklunds
lastas är kanske felaktigt för låstas,
och lastas kan vara avl. av lasta.
låstas, gen. läsitasa flat, klipphäll
ätnam land med
eller stenhäll;
liksom trappformigt ovanpå varandra hopade flata stenblock. Jfr låstak.

lastats, se lastas.
latäkä, se /åhttic.
latik -, se /åhttic.
låtnj-, se låtnje.
latnja, gen. lanjå; Ss likng 1. veck i
kläder; upphöjd fiber i träyta; 2.
klippavsats, klipputsprång, smal terrass på bergsida. Q 479. --tjorrti Jk
3b4.
låtnje, gen. lånje späd björk, smäcker
björk (av intill en skakels tjocklek).
-värre Ks 2c5. ds. Jk 4b5, 10a1;
-tjavel 9a6 Gst Ladnivaara. låtnj&lys Jm 21b3. -våre Malå 42b6
(N om Mörttjärn). Hit hör väl låitnejåu're (lätnje-?) och laine-vcircitjä
Malå, 42b6; Lars Sjulsson anförde
själv låtnje, ack. lånjeu »björkris*.
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Han missleddes kanske av Gst:s
Lajnijaur.
latok, se låttak.
låttak hjortron. -jiegge Jm 28b2 Gst
Latokjegge.
låttakasses, avl. av låttak. , berg,
Jm 20a5.
latta Ss, se lodde.
låtte 1. S, se lådde 1.
låtte 2., gen. av lådde.
låttök-, se låttak.
lått» S, gen. av låtts.
låttå Arj, se slädclä.
latun lada. Ungt lånord: non•l. dial.
bestämd form (med kort a) ladun.
—jäu're Jm Ruong 20c6, 21c1 Gst
Laddonjaure.
låu'hk-, se låu'hka.
låu'hka ryggsäck. < fi. laukku. värre, fi. Laukkuvaara Gv 14b3 Gst
Laukkavare. Hit hör troligen låu'hkure, by, Arv 35c4 Gst Lauker.
låuhtas, se pläu'htasä.
låu'ka tätt ihop. tätt tillsammans;
läu'Icat, neg. låuka sluta tätt till. Föreligger kanske i: — , gårdar, Jk 9a3
Gst Laukuluspa;
Gst Laukujärvi;
-värre. låuka, tjärn, Jm
28b5.
lauker, se låu'hka.
laukka, se läu'hka.
Multi sång. < fi. laulu. läulu-vårre
Jk 5c5.
lau'nje torv, grästorva.
lau'nje-koahte =kciinnå.
låu'ra, gen. laura, gossnamn =Lauri
(fi.), Lars. låura-johka Gv 15b4 Gst
Laurijoki; -värre Gst Laurivaara.
— -holmen (svensk efterled) Jm 28a3
(efter en same, som legat jordad där
över sommaren).
låurakas, (finskt) personnamn, avlett
av fi. Lauri, Lars. Jfr leturuhas Jk
5a2.
låuruhas Ks, jfr lciurakas. läuruhasjägge, fi. Laurukaisen.-jänkkä Ks 2e6.
Jfr den i sägner från finska Lappland
frejdade Laurukainen.

låvvii, gen. Mini = ,,,-koahte en mindre
kåta, bestående av kåtastänger och
två kåtadukshalvor, men utan bågstänger; låvvg-pielle =liehpa-pielle.
lehdu- (finskt ord): gen. av fi. lehto
lund.
-vuopme, fi. Lehovuoma Ks.
lehti (finskt ord) Jk blad, löv.
lehtin =lötten: se lodde.
lehto (finskt ord) lund Jk.
leimek, kanske avl. av lei'me, brott
på eggjärn (liar etc.); splittra, flisa.
, berg, Jm 21e2.
lei'p-, se lei'pe.
lei'pe, läi'pe 1. al, gråal, Alnus incana
(Qvigstad, Plantenavne 197); 2. björnens blod; kvinnans menstruationsblod. läPpe-johka Gv 15ab3 Gst
Leipijoki. leip-åhpe Jm 21b3 (det
växer al där). lieipe-jappä Vilh.
lieipe-baunö Hotagen 53e1 Gst Harafjäll.
leipes, lleipes förmodligen avl. av lei'pe.
lieipes, gen. läi'på, sjö på fjällmassivet Kables, Jm.
leipi, se lei'pe.
lej, se låiråm.
lejaren, se luäförö.
lenja, se linija.
leoka, se läu'kå.
leppak e: Nengån, Lycksele lpra leppake Kerke stora stenar, under
hvilka betäckn(ing) för oväder. Jfr
liehppa.
ler'me, troligen =KN liedipmi renhorn
med bred avslutning (mange flate,
plateformede takker i samme plan;
ren med slike horn. Etymon: Sköld,
UUÅ 1960: 2, sid. 26. -jciu're Gv
8e4 Gst Lermejaure; -johko 8e5.
less, se liessit.
letsi, se liehtf e.
letsmik, se lisfmehk.
letta, se lähttå.
Jätte, se lodde.
lötten, gen. av lötte.
leävlis, se kivets.
libba, gen. lippa lamm. Jfr slibba. Av
deskriptiv upprinnelse.

lib're, rib'ne lever. Nordiskt lån: fno.
lifr f. libire-päl'Icås, bergshöjd, Jk
3a6.
liblre-päl'ke, se piel'ke.
lidna, se lidnå.
lidmi; gen. lidng eller litng berguv,
Bubo bubo. Qvigstad, Fuglenavne
209. -tjavelk Gv 14ab5 Gst Lidnatjavelk.
lidmi(h)k, litml(h)k, avl. av lidwg.
lidnglik-tfohkka Jk 4c4. litna Gv
29a5 Gst Lidnokvare. litnitk-våråtj
Jm 13c6 Vidrig finns inte där; »ko
kähttf å, te lä vårcitj litnå
sfimuk från norr sett liknar berget
en uv»).
MO Arv lid. Lånord.
liedeh-, se liedehk.
liedehk, se lietek.
liehke, gen. lieke; lähke, gen. läke
sänka, fördjupning i marken eller
terrängen; jämn, långsträckt mindre
dal mellan två åsar eller höjdsträckningar; KN fordypning, Berikning (i
terreng), legd, dal. Q 566.
gen. liekg KIV- tre som stormen
har revet op med rot. Nordiskt lån:
fno. låg f., liggende trsestamme; sv.
dial. låga, urn. *löyö (sannolikt inkommet i lapskan genom förmedling
av fi. lieko). lieku-johka Jk 10b6.
liehpa NG, se liehppa 3.
liehpa-pielle, se liehppa.
liehppa, gen. liehpa 1. (NG) —/civvii;
(Jm) vindskydd, utgörande ena hälften av en kåtaduk; vindskydd av
bräder; liehpa-pielle (SG) restält av
båda dörrstängerna, två tähkåkah
(smala raka tältstänger) och den ena
halvan av tältduken; (Jm) ena hälften av tältduken. Etyrnon: FUV 95",
Comparative gramrnar 39315. Jfr
leppake.
liehppa, gen. liehpa 2. KN Kautokeino
fjell hvis ene side er stupbratt, mens
den andre siden skråner jevnt ned.
Q 511. Troligen etymologiskt identiskt med liehppa 1.
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liehppa—lihkkå
liehppa 3., NG liehpa, KN liehpa, gen.
liehppaka. NG av vinden kalblåst
fläck om vintern; Jm endast i sammansättningar: suckle- — öppen vak
i sjö; peu'la- — =NG liehpa; KN hull
i isen på en irmsje; å,pent myrhull,
gjormehull på myr. Q 512.
liehppå, se slielvppå.
liehtje, troligen —liehtse, dåligt väder;
jfr lids« dålig (om väderleken); blöt,
våt, sur (om mark); liehtså =liehtse;
mier'hkci takdi lietså dimman åstadkom duggregn (säges vid dimmig väderlek med regn). Jfr slettje.
savvun Jm 28a6.
liehtse, se liehtje.
lieimek, se leimek.
liei'pe, se lei'pe.
lieipes, se leipes.
lieke S (1.), se liehke.
lieke (2.), gen. av liehke.
liemak, gen. liemaka tunn gyttja, som
en välling (Grm Ortn.); av!. av
liepma, spad, buljong = fi. liem,i.
-vårre, -jåurcitj, -jok6tj Jm 12b4.
liemcsah, pl. av *läm'sa.
Helig, se linija.
lier'hte, rier'hte, KN riehtte läder (garvad) hud (ej av ren). Nordiskt lån:
fno. lecIr n., tidigt urn. *lepra. NL
215. riehtte-låhkå Ks la6 Gst Rättlako.
liervi, namn på en viss skogslapp.
liesså, gen. liess.'z lya (skogsrävens, fjällrävens). Q 513. lessu-veurre Gv 22b5
Gst Lessuvaara.
, berg, Jk
liesåhk, avi. av liessic.
4c2; -johka.
liete, se lihtte.
liete(h)k, Ks liedehk, troligen av!. av
KN liedde, gen. liede 1. blomst; 2.
renhorn med bred avslutning (mange
flate, plateformede takker i samme
plan); jfr ler'me; 3. åreblad. Nordiskt
lån: forneng. blcåd blad, löv ( < urgerm. *blåa). Se Sköld, Kriterien
139 (dialektformer), 143 (bibliografi).
liectehk, by, fi. Liedakka Ks; liedeh116

kuoi'hka 5a5 Gst Liedakkakoski.
lietek-savå Gv 9c2 Gst Lietik.
lietekasj, gen. lietekattja, dim. av lie.
-kuoi'hka, lietekattja-kuoi'hka
tsk.
= låssi-kuoi'hka: se lås'si.
'kuk% jfr läu'hkå. -sojå, udde (1),
Fr 47b1 S om 1068,4 (Gst Saxa.
borga).
lieve- Jm (tydligen enligt uppgift av
Petter Sitsi) något som kommer hastigt nedskjutande uppifrån som en
rovfågel. Jfr lieve-tone, NG tävetol'ke enligt folktron den första fjäder en korp fäller när man piskar
den; den fjädern är ett slags kompass,
som röjer för korpen var han skall
söka sin föda; den människa som
skaffar sig en sådan fjäder kan ha
gagn av den på motsvarande sätt;
Jk lähve-tol'ke (hellångt ä). Jfr fi. lieve
en mytisk fågel: Y. H. Toivonen, Virittäj ä 1931: 429; Aimo Turunen, Kalevalan sanakirja, lieve. lähve kan
vara påverkat av fi. löyhä lös (som
sitter löst). Se också under kivets.
Sitsi) = klivi(enligt
-fljdrika
njdrika (enligt N. 0. Rimpi) Jm
14c2.
liggå, gen. likkå, jfr Ofoten och Kautokeino (Qvigstad) liggåi (Lule *tiggd),
attr. liggds, småbakket, kupert (om
terreng hvor vejen går op og ned):
avl. av KN ligga, gen. likka, liten
bakke, Q 514. , hemman, Jm 21b4.
— (Arv likkå) Wiklund 35a6 Storforsen.
ligges, se liikas-.
lihhka Arj, se lihkkå.
lihka, se lihkkå.
lihkaha, se lihkkå.
lihkkå Fmk Qvigstad ejderhanne, So.
materia mollissima mas; Sydvaranger håuita-lihkkä ds. (Malda ejder),
havvä-lihkkä alf ågelhanne (havivä
alfågel). Nordiskt lån: isl. bliki, ack.
blika ejderhanne (NL 217). lihkahaluok'ta, -njår'Ica .A.rj Ruong 27a1;
lihka-våråtjah.

lihpe S Lgr hervorspringender Fels,
unter dem man Schutz findet. Enligt
Qvigstad nordiskt lån: sv. klippa
(NL 218).
lihtä(h)kö, förmodligen av!. av lihtte.
lihtä(h)kön-durre Undersåker 65S0b3
Gst Ö. Bunnerskalet.
1ihtl5(h)kön, gen. av lihtö(h)kö.
11htte, gen. lihte kärl (vad som helst,
dock ej gryta). — eller lihte-vdtretsj
Gv 8a2 Gst Lietevarats. »On sileä
niinkuin kaara, det är slätt som en
träskål.»
se lii'ke.
111'kå; jfr lii'ke. , sel. Arj 19e6 (Carl
Johansson).
Rikas- Arj =Iiiike-. -jciurätj Arj 20e1
Gst Ligges; ligger tätt invid en
stor sjö. Jfr Nensön, Lycksele lpm
Liks Tjålte 1. Ware, som är enskildt, ensamt; Åsele lpm liks, ensam, för sig själv, Likspeld, liksom ensam midti dalen.
line- något som är till övers eller som
man har vid sidan av något annat,
reserv, påfyllnad. (Q 515.) < fi.
liike-vdrre Gv 15a3 Gst LiikaVilh.; liike-tjortö.
vaara.
liikie, se
se klin&
llinå, flicknamn =Lina (enligt Mattias Kuoljok Jm). -värre Jm 21a6.
liinån-, gen. av länd. — -cape Gv, sv.
Linamyren.
berg, Sors.
jfr
25b4, 846. Efterleden har väl sin
topografiska innebörd här: eljes betyder liin-oai've en mörk ren med
framsidan av huvudet vit.
lii'ne lin-tyg; duk (av linne eller bomull). Nordiskt lån: fno. lin n. lin;
lintoi, linkltede, linned; hglucl-lin linklwde som prosten skulde have om
hovedet, nem' han lreste eller sang
messe. (NL 216.) Delvis inkommet
genom förmedling av fi. klina duk,
särskilt huvudduk, huckle. (Till de
germanska språken från latinet.)

liine-tstirrd Ks 5a3-4 Gst Linakero.
liine-juhkö bäck på Ryfjället, T
Storsjö 71a4
(Lindberg).
Gst Helagsskaftet.
ilive NJt1 Lgr saures Milehwasser.
Nensån, Åsele lpm Live Jaur e,
vattn såsom mjölkblandadt, hvit
bottn, ingen fisk.
likesm, pl. likesma: söhke- Arj (Carl
Johansson) liten, gles björkdunge,
(Lgr) Birkenhain.
likkå S, se tiggd.
Ilknjö, se latnja.
liks, se läkas.
liksjå, jfr KN /ik'sjzit, presensparticip
vifte (med
och nomen agentis
halen, om hund). liksti-juovva (s lät
muljerat) Ks 2a1. -jiegge Stensele
42e2 Gst Lyxamyran. Därifrån går
Lyxbäcken, till Lyxträsket (49be
5), med utlopp i Umeälven. Det är
det selet som har givit namn åt
Lycksele. Jfr Gösta Holm NoB 1955,
s. 99 f.
likså Trn, se liksjit.
likita Jk, kanske < fi. lyhty lykta; jfr
ds. lik'ta eller
KN lik'ta,
liuhta-tjorrti Jk 3a3.
1111a, se linija.
lim'se, möjligen identiskt med Fmk
gen.
Karasjok (Qvigstad)
gjennemvått klses/im`si =
plagg; slasket ting (f. eks. lasso av
-jciurciutPeret taug); vilter pike.
-tjah, två småsjöar, Arj Wiklund 27a3.
lina, se
LIP>, lenja linje; gräslinje, rågång. Ungt lånord. lirja-kielas 5b5.
lenja T Get Linsundet.
li'nj13, se liknjö.
lin'kå =fi. linkka, (Lönnrot) brant
klippa utför vilken vattnet faller i
forsen; högt vattenfall. Q 517. linckåjåu're Gv 9e6 Gst Linkkaj(ärvi).
linckö-vdtrre Jk 4e6 Ost Linkatjåkko;
-luoppal. Hit hör nog också linkaholmen, slåttermyr, Jm 21e6.
lintä gräns. — -giette, slätt, Kall 58a4.
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lisjmak—lodd6
lisjmak, lisjmaki8 ätnam Jm (enligt
L. P. Enbom) land uppfyllt av gropar
och skarpa, överhängande klippor om
vartannat. Avi. av lisjime.
lisr me 1. NG skogklädd bergsida under kal brant, SG kant över tvärbrant på fjäll. Jm Njunjes ihålighet
under en bäck- eller sjöstrand. (Q
520.) Jfr lisjmak och lis'me. -jetu're,
-johko, -vågge Arj 19c3.
lisj'me 2. Jm (enligt L. P. Enbom)
spjäla, träsplittra.
lisjmehk, avl. av lisfme (1). — -våråsj
Jm Ruong 20b6.
lism-, se lisjime.
lismåsj, avl. (dim.) av lisime. ••• -vårre
Gst Lismavare Jm 28a6.
lisme LÖ gyttja, dy.
Ks Suijavaara Lgr steiles Bachufer; jfr lisfme 1. Q 520.
lismti, jfr Haj' me 1.
-vuopme Arj
Ruong 27b3.
lis'så, lis'sjg lie. Lånord: NL 219.
lisså-jegge Gv 22a1 Gst Vikatetvuoma.
litml(h)k, se lidmi(h)k.
liuthkii, gen. /iuhkri, jfr liu'hkalit
vinka litet med handen; liuhkehtit
plötsligt halka till; hastigt skymta
förbi (t. ex. en råtta under en säng);
KN liu'hkiht fare så fort at man ikke
kan ses tydeligt; glimte frem (mellem busker f. eks.); liu'hkaliht snappe
(en enkelt ting); liuhkeitiht snappe
(flere ting).
berg, Jm 20a1.
livå(h)k mager (människa och djur);
KN arbeidsren, som er så meget
brukt at den ikke duer tul å brukes på
lengre turer; person som ingenting
tåler eller gider. -tjohkko Arj 20c4.
Stenigt och magert; ligger invid
puoita-tjohkko.
live, se liive.
loahpes, se loahpesj.
loahpesj, inessiv loahpetjin; loahpetj;
loahpes, slöhpetj, sloahpes barmficka
(nyttjas ej numera), liten ficka på
kläder; ficka på insidan av tältduken,
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i vilken man lägger vad som helst
(den gamla
var av sämskskinn,
vanligen liten, men stundom rätt bred
och djup; där förvarades hornsked
ock rökdon, kvinnorna förvarade sin
sked (av silver) i tygfodral inne i ,••• ).
loahpe,s, berg, Jk 3a3. loahpesj-jåure
(sloahpes-j., slcapetj-jåure) Gv 9c514a5 Gst Lopasjärvi; loahpesj-vårre
9c5.
loahpetj, se loahpesj.
Mame S (1.), se loapme.
loame 2., gen. av loapme.
barnen-, gen. av loapme.
loapme, gen. loame; S loame NG gräsbevuxen platå i högfjället, strax under toppen; SG liten dal; Jm avsats i
fjällsluttning; säckformig inbuktning
i en fjällsluttning eller i en fäll som
ordnas till en säck; KN åpent rum
under ngt, eller mellem to lag; pakite,-., rum under en fremstikkende bergknatt eller åpning, mellemrum, i en
klippa. Q 523. fi. loma mellanrum.
låhtek- , terrass, Jk 4c1. loarnetjohkko Gv 13b6; 14a1. ds Jm 13c1
Gst Luobme; loamen-oai've 28c2.
fluor' tö-törne (obsolet), gårdar, Stensele 41b5, sv. Norrdal. loame-åse,
gårdar, Vilh. 40a6 Gst Dalkullen.
loatåtj, möjligen dim. av loate; knappast dim. av loatå låda (ungt lånord). -dive, -6ivåtja, två berg, Gv
8b1 Gst Låtatsa.
loate S grund dalsänka; oben durch
einen steilen Abhang abgesperrtes
Tälchen im Hochgebirge, Nische.
loauta, se l6uta.
lob'to, se lop'to.
ledd-, se bodde.
ledde, gen. lotte; S lotte, late, latte fågel,
Härj. (enkannerligen:) ripa. Qvigstad, Fuglenavne 218 = fi. lintu.
bodde-påne Jm 13b1; det är gott om
ripor där. late, lötten-tjohkä Vilh.
40b4 Gst Lehtinvare.
lodd6 fågelrik: avl. av bodde. -johko
Jm 12a4. Där växer mycket vide,

lohke(h)k-lul
och massor av ripor vistas i snåren
(lodcle-rohtå fågelvide).
lohke(h)k heltäckt lapsk lastsläde,
försedd med skjutbart infällt lock.
-jiegge Jm 21a2.
Avl. av lohkke.
»Man har möjligen där lämnat någon -'.»
lohkke, gen. lohke lock. Nordiskt lån:
fno. lok, sv. lock (NL 222). - -jåu're
Jm 20a6.
lohkker, se rohkkel.
16htsama, möjligen gen. av nomen aetionis av loahtsat, 1. (Lule) tala oanständigt, 2. (KN) brenne med klar og
sterk lue; 3. (KN) vise sig praktelskende (i kltededrakt og ellers).
-jåu're, fi. Lotsamajärvi, Lohtsamajärvi Ks 6b2.
löhtäkö, kanske avl. av (Lule) loahtte,
gen. loahte mindre snöby. ••••• , fjäll, T
(Moosberg) 32b1.
loittimaa, se luoilhten.
16k(ö)h (plur.) Härj. Hbr sumpmarker.
lokket, se lohkehk.
lok'so, lok'sa; gen. louhso, louhsa
spår efter hundratals renar som löpt
i kolonn på egen hand.
lok't-, se lop'to.
lok'ta, se lop'to.
lok'te Sors. lågland(?). ,,,-berjä Sors.
-juhla Gst
33b4 Gst Låktavare;
Låktabä,cken; bijje- -fåu're 460.
lok'to, se lop'to.
loktoh, troligen avl. av lok'to: se
lop'to. -våråtjah Gv 9c1 Gst Luoktaktjåkko.
lonno, namn på en fiskarlappfamilj
Jm 28a6.
lownimmå, öknamn på en viss rik
lappänka, »Långmamma». -åja Arj
19a6.
lo pas, se loahpesj.
loptö, se lop'to.
lop'to, lob'to, lok'to, lok'ta, S loptö,
Ss laptö vind (i hus), loft, långsträckt
terrass eller avsats i fjällsida. Q 525.
Nordiskt lån: fno. lopt n. luftrummet
ovenover jorden; luften som element;

luftaabning, hvorigennem der gives
adgang at komme frem; gulv som
hviler paa stuens bjtelker i det tilfaalde, at denne ikke er en monsaasstue, vEerelse som findes i eller udgjor det andet stokvxrk af en bygning. NL 222. lokto-vårre Ks 2b2.
lok'ta-jåu're, -johka Jk 3a4. loptokielas Jm 21b5. pruurös-loptd, platå,
Sors. Nensän, Åsele lpm L åp te
War do, bemärker högt upp. laptn-tjahkä 65S0b2 Gst Laptentjakke.
16te, se loate.
lotnpin Jk, kanske nomen actionis av
(KN) lotnjåht, falle i jevne og pene
folder (om kofte el. pesk).
lott- =lotte, se lodde.
l6uta, loauta, gen. loau' taka kåtaduk
(bestående av två halvor). Avl. av
loauitet, lägga kåtaduken omkring
kåtaställningen. l6uta-johko Jm 12a4
Gst Laotakjokk (enligt Anta Pirak
uppkallad efter löuta-puol'ta, som är
brant och slät som en kåtaduk);
löuta-ruutåtj (skall nog vara -*ruoutåtj) 12a5; l6uta-koat-vårre ('tältkåtberget') 21b2 (liknar en tältkåta enligt sagesmännen).
, berg, med
16utak, avl. av l6uta.
-johko, som rinner i klyftan Mutaruutåtj (se under l6uta) Jm 12a5.
luakta Arv, se luok'ta.
lubb (i Lubbträsk), se lööps.
luhpinl, gen. luhpå KN bratt kleiv
hvor der foregår ferdsel; (Kara,sjok
også:) hulvei, f. eks. hvor veien ned
til elv el. innsjo går i en naturlig eller
laget innskjaering, eller såpass innskjwring i elvemelen at man kan
komme op der. Q 557. luhptivårre,
luhppå-v. Gst Luopovare Gv 9b1.
luhtå fi. luhta strandäng, våtäng.
h,ärra- , äng, Jk 4c4.
luk'sa åt öster, österut; åt sydöst.
luk'te, gen. luuhte Ks Lgr grasbewachsenes Ufer. < fi. luhta: se
luhtå.
lul., se lulep.
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lul—luoddanipme
ml-, se lulle.
lule(h)k (1.) =lullelii? Avl. av lulle-.
lulek(-vårhpe), luleka-vårhpe eller
lulii-vårhpe, vid Stora Lulevatten,
Gv.
lulehk Trn (2.) = lulep.
luleju, julevu, julelu Luleå; atuorjulevu Stora Lulevatten. Förmodligen var luleju äldst namnet på Luleälven nedanför sammanflödet mellan
Stora och Lilla Luleälven. I de trakterna har det av gammalt bott skogslappar, lullelah,cih eller lullihah (se
/u/ii) Vattendragsnamnets förled är
/u/ii eller *lulej (e antingen ursprungligt i nsg eller uppkom/net ur i genom
analogisk anslutning till lulle-). Efterleden är =johko. Sedan johko i
nord- och sydlapskan hade kommit
att beteckna endast ett mindre vattendrag (i motsättning till åtnå), förlorades känslan av att *lulej-juhkä
var en sammansättning, och i följd
härav förkortades det geminerade j,
men svagstadiets -1- behöll sin korthet; övergången u > o uteblev i den
trycksvaga tredje stavelsen. Ordet
anpassades till böjningstypen lulåta
(lulåtahka) — gen. lulåtakci, östanvind, och man fick böjningen luleju
*lulejuka-, som slutligen utjämnades till luleju, gen. luleju. Se Collinder, Luleå.
lulePtus östra sidan (av ett berg).
lulemus, superlativ av lulle-: östligast,
som är längst i öster.
lulep, komparativ av lulle-: östligare,
som är längre i öster.
lulestlm- =luleatipme, nomen actionis
av luleatit boflytta österut.
gen. lulliha (och lulleha) =lullelii. lulleha-tjorrå Jk 3a5. lulii-vågge
Grm, lulliha-vågge Wiklund Jm 13b1
Gst Lullevagge (enligt W:s sagesman
—»lulestim-vågge»).
lulle-, S luule- östlig, östra, öst- (eller
sydöstlig etc.: i huvudälvens strömriktning).
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lullel öster om, längs östra sidan om.
lullela längs östra sidan, östligare (när
det är fråga om rörelse).
lullelattja litet östligare, litet öster om
(när fråga är om den sträcka där rörelsen äger rum).
lullelattjan litet längre i öster, litet
öster om (på tal om läge).
kilen pl. lullelahåh (1.) (i pluralis:)
lappar som bor i öster, skogslappar.
lullelii (2.) åt öster, längre åt öster; till
öster om.
lullelin i öster; öster om.
'ullens österifrån; från öster om.
lulnå i öster.
lul0 från öster.
lulutj östlig.
lumi (finskt ord) snö. —tjohkka,
-korsa Jk 4c3. Det smälter aldrig
där.
lunciki, gen. luncki Fmk Lgr Hund
mit hängenden Ohren. Hit hör kanske
lun`ki-njarka Jm Ruong 20a3, V om
Njavve by. Kallas också vuojatnjcirka eller njave-njärka.
luobal, se luoppal.
luobbal, se luoppal.
luobbalas Trn =luobbalatj.
luobbalatj, dim. av luoppal.
luobmå, attr. -a som har många håligheter i stranden (om en bäck). Avl.
av luopma.
luobme, se loapme.
luobmet, se luopmeht.
luobmåt (oböjligt; egentligen partitiv)
ihålig, med håligheter (om en bäckstrand). Avl. av luopma.
luodda, gen. luotta spår (efter människa eller djur; samma betydelse
också i skoltlapskan); Härj. //kotte
die Spur einer ganzen Renntierherde
(sv. dial. renslo). Kanske nordiskt
lån: no. slocl f. spor, gang, optraadt
vei (NL 225).
luoddanipme (en) spricka, remna. Nomen actionis av luoddanit (luottanit),
spricka, remna.
en tvärbrant,

luohkå—luoppölö
upptill remnad klippa i Stora Lulevatten (numera dränkt).
luohkå, se luohkkci.
luohkki, gen. luohkci KN li eller srskilt stykke av en li; bakke; (Qvigstad även:) fjellside; Jk Wiklund
fjällsluttning, beklädd med tät skog.
Q 547. cianje- =å4nje(-tjohkka) Jk
3b5. Hit hör förmodligen också:
luohkci-luokita Jm 20a4; luohkä-jdu're
20b4.
luoiht-, avi. av luoithtet, släppa lös,
etc. (etymon: FUV 94). lulep -(iure
Arj 19c4. Enligt sagesmannen åsyftar luoi'htet härvidlag att släppa körrenarna.
luoihtek, avi. av luoithtet: se luoihta
och luoilliten. , bäckdal, Jk 9a2.
luonten Trn =luoilhtem, nomen actionis till luoi'htet (se under luoiht-),
KN bl.a. gå ned (fra et fjell etc.).
tjoatne- Gst Etnoloittimaav., berg,
Jk 10b1.
-Inok-, se luok'ta.
luokka, se luohkkci.
luok't- (1.), se luok'ta.
luok't- (2.), se luopite.
luok'ta, gen. luouhta; S luoktä vik,
bukt. Q 538. fi. lahti.
luoktak, se loktok.
luoktö, se luok'ta.
luok'te, se luopite.
luoktek, troligen avl. av luokite: se
luopite. —
-rielvppe Jk 3c3.
luomahk, attr. -is: luomahkis johko en
bäck som går genom håligheter under tuvorna eller i jorden och knappt
synes. Avl. av luopma.
luomimå, gen. /uommit: oapme
luomimä gammal, trasig mössa.
allmänhet något större svart, som
sticker av mot något ljust. Man hade
förr en mössa, troligen av skinn, med
brätte runt omkring: — Kan inte
vara ett gammalt inhemskt lapskt
ord. Jfr sv lomma ficka; da. lomme,
förr även: säck. /uomma-8uo/rii Jm
21c3.

luomnhk, attr. -is slät (om mark);
luomähkis ätnam slätt land (som icke
har några naturliga hinder för renarna, såsom berg, stenhölster, större
vattendrag 1. d.). Jfr KN *luopm6,
illativ ltpmui, inessiv-elativ /uomr'w,
rummelig plass.
luonjas, jfr KN Kautokeino luotnjaht
=luodjaht klynke, jamre sig. —
johko Ks 6b3, fi. Luongasjoki;
jau're.
luopas Jk Wiklund renkalv, född av
fjolårskalv; jfr luohpehk en ett år
gammal renko, som föder kalv.
(Qvigstad, Pattedyr 126.) Ett annat
ord är KN luopas slapp og slurvet.
,•• -jäu're, -johka Jk 4b2. Jfr lööps.
luopke (Grm Ortn.) en lave på naturliga björkstammar med ett tak över.
luopma, gen. /uoma hålighet under en
bäck eller sjöstrand. Q 550. Hit hör
väl också Vilh. kluomö ngt som sluttar inåt. kluomö-tjol`tö 40b3 (Vilh.)
med inåtsluttande tvärbrant, som
ger skugga till frampå eftermiddagen.
luopmeht (med all sannolikhet:) lämmel. Den finska motsvarigheten lomonti (se nedan; lämmelns finska
namn är eljes sopuli) stämmer med
fno. lömundr, ack. l6m,und, no. lomuncl. I de nordiska språken har
detta djurnamn (troligen av affektiva orsaker) varit utsatt för formvariation, och detsamma synes vara
fallet i lapskan: Lule luopmahk,
sluopmak, luomehk, S ciflomma,
sjlamma, Lö (Austr.) lomånj o. Q
Pattedyr 125; NL 223.
luopmiht, se luopmeht.
luoppal, gen. luobbala; S luoppölö tjärn
eller kort lugnvatten eller utvidgning
i bäck, å eller älv. Q 535. Av!. av
*luobba =fi. lampi, tjärn. Det nordfinska lompola, lompolo (t. ex. i
Korpilompolo) är lån från lapskan.
luoppölc, pl. av luoppölö: se luoppal.
luoppölö, se luoppal.
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luop'tå—luspas
luop'tå, möjligen avl. ('rik på') av
luoptte. -jecuråtjah Jm 28b1.
luopite, luok'te (NG) en ställning med
tak över så högt att en människa
får rum under taket; lave med torvtäckt bod byggd ovanpå; (SG) tak
på fyra fötter, under vilket man binder allehanda saker: (Jm) förrådsbod
på två höga stolpar eller trädstammar, med tak och golv men utan
väggar (se Anta Pirak, En nomad
och hans liv, 1. uppl. sid. 81). Nordiskt lån: fno. lopt (se under loptö),
urn. *lofta ( < *lufta). luok't(e)-oaiveht, toppar, Ks 5a1-2. luok'tetjohkka Jk 4b6. luopite-jciu're Gv
14a4 Gst Luoptek. löp'te-vierra (mycket öppet ö-ljud), f. d. lappviste, Arv
42a6.
luoptek, avl. av luop'te.
luoptek, se luopite.
luorektii, se ruor`kiti.
luosa, se luossa.
luosak, avl. av luossa.
-våråtj Jm
20c5 Gst Pave; därintill
-jciurcitj.
I sjön finns forell, som förr kallades
luossa, nu tåpmuhk. Jfr luossa.
luosö, se luossa.
luossa, gen. luosa; S /uosö lax; (stundom även:) stor forell. Qvigstad,
Pattedyr C 63. < fi. lohi (eller rättare: dess urfinska motsvarighet),
baltiskt lånord.
-jciu're i tätorten
Kiruna. Salmo salar finns inte i de
trakterna; i Torneälven går den inte
längre upp än till Vittanki.
luossä-jåuråtjä Arv Gst Laxtjern.
luossä-jecure Sors. 33b5 Gst Luosaj(aure). luosö-jåure Vilh. (sagesmannen vet ej vad förleden betyder).
luossi3 Sn, se luossa.
luote, se luou'te.
luotne, se sluotne.
luoto, se luou'te.
luotta, gen. av luodda.
luottanipme, se luoddanipme.
luouhtastahka, avl. av luokita.
(-vetrihpe) Jm.
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luouhtatj, dim. av luokita.
luouit-, se luou'te.
luou'te flöte i not. fi. lauta, bräda.
luoute-kielas; luout-cihpe Gv 22a1
Gst Luotejegge.
luowotak Nens6n: Löfmåkk i Arjeplog a luowe gäll. Se luovve.
luovus, se /uveis.
luovils KN los, som sitter lost; uten
underlag el. stekte; fri fra, ferdig
med ngt.; (adv.) los, fri, ikke bundet;
Lule luovas ds. Avl. av luovva-;
likheten med fno. lams, lös, är väl
tillfällig (jfr NL 226). luovås-jåu're
Sors. 3305 Gst Lösträsket. Nens6n,
Lycksele lpm luov os lös, ensam.
luovv-, se luovve.
luovva, jfr luovvanit, lossna; luovvat,
luovuk, lättmjölkad; KN luovvaht,
som går lett (om redskap); som ikke
»henger igjen» (om båt under stakning i stryk); lett å flå av (om skinn);
lett (el. for lett) å roke på (om pipe);
som slipper melken lett, lett å melke
(om ku); rum (om skinnet på levende
dyr); lett å slå (om slåtteland).
rövve; —rov-jåurcitj Gv 29a5.
jåu're, -luokita, -vårre Arj Ruong
27a3.
luovve, gen. /uove lave eller ställning
på fyra eller flera fötter, 11 till 2 m.
över marken, på vilken man förvarar mat och diverse andra saker;
utan tak. < fi. lava (ryskt lånord).
lurjäs: så kallas ibland byn Vaikijaur
i Jm efter någon av nutida bebyggares förfäder; Lundius?
lurk', gen. lurvi KN navn på en lurvet, langhåret, ragget hund. Qvigstad, Pattedyr, Hundenavne 25.
lurvi-johko (förr), numera suolicijciure-johko Jm 28a1.
lusjpe Härj., se lus'pe.
lusp-, se lus'pe.
luspa, se luspås.
luspas (luspås?), avl. av lus'pe. örjep
Sors. 25b5 Gst Luspatjåkko; (alldeles därintilb) ,•••• -jåu're (huvudsak.

lusipe—lävåsj
ligen i Arj) och
-vdrre. Alla kan
de ha fått namn av luspen vid sjöns
ända.
lus'pe, Härj. lu.sjpe forshuvud, ställe
där en älv eller å rinner ut ur en sjö;
Vilh. 'myrända'; Härj. (ständigt
öppen) vak. Q 558.
lusputahka vattnet närmast ovanför
(liksom runt) ett forshuvud; där är
ofta en vak på vintern, och man sätter ut näten där. Avi. av lus'pe.
luule- S, se lulle-.
luulelts S, se lulel`tus.
luulak (luuluhk?), troligen avi. av
luule-. -juhkä Sors. 33b5.
luu'te, jfr NG och KN /uultå, kvast;
< fi. luuta (baltiskt lånord). luutetjohkka Jk 4c2.
luvås, gen. luvvusa, jfr /avd% gen.
luvvasa, uppblött, blöt (om kläder);
KN opblott (om skinn og skinnsaker
...; utvannet (om kjott, fisk).
by, Jm 20c6 Ost Luovus.
luäjärö, kanske =luöje JtI Lgr Morgendämmerung, Tagesanbruch, +
jciure; jfr dock luodjitt, Arj Lgr
luofidt klaga, jämra sig, KN luodjaht,
luodjdh klynke, jamre sig (det kan
tänkas att man har hört lommen och
trott att det var en myrdling).
Fr
46a(b)6 Ost Lejaren.
Ifiöihkät, se löihkät.
lycksele, se liksjit.
lyöpös, se lööps.
låkta, se lokite.
låtak, se löhtäkö.
låtatsa, se loatdtj.
läggs, gen. läkke KN langstrakt fordypning eller innsving; kanon Lgr
kleine Talbildung, fi. dial. lenkä;
NG Wiklund slägge dal. Q 563.
lähkålahka mark med små sänkor här
och där. Avl. av liehke.
lähke, se liehke.
lähttå, troligen --Jt1 Lgr lähtci, flechtenähnliches Ornament; puovö-lähtet
Brustlappen im Sametracht.
läi'på, avl. ('rik på') av leitpe. I•J

jetu're Jm 7b4; d:o 20a2 Ost Leipaure
(där finns löv- och barrskog).
läi'pe, se lei'pe.
läilpf, se lei'pe.
läisuhallan (kort ä) Trn, nomen actionis av (Lule) *lai(h)suhtallat; jfr Jm
laihsatit, tala sakta, SO laisahtallat,
flyga långsamt (om fåglar).
*läm'sa, Arj pl. liem`sah, jfr länt'sahit
hänga, slänga, dingla (om stora, vida,
illasittande kläder); lämcsahtit, Arj
lient`sahtit slänga, dingla (om vida
och långa kläder); springa (om en
tjock person); (Arj) gå med dåligt
fästa vida byxor; liem`sehtit vackla,
falla ihop, stupa (NG av trötthet,
Jm särskilt därför att man har för
stora och vida kläder); Läm'st'k attr.
vid, lång, dinglande (om klädnad);
kim'etit (egentligen partitiv) hängande, slängande, dinglande (om
kläder). lient<sah, småtoppar, Arj
27a2.
länj'kå jäslera, lerig jord, som är
vattnig och gungar, när man går på
den. Q 570.
län'ska länsman. NL 228.
länskatj, dim. av län'ska. länskatjakiedde Jm 12c5. En lapptillsyningsman har bott här.
länskatja, gen. av länskatj.
läppå Ss, se läppd.
läppd S, läppet Ss (Qvigstad) vasspytt; (Lgr) See ohne Zu- und Ab.
fluss. Q 560. Jfr sjläppd.
läu'hkå (is,) lera (eller vad som helst).
som gungar under fötterna på en;
renarna fastnar i sådan lera. -ethpe
(a-ljudets halvlängd i andra stavelsen ej dokumenterad) Gv 9bc2 Ost
Peutekape.
läu'kå »dämpat hundskall» enligt
Tärna'. Eller --läu'hket?
-vetrtd T
Ost Leokavardo.
lävås, se lävetsj.
lävåsj, Jk kväs; gen. lävcitja jfr KN
/ävve slapp, los, boielig (bare om
ting). (Jk) kivets, -johka Jk 9a1-3
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löihkR—matö
Gst Levasjokk. (Gv) lävcisj eller lävåtja tjärrd Kaalasvuoma lappby.
lölhköt, kanske =Lule *leihkutahka,
avi. av läi'hkdt gjuta (tenn eller bly);
hälla ut, slå ut (flere gånger); etc.
löp'te Arv = luopite.
lövmock, se luowotak och
mohkke.
lööps, troligen = luopcts. --jåu're (även
/yöpäs hördes) Stensele 41c3 Gst
Lubbträsk.
ma d -, se måhtt-.
madd, se måtta.
madda, gen. matta (NG) renhomets
stam från roten till ögontaggen (Jm
'trädstam' enligt Grm Ortn.); kiehta,-, handled. — -våreaj (enligt N. 0.
Rimpi m.fl.: måtta-) Jm 20b3 mattåu're (a-ljudets korthet i förleden uttryckligen angiven) Arj 27a3 (Petrus
Lxstadius, Journal 430 Ma dtaur e.
Nene6n, Lycksele lpm Madden
Jaur e, så kallad emedan sista sjö
hvarigenom bäcken går.
måddaka, gen. av måtta.
måddakatj, dim. av måtta.
madden, gen. av (N) mackla.
mådja, gen. ?nåja; S mcijö trakt; S Lgr
Entfernung, Abstand, C (Härj.)
Strecke; entlegene Gegend; Land. LÖ
mai, maja långt avstånd; matte
maj ast påtah? a qua remota sive
longinqua regione venis? Q 574 b. <
fi. maa, land? mai-uol'ke, Lgr maiuol'ke (med huvudtryck på andra
stavelsen) Helagsfjället. maj i Malgomaj, se under mal'kd.
mådjå, jfr mådjcilis, mild (om väderlek på vintern); mcidjålahka, mild
väderlek (om vintern). --tjohkko
Gv 22a1 Gst Radnevare.
mådas Trn, < fi. made, lake, Leta
vulgaris. --johko, fi. Mae jjoki, Madetjoki;
fi. Maejjärvi, Madetjärvi, Gst Maetjokk, Maetj. Ks 5b6.
mäggi, gen. måkki, flicknamn =Maggi.
måkki-tievvå Jk 4c2. En lapska vid
namn Maggi dog där.
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måhka, gen. mcika; S mdkö KN en

manlig el. gutts svoger, dog ikke ens
hustrus ~ters mann, altså: en
manna el. gutts sesters mann, ens
hustrus bror; også om en mann el.
gutt i analogt fjernere svogerskapsforhold; en manns el. gutts kusines
mann, ens hustrus fetter, en manns
el. gutts fasters el. mosters mann,
eller hans filletantes (fars el. mors
kusines) mann, ens hustrus brorsann el. systersann, ens hustrus fetters el. kusines sann; en kvinnes el.
pikes fasters el. mosters mann, eller
hennes filletantes mann, [ens hustrus
brordatter el. sesterdatter, ens hustrus fetters el. kusines datter]; Lule,
NG svåger till en man; mans kusins
make, mans makas manlige kusin;
mans eller kvinnas fasters eller mosters make; Härj.: so nennt ein Mann
den jiingeren Brudar sein.er Frau und
den Mann seiner jtingeren Schwester;
so nennt eine Frau den Mann ihrer
älteren Schwester. Nordiskt lån: fno.
mågr en af flere personer som staa i
svogerskabs forhold til hverandre
(: 1. svåger; 2. måg). NL 229. Hit hör
förmodligen: måkörön-jäure (-r&
jäure) Vilh. 48be2 Gst Maksjön. Nens6n, Asele lpm Makarjaur, Sw. Maksjön, af mak, svåger.
mahke Ss, se mohkke.
mahkötA, mähkänä (mw-; vokalen
snarast ett mellanting mellan a och ä)
troligen avl. av mahke =N mohkke.
fjäll, Offerdal 52e2-59a2 Gst
Mahkene; -n-jdure 59a2 Gst Aber-n-suvänä 59a3, 706. åhvattnet;
kån- ,..-n-jciure Kall 58b5 Gst Mansjön. Alltsammans fjälldalfören med
en enda utgång, tycks det. Wiklund
Kall mwähkönö (eller mwahkönö »dubbel».
måht-, se måhtti.
måhtt3, troligen gossnamn =Matts. Gst Mattabierjö Stensele;
jaure.

måhti—mårså
måhti, se måhtti.
-vårre,
måhtis, gossnamn =Mattis.
sv. Mattisberget Jm 28b6.
måhts- S, troligen =N matni attr.
vikt, lagd dubbel; tillskrynklad; KN
lagt el. brettet sammen, lagt dobbelt; böid; jfr måhttse, veck, och
måhttse, presensparticip av måhttsat
vända om (intr.), återvända; KN snu
(intr.), vende tilbake, komme tilbake; gå tilbake (om svulst); rette
sig ut igjen, til el. henimot sin oprinnelige stilling. Nens6n, Lycksele
lpm Mattsaur, ko mat tsa, går i
krok. måhts-åre och bijje-måhts-dre,
laguner, Malå 42b4. måhtsår-jciure
Sors. 33b3 Gst (öf., Ned.) Matsorsjön; måhtsår(-jåu're) 3304.
måhtt- =gossnamnet måhttu, Mathias?
(Gissning av Grm:s sagesman.)
oai've Jm 12a4 Gst Stuorab Madåive.
måhtti, gen. måhti gossnamn =Matti,
Mats. måhti-juovva Jk 3b6 (efter en
lapp Matti); måhtg-johka 9a4 måhtijau're Gv 14b4-5 Gst Mattij(aure),
-johko Gst Mattijoki, -vdrre Gst
Mattivaara. Hit hör väl också måhtåu're Arj Ruong 27b3 Gst Mattaure.
måhtts-, se måhts-.
måhttd, gen. måhtå, gossnamn —
Matto, Mattias. måhtu-jokötj Jm 13a1
(en lapp med namnet måhttai har
drunknat i bäcken); mahtu-njärika,
sv. Mattisudden. 21e4.
måhtn, Jm matig gen. mektå mask (i
marken eller i trä; jfr suok'sa). Qvigstad, Pattedyr E 13. < fi. mato (som
troligen är ett germanskt lån: got.
mafia, fornsax. matho, fornhty. mado).
måtå-johko Gv 22a3; mätti-jok6-jegge
Gst Matojokkj(eg)ge.
måhtil (2.), gen. av måhttti.
-åhpe
måhtus, gossnamn =Maffias.
Jm 21b6.
mål(h)le, se (s)måi(h)le.
maikeks, se mai/ca.
maiks S, kanske avi. av (Kall) maihkä
(h tecknat överkort) myggrika nät-

ter, när renen inte får någon vila;
Vfs Lgr maiikä (etymologiskt kort a),
warme Luft, die nicht im Zusammenhange mit Sonnenschein auftritt. Hit för Lgr Vfs maiiks, mai'kas,
sehr fett (vom Fleisch gesagt), samt
dels Snåsen maikat, ilbermä,ssig fetter Speisen iiberdriissig werden, dels
Tn naki'kijh sich verwischen, getilgt,
gebleicht werden, undeutlich sichtbar sein (z. B. die Schrift in einem
Buch).
-tjahkö, Wiklund maikekstjahkä Kall 59a1 Gst Maikekstjahke.
Enligt Wiklund: maike friargåva.
mållime, gen. måilme värld. < fi.
maailma.
måinehk, avl. av mdike vank, skavank; sjukdom. Nordiskt lån: fno.
mein n., skade paa legeme eller hel.
bred; skade i almindelighed, urn.
*maina (NL 229). -jciu're Gv 29a6
Gst Mainekj.
maitsi fin svart mylla, där små svarta
eller
myror finns (Grm. Ortn.).
maisi-suol'lutj Jm 14b1.
måliså, målså börda. Nordiskt lån:
fno. mei» m. korg (att bära på ryggen: så åtminstone Harbards1j6d 3);
no. meis m. f. klovkurv, vidiekurv tul
en klovsadel; vidiefletning, hvori
man brer byrder på ryggen; et
grovt not av tong eller vidier, hvori
man indpakker ho for at vselte det
ned fra fjeldmarkerne; (Boss) vidjefletning eller flad ring af trw som
anbringes mellem byrden og brerens rygg; hylster hvori kornet sidder
paa akset; ryggsäck; (fsv. och) sv.
mes fiskkasse; träställning (med bärremmar som på en ryggsäck) att
surra fast ryggbördan på; östsv.
mäise fiskkasse; fodersäck; väska som
bäres på ryggen; bärsele; rem i matsäcken; stor ressläde med sidor av
repnät; jfr fhty. meisa, börda. NL
229. Nens6n, Lycksele lpm maiso,
en sjö, hvari man får hela bördan
fisk. (Moosberg) måi'sic, (C) bijje125

mål tum-måran
måi'sic-jdure (a-ljudets halvlängd ej
dokumenterad) T 32b2 Gst Maisor.
måltum, se måi'tum.
maivat, se våivån.
inrikes kanske =urn. *maiwaz > fno.
mr, mjöl. smal. Jfr dock LÖ maiw e
uf. Qvigstad, Fuglenavne 223. ,•-• fåu're Jm 20b1; 20b6 Gst Maivesjaure. Landet mellan den sistnämnda
sjön och Skalka kallas måives.
-m a j, se mådja och malltd.
måjö, se mådja.
mak, se mohkke.
måk-, se måhka.
nnakke, se mohkke.
måkki, se måggi.
måles, gen. mållåsa kok; måltid, mål
med enkom lagad mat. Nordiskt lån:
fno. må/ n. maaltid (NL 230). -våråtj ('kokberget' Grm) Jm 12a3.
malgo, se malkii.
S möl'ke Lule (Wiklund) das
Niedertreten des Grases; (Grm) nedtrampat och avbetat tillstånd (om
betesmark); manen (eller marken)
lä tåt värre detta fjäll är avbetat;
mal'ke-ätnam mark som är avbetad;
Arj Lgr ätnam, lä marken die Erde ist
zertreten; Vfs Lgr mällke abgeweideter, getretener Boden; Härj. Lgr
zertretenes, abgeweidetes Moosweideland. Q 576.
malkå S, troligen nomen actionis av
(LÖ) malgot, conculcari, neder.
trampas, förtrampas: non nisi de
campis pratisque dicitur. malletinjuonå (Vilh.' 2. i uppteckningen efter Vilh.2 anges a-ljudet som helkort
eller halvkort, det senare troligen
oriktigt), (förr:) halvön där byn Malgonäs ligger, Vilh. 48bc2. malglinjuonå har förmodligen en gång i
tiden kallats *malgti-majö. Sjön Malgomaj (sv. Storsjön) kallas av samerna jetnöm,ö; Lgr jitnamä, illativ
fitnama,sö (även bergnamn).
mål% Arj. Maskaur mdlld, gen. måltån stenstrand; LÖ mab o ripa lams
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aut fluvii lapidosa. Q 577. Nordiskt
lån: fno. ml f. samling, dynga, vold
bestaaende af smaadele; sandmgl
sandvold i stranden; sv. mal grovt
grus och småsten vid stranden av
hav, sjö eller å; sandfritt strandgrus
o. d.; klapperstensfält; urn. *hö
(Wiklund, Lappische Studien 32).
målläkö, kanske avl. av målle, S måle blod; trädsaft, björklag, barklag.
Sors., Malå Gst Malån;
-•, -värre Sors. 42a2 (1830 Malik
Vari).
mål'ma malm; (NG även;) koppar,
brons. Nordiskt lån: NL 230.
maltå Vilh. dåligt, upptrampat, mylligt land; troligen = (Lule) mulltd.
--vajjet Vilh. 40c4.
måletås: Ks Lgr (inessiv-elativ) mcil"twist unpässlich, unwohl; Lule illemål`tiis illamående; jfr EN Kautokeino må/ ( tas kvalm, som plages av
kvalme (iswr fyllesyke); Lule illamål`tas illamående.
månåhk som har barn eller ungar. •
Avl. av månnå barn. Detta ord föreligger måhända i: mcinak (men det
står uttryckligen att a är kort i
andra stavelsen!), (två) berg, Jm
13c4.
manam, se mannan.
mån'ka åtskilliga, många. Nordiskt
lån: NL 232. Hit hör kanske -koriso
Arj Ruong 27a1.
månker, familjenamn. -jåu're, tjärn,
Jk 10a6. Doktor Ernst Manker frågade vad den lilla tjärnen hette, och
följeslagaren svarade att man kunde
ju kalla den
-jåu're. Så blev det
också.
månnå, gen. månå barn. -johko Jm
28a3. Två samebarn skall ha drunknat här.
mannan Trn =mannam, nomen actionis av mannat gå; fi. mennä
(mene-).
-tjormi Jk Wiklund 4a5
(V om Gst Manamtjärro).
måran, Ruong måranj, jfr mårrat,

marås—ma-sälike
brusa (om vatten).
-vågge,
-johko Arj 19b4.
marås, gen. marrasa eller marasta KN
(Polmak) vidstrakt forhoining i terrenget, bevokset med forkroblet bj orkeskog (oftest med myrer og små
vann omkring); (Karasjok) temmelig flat storre haug el. mindre fjell,
bevokset med bjorkeskog; (Kautokeino) temmelig lav, men nokså vidstrakt skogbevokset tjorrå; Nesseby
(Qvigstad) mara.« en slette mellem
fjellene med litt småtrwr; Ks (Qvigstad) lang hoide med lett skog, omgift av sletter og myr; Lule NG lakimmarås-tievvå långsträckt, låg ås i
fjället med klenvuxen björkvegetation, omgiven av kal terräng; Jk
(Wiklund) maras litet, videbeväxt
lågfjäll. Q 581. låhten- , berg, Ks
2a3; joutu- , elativ -tis 5a3.
mår're, gen. mår< fe (blod)korv. Nordiskt lån: fno. mgrr, gen. mrs m.
fedt som findes i et slagtet dyrs
indre; mprbjUga polse, hvis indhold
bestaar af sonderskaaret fedt og
kjod; no. mor m. hakkemad, spiselige
dele av dyrenes indvolde; kjodpolse,
spegepolse; nyremor nyrefedt; forneng. mwrh korv; urn. *marhwa (ack.).
(NL 232: Lid&i, Indogerm. Forschungen 18: 407, Zeitschrift fiir vergl.
Sprachforschung 41: 398; Wiklund,
Lappische Studien 37.) mår`ve-kor'sa
(a-ljudets halvlängd ej dokumenterad) Jk 8a6.
mår'hkan marknad; (K.N) sammenkomst, stevne (i anledning av gudstjeneste i kirken, opbyggelsesmoter,
ting, fornoielser), handelsstevne, marked; markedsplass; kirkested med
ston° bebyggelse; lett bebygget
grend. < fi. markkina-, markkinat
( < sv .). mar kan Wiklund: så kallades fordom Jukkasjärvi kyrkby.
*mår'hte, troligen gossnamn =Martin. mår`te-vårre Gv 15e5 Gst Martinvaara. mar`ten-suotic Arj 19e5.

mår'jå, flicknamn = Marja, Maria.
nicirja-johko Arj 19c3.
mårckö mask (vermis). Nordiskt lån:
no. mark ( < fno. madkr) (NL 232).
-njärå, gammalt sommarviste, Undersåker 65S0a5.
måekit, flicknamn = Markitta, Margareta. — -vcirre, berg och by, Markitta Gv 15b5.
mår'se fiskkorg, »fiskkars*. Etymologiskt =mar'sti. niårse-jecurcitj Gv 15a3
Gst Marsijärvi. nuk'se-juhkö Sors.
25e6, 26e1 Gst Karsbäcken; -wikke
26c1 Gst Marsivagge.
mårssi, se mår'se.
mår'sn, gen. mcir'så väska eller korg
(mest av grantågor), i vilken man
bär fisk. Nordiskt lån: sv. märsa,
östsv. märs; urn. *marsiö ( > fi.
marsio); märk att det lapska ordet
saknar stadieväxling därför att det
kommer av en trestavig nordisk form
(se Collinder, The Lappisch clialect of
Jukkasjärvi, §§ 564, 585). — -iciu're,
-johka Jk 4b6 Gst Mårsojaure, Mårsojokk -jecureh Jm Ruong 20b5 Gst
Marsojaureh.
mår'såk, avl. av metr'så. nuor'hta
Gv 29a4 Gst N. [Karsberget].
mår'säm, avl. av mår'så. , lugnvatten i en bäck, Arj 19c5.
mårctö mård. Qvigstad Pattedyr 130.
Nordiskt lån: fno. mardr, kompositionskasus mard (NL 233). mår`tnber' jö Gst Mattan.berget Stensele
41a1; -Kaffe 41a1-2 Gst Mattanjaure.
Jfr dock nuir'hte.
mårcte, förmodligen gen. av *mecr'hte.
måret(ä)n, gen. av mår`tö.
mårär, se måter.
må-siel'ke, må-särk° landryggen, Kölen; < fi. Maanselkä. masäl-värre
(Ks); ligger på själva vattendelaren.
nici-sällke, låg höjdsträckning som utgör riksgräns Jk 4a4.
maske Ss, se mos'ke.
måsäl-, se må-siel'ke.
ma-sälike, se må-siel'ke.
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mate—miehte
mate Lgr Tysfjord Landmarke fik
Fischgeräte; Fmk Qvigstad madde,
gen. made med på land; fiskeplass.
Q 573. Nordiskt lån: fno. mid n.
mwrke, tegn, som utviser noget,
hvorpaa noget kan kjendes; fiskegrund paa havet, som opseges og
findes ved hj alp af marker paa landet;
no. mid, me, med, mwrke hvorved
man kan kjende et steds beliggenhed
el. gjenfinde et vist punkt, isar paa
seen; fiskeplads, grund som er neje
bestemt ved visse marker på landjorden. NL 229.
matek, se måtta.
måter, S mårär- vitmåra, Galium boreale. Qvigstad, Plantenavne 198.
Nordiskt lån (delvis nog genom förmedling av fi. matara): fno. madra,
forneng. msedere. måter-påk'te, -porre
Jk 8a3 -johko Jm 13c1; -njår'ka
20a5 (Jm). mårär-jåu're Sors. 33c6
Gst Madertr.
miltiedja landsväg. < fi. maantie.
måtja, gossnamn =Mattias. --jciureh
Jm 21b6.
matt-, se madda.
mått-, se måtta.
matta, se måhtö.
måtta, gen. måddaka; S måttökö stam
(på träd), »rot» i betydelsen nedersta
delen eller tjockändan av något;
(Grm Ortn.) huvudmassan av ett
bergparti, varifrån en utlöpare går;
Hatfjelldal (Qvigstad) lavere overgang över fjell, bergpass; (Kall Wiklund) skal, något mindre än durre.
Nensen, Lycksele lpm madd, dal 1.
grubba (ej säkert samma ord). Q
572. Jfr mådclit, gen. måttei upprinnelse, rot, stam, släkt, och (KN)
mduldi, gen. mitti söder; (komparativ) mådcliht som er lenger inne i
munnen (om en tann). --johka,
-vårre Jk 10a3 Ost Maattajoki, Maattavaara. --jciu're eller metddakaGst Råptitjåkko.
jåu're Gv 7a6;
mcitt-tjohkkö Sors. 26c1 Gst Matek128

tjåkko; mått-jåuråtj Gst Mattekj.
måttökö (a-ljudets halvlängd ej dokumenterad), fjälltröskel, Vilh.
mattan, se mår`tä 1.
måttar, gen. måddara nedersta, vidaste delen av en trädkrona, en kåta
1. d.; horisont; förfäder, stam; — ciddjet urförfader, anfader (ciddjå farfar, morfar). — Av samma grundstam
som måtta.
matt(aure), se måhtti.
mattö, se madda.
mattek, se måtta.
måttökö, se måtta.
matti, se måhtti.
matta-, se måhtts-.
måtå, se måhtit.
måu'na, gossnamn =fi. Maunu ( —
Magnus). , by, fi. Maunu, Ks 6a1.
Maunu Martin.poika i Maunu anropas
i Antero Keksis dikt om översvämningen i Torneälven 1677 som potentaatti Pohjan maalla och tilltalas på
lapska! måuna-åhpe, -jciu're Jk 9a4
Gst Maunuvuoma, Maunujaure.
melkas, se miel`kas.
möl'ke, se marke.
mend, se männi.
mel'le, se mielile.
mesen S, gen. av (N) miesse.
mösjke, se mos'ke.
mosse, se miesse.
meures, jfr meurestit gråta högljutt,
jämra sig. — -jåu're, -värre Gv 22b2
Gst Meurisj(aure), Meurisvare.
meuris, se meures.
meuhta, gen. av miekita.
meälkötahke, se mälkötahkö.
miehkak, kanske avl. av miehkke,
svärd, < fi. miekka, germanskt lån:
fno. mwkir, urgerm. ack. *mökja. ••••
Arj 19b4 G Mikkojaure +Paij. Sarto.
-•.-vc'vratjah 19a4.
mlehtailahka, gen. miehtålakci (starkt
sluttande) medlut. Avl. av miehte-.
mlehte- med-, längsgående, rörande
sig i samma riktning; lä-. < fi.
myötä. -vår'hpe Jm.

miehtje—miese(h)k
miehtje-, se miehttje-.
miehtjer, se viehtjer.
miehts-, se miehttse.
miehttje-, mähttje- ut-, avsides liggande; (essiv) miehttjen ytterst vid
kåtaduken, längst borta från härden
i kåtan; långt borta (i allmänhet).
Etymon: FUV 98„. mähttje-rcimatjohkka Gv 8a1 Gst Kuotokaisse.
miehtje-bethkit Sors. Gst Raukotjåkko
25b4; mähtje-ruusd 33 Gst Rosavare.
mehtje-duoinörö, sv. Bak-Dajnan
Vilh. 48a1.
miehtts-, se miehttse.
miehttse, gen. miehtse; mähttse, gen.
mähtse ödemark, vildmark (med eller utan skog), (ut)mark. Q 607. <
fi. metsä.
miek'ta, gen. m(i)euhta. KN en tuedannende Carex-art som vokser på
myr; LO mäkta tuva. Q 586. fi. mätas., tuva: FUV 34. meuhta-luoppal
Gv 7b5.
miele, gen. av mielle.
miel'hke, gen. mierke mjölk. Nordiskt
lån: fno. mfolk f., urn. *meluk (ack.).
NL 234. — -riehppe Jk 8a3. -ked'192,
där lapparna brukade mjölka sina
renar förr, Jm 20a1.
mielckas, gen. mierkasa slädköl, båtköl. Avl. av mierka bringa; etymon:
FUV 9812 , Comparative grammar
393. merkas-rövve Ks 6c4. •••••, berg,
Gv 8c6, 547; — -jdurdtj;
-vd/rätja
(pl.) 8c6-13a6.
avl. av mierhke. -juhkö T
25c2 Gst Mjölkbäcken; -jciure Gst
Mjölkträsk; -jdurcitj Gst Lettasjön.
miell-, se mielle.
mielle, gen. miele; malle, gen. mäle
(kort och bred) styråra; =fi. meta.
poarre-mielle (eller miele)-saviti = (numera) porjos-sardi, Pårjusselet 3m.
»Tolen läh atncim poarreu, maina mällun rasitå förr har man haft en flotte,
med vilken man vrickade sig över.»
miePle, gen. mielle tvärbrant backe;
brant sandstrand vid älv, nipa. Q 587
9 — 644045 B. Collincler

Nordiskt lån: fno. melr, ack. mel m.
sandbanke, grusbanke, mw1; no. mel
sandbakke; da. Bornholm ml liden
sandbanke eller bakke ved stranden,
Jylland mile ds.; sv. Dalarna mfrig
m. nipa; urn. ack. *melhct. NL 234;
Wiklund, Lappische Studien 32.
miell-oai've Gv.
mieris, gen. mierrisa (jfr Lgr, Lp.
Wortschatz, Nr 3813) slö yxa, köttyxa, föreligger kanske i miersajäu're Arj Ruong 27b2 Gst Märsaj (aure).
mierre, gen. miere; märre, gen. märe
gräns; mål; bestämt eller överenskommet antal (eller mängd). < fi.
määrä (ryskt lånord). kciise-mierre,
berg, Jm 7a3-4, b4 Gst Kaisemuora.
En del av berget anses höra till
Gällivare socken.
mier'te, gen. mier` te; märite, gen.
mär`te mjärde. < fi. merta (nordiskt
lån, se Karsten, Finnar och germaner,
1943, sid. 325). mär'te-värre Ks 6a1
Gst Mertav(aa)ra; -jciu're Get Mertaj (ärvi).
mierctek, avl. av mier' te. -jau're Jm
20al.
mieså(h)k som jagar och biter renkalvar (om hund). Avl. av miesse.
miesak(-kuoi'hka), -njcirika, -tjohkka
Jk 3b5; -jitu're 3b4-5. Enligt Wiklund =Kalvkosjön; men 'renko som
har kalv' heter miesak (med kort a).
miese(h)k S miesäk, miesökö, miesjökö,
mieskö, miesjkö: LO mesek vitulinus; e. gr. miesek älo grex vitulinus, vitulis constans, en kalfhop eller hjord; miesek aldo en ren-ko,
som är drägtig med kalf; en renko,
som har kalfvat; Vfs Lgr mieshkä
Renntierkuh, die mit ihrem Kalbe
zusammen weidet; Härj. C miesjkö
zusammenfassende Benennung der
zu einer Herde gehörenden Rann.tierkilhe und Kälber. Avl. av miesse.
miesek-jciurdtjah Jm 20b4. (Betydelsen okänd för sagesmannen.) mie129

miesäkö—moar'hmå
Stjördalen nämner Lgr mihtö, gen.
sehk Sors. 25c5, 809 (var förr kalvTalname in Jämtland.
mihtökön,
ningsland); miesäk, berg, 25c3.
mieskö-tjar`ve Hotagen 52c5 Gst Ky- mihtän, gen. av mihtö.
nisase. mieskö-tjahkön-juhla Unders- mika, se *mihkkci.
åker 65S0e1 Gst Mestabäcken. mie- mikko, se miehkahk.
sjökö-tjahkö (alius miesökö-) Storsjö 'lina, gen. mula kvarn. Förmodligen
< fi. mylly (lånord: fsv. mylla, ack.
71b5 Gst Mieskentjahke. mimik&
myllo, senlatinskt lån). --johka Gv
tjahkä (a1ius miesla-) Undersåker
15b5 Gst Myllyjoki; 22c3 Gst Mil71a4 Gst Mieskentjahke.
lajokk (det har funnits en kvarn
miesökö, se miese(h)k.
där).
miesjökö, se miese(h)k.
kvarn (ett yngre lån än malla).
miesjkö, se miese(h)k.
millu-johko, fi. Myllyjoki Ks 6b1.
mieskö, se miese(h)k.
min'tar Jm Wiklund land, fullt av
mieskön, gen. av mieskö.
-johko Jm Wiklund 14a4-5
åsar.
miesse.
miess-, se
Gst Mintarj(okk).
mlesse, gen. miese kalv (av ren eller
mittsamar- midsommar. -kieclde Jm
älg). mesen-6i've, berg, Stensele.
7c6, kåtaplats vid midsommartiden.
miese(h)k.
miesäk-, se
mietskähla, avl. av mietskö,N. mies'lca miälgas, se miet ka.s.
berg, gårdar, miäll-, se mierle.
rutten; jfr fi. mätä.
-n-juhkö miällo, se mierle.
Vilh. 40b2 Gst Röberg;
sv. Röbergsbäcken. Berget inn.ehål- mjälkedacken, se mälkötahkö.
moal'hke, gen. moarke mindre, tvär
ler en röd, förvittrande urbergsart.
krökning (på trädstam, horn); krökmihttuha
NG
miehttu,
mietål, gen.
ning (på älv, bäck); KN (uregelmes(svagt sluttande) medlut. Avl. av
sig) boining, krumning; krok, sving
miehte-.
(på vej f. eks.). Q 592. mine (o-lju*mihkka.
mihhka Arj, se
dets halvlängd ej dokumenterad)
mihka, se *mihkka.
Sors. 25c4, gammalt lappviste;
mihki, troligen gen. av *mihkki, goss»Vindelkroken». muor ke eller
namn =Mickel.
sats-jänån- Vilh.
*mihkka, Arj mihhka, gen. mihka, troligen gossnamn =Mickel. mihka-johko moal' (h)kim, nomen actionis av
moarliklit göra en krök, gå i krok
Jm 13a1. mihhka-tjohkko, fjällhöjd,
(om vattendrag); avl. av moarhke.
Arj Ruong 19b4.
-johko Jm 7e3. Bäcken gör en
*mihkkå, gen. mihkci gossnamn —
krok.
Jm
WikMikael. mihlcd(-tjohkko)
moarkak, se mörkak.
lund 13a1 Gst Mikatjåkko.
moarkehk som gör tvära krökar (om
mihkkel, gossnamn =Mickel. "väg). Avl. av moarhke.
Jk
10b5
Gst
Mikkelirova.
roavve
*mihkki, se mihki. mihki-jdurcitj Jm moand attr. krökt, krokig; — johko
bäck som går i tvära krökar. Av!. av
21e2.
moarhke.
Mittåmihtä Härj. mitt (i), mitt-.
dalen, lappby, Tn. Enligt Halåsz moarihmå, jfr moar`mes, gen. moarimci
maj månad, eller moar`melatj hoarle
(Deli-lapp-sz6tår 234) betyder mihtö,
som
talar otydligt (hoarle presens'fjälldal'
och
'kleiner
Berg,
up! miht< ,
particip och nomen agentis av hoallat
wo Lappen ihr Zelt aufzuschlagen
tala), eller Vfs Lgr muortm,e Gepflegen'. (Q 590.) Det är kanske noschlechtsteil der Renntierkuh.
men proprium =Mittådalen. Från
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moarcmå—mosken
johka, moar`md-varre Jk 3c5; moskit',bäck, Gv.
moar`må, gen. av moarihntei.
mohkålak, se mohkkölahka.
mohke (1.), gen. av mohkke.
mohke S (2.), se mohkke.
mohkehk, avl. av mohkke. Gv 14a4.
mohken, troligen gen. av mohkke.
-johko Arj 19c5.
mohkk-, se mohkke.
mohkkål, se mohkkölahka.
mohkkålak, se mohkkölahka.
mohkke, gen. mohke; S mohke, Ss
mahke krök (på rep, väg etc.) vars
ändar går ihop (eller nära nog ihop),
så att de bildar en ögla eller går jämsides; bukt på strand, innersta ändan av en vik, vrå; mål, ställe dit
man ärnar sig; ärende. Q 595. Troligen < fi. mukka, mutka. -vårre Gv
22a4. johk(o)- , kyrkby och socken.
(Se Wiklund, Norrbottniska sockenoch kapellnamn.) mohken-gielös Stensele 41b6 Gst Måckenkielinen. jällesmohke Vilh. (se under ales-). suounemahke, Saxåns breda dalgång, Vilh.
Nens6n, Åsele lpm makke 1. måkke,
innersta af en vik.
mohkkek, jfr mohkke. •-• , fors(gren)
Jk.
mohkk61, se mohkkölahka.
mohkkgahka liten krok på väg, bäck,
å, sjö; ställe där väg etc. kröker sig.
Av!. av mohkke. mohkkålak, udde
(älvkrok) Jk 9a5. mohkkåla-jiturittj,
-jiegge Jm 13c1. färilt-mohhicitlak
Arj Ruong 19b4.
mohtjehak, se mohtsehak.
mohtsah-, se mohtsah(t).
mohtsaht, jfr mohtsehak (kanske identiskt med detta). mohtsah(t)-vitrre
Ks 5a4.
mohtsehak, jfr Lule motsehtit, gena,
gå en genväg; Ks Lainiovuoma motsedih ouitii, 28g imperativ motseh
ouitii, genskjuta (fi. kiertää eteen).
mohtsehah(t)-kcila, -puolitja Ks mohtjehak-luoppal Jk 4bc4.

moi've mull; finkornig jord, lera eller
sand, som dammar och fastnar i kläderna.
-mokk, se mohkke.
mffickak krokig, som går i krökar. ,,,vielmes. Avl. av moalihke.
=Sno S, se moalihke.
mol'te, gen. mol`te upptrampad, lös
jord omkring kåtan eller annorstädes. < fi. multa mull, nordiskt lånord.
monne, gen. mone ägg. fi. muna.
moren, se muu'ra.
morts, se murctähkö.
mortsele, se mur`töskö.
mork6, gen. mor< tit ställe där skogen
är fälld (av människor eller av vinden). Q 595 b. < fi. murto skog av
vindfällen. — -cihpe Gv 22b3 Gst
Murtuvuoma;
-vårre Gst Mtutuvaara.
-njunnj e Jm 20b3, ••••• tjohkkö T 32a2 Gst Mortseletj(åkko);
ds. 32c2 Gst Mortotjåkko;
32a1 Gst Sottr(äsk).
mos'k-, se mosike.
moskåtj, dirn. av mot:We.
mos'ke, Ss maske, masjke (NG) jämn
dalbotten med berg på två eller tre
sidor; rund däld på flere sidor omgiven av bergbranter; (SG, Jm) inbuktning i en fjällbrant (särskilt nedanför en högre topp, där växtligheten på grund av det skyddade läget
är rikare; förekommer även i skogslandet vid mindre höjder); Arj en
inklämd plats mellan fjällhöjder
högre upp; Härj. C Bergnische, die
die Bewachung der Renntiere erleichtert. Q 596. stuor-mosike, en
sänka med stenbunden mark, Gv
14b1 (här är ett gammalt höstkåtaställe); mosike-jätere 14b3 Gst Moskojaure. stuor-mosike, björkskogsområda, Arj 19b4. mo8ken-6i've Sors.
34c1 Gst Måskenåive (Fjällnäs).
mö:siken (mw-) -juhkö, sv. Ruttjämbäcken Storsjö 71.
mosken, gen. av mosike.
131

moskörön—muorekåstahka

troligen =moske + jauren.
-jåure 76a4 Gst Myskelsjön;
juhkö Gst Mysklan.
mosiki-, se mos'ke.
moskå sluten. Avl. av mos'ke.
Ks 1a5 Gst Moskon tuoddar.
-tjohkko eller mosktis-tjohkko G v
moskörön,

8c3.
mosktk, avl. av mos'ke. -jciure Jm

13e1;

-vdricsj Ruong 1303.

moskå-koahte med näver och torv

klädd resvirkeshydda utan rökfång.
moskån, gen. av rnos'kå.
moskås, gen. mos'kusa, Arj gen. mus'-

kusa 1. sluten, hopsydd (ej öppen;
om lapsk päls eller kolt); naturligt avgränsad (av berg, sjöar, floder o. d.),
öppen endast åt ett håll (om betesmark i fjällen; även om udde, som
man gärdslat tvärs över); 2. (gen.,
fiktiv, inessiv, substantiviskt) slutet, instängt, helt övertäckt tillstånd.
Q 597. Avl. av mos'ke. ".• -tjohkko eller mo8k-tj. Gv 8e3 Gst Måskotjåkko. mos'kusa-tjohkko Gv 8b3.
-jåureh Arj. mus'kusa-tjohkko Arj
-suvoun Arv 35a2
Ruong 19b4.
Gst Muskusselet.
muddus, se mutttis.
muggs, gen. mukka KN mugg. Lånord. mukkön-jciu're Tn 76 G Muggsj ön.
mul'se sådan torvjord, där mycket

små svarta myror finns (Grm Ortn.).
Jfr mailsi!
mukkå (finskt ord): fi. mukka --mutka
bukt, krökning, krok. mukkå-jägge
Gv 9b4 Gst Mukkajänkkä.
mukkö, se mugga.
mukkön, gen. av mukkö.
mulåh, uppges komma av mullat smågräla, som väl är identiskt med Fmk
Qvigstad mullat murmeln (NL 239);
jfr Jm mullå, attr. mullås gormig,
grälsjuk (mest om kvinnor).
multe Härj. Lgr Erde, Staub. Jfr

molite.
mull ttl, gen. murtit mull, mylla. Nord.
lån: NL 240. Jfr maltå.
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mun'ka, gen. muncka tystlåten man;

(döv)stum man. Lånord: sv. munk;
(skall väl vara:
*nuninci). kvinna som ej kan tala.
(Grm.) munka-jciu're Arj 20c1.
muoddå, gen. muottå päls av lapskt
snitt, lappmudd. -cape Jk 10a4.
muodkåt, se muorckåtahka.
muohkeris, avl. av muohker, storknott
(Simulidae), = fi. mäkärä.
, berg,
Gv 7a6 Gst Måkkolis.
muolcke S, se moal'hke.
muol'ta, S muottä mull. Nordiskt lån:
fno. mo/d f. muld, jord.
muolunahttet Jm Ruong: jciuriit muolunahttii (troligen skrivfel för muolunahtii) det blev landvakar (på våren) på sjöarna. Avl. av muolun, gen.
-a vak längs sjöstranden om våren;
avl. av grundstammen i mualis vak
efter stranden om våren (när isen
lossnat från strandkanterna, så att
man kan ro utmed stränderna).
mu ora, se mierre.
muorahls, se muorahtis.
muorahtis, Trn muorahis attr. kal,
trädlös; avl. av muorra träd, trä, ved.
muorahis-tjohkka Jk 3c3; muorahtisvågge 8a3.
muorthk-, se muor'hke.
muor'hke, eller muorcke smal landtunga mellan två sjöar, vanligen på
ömse sidor om en ström eller fors,
'mårka'. fi. matka resa. stuor muor'hke
eller stuor-muorcke-koritje 13a4 Gst
Ädna Muorkekortje (Stora Sjöfallet).
muorjak, avl. av muorije. , kalberg,
Arj Ruong 19e6 Get Ballekkerke;
Grm , sjö, 20e2.
muor'je, gen. muorje bär. fi. marja.
Gv 14b3 Gst Muorjej(aure);
-jägge.
muorjek, avl. av muorije. , berg, Gv
22a1, 428.
by, järnvägsstation,
Jm 29a2 Gst Murjek.
muorckåsj, se muorUccitj.
muorckåstahka terräng som liknar en
muor'hke.
jfr Arj nunna

muorckåstakåtj—mfirve
muorckåstakåtj, dim. av muorckås-

tahka.
muorckåt, se muorckåtahka.
muorckåtahka, muor`kcit-, Trn muot-

kådak, S. muocikcit- terräng som liknar en muor'hke; terräng med små
sjöar här och där med korta avstånd
emellan. Q 601. muotkådak-fecu're Jk
4b3. muor`kcit-jauråtjah, tre tjärnar,
Jm 13b4. muodkåt-gielea Malå 42c5.
muorckåt T 25c1 Gst Gräskevardo.
muorckåtj, dim. av muor'hke.
muoekenls, avl. av muor'hke.
,
tjärn, 28b4; Jm -jciunitj 21c4.
muorckuta =muorckåtahka.
muorra, gen. muora träd, trä, ved.
muossjäjö, jfr N moar' 8e, gen. moar'se;

Malå mör'« fästmö, < fi. morsian
(baltiskt lån). — , gårdar, Malå 42bc4
Gst Grannäs; -gielös 42e4, 396; — luok'tö (1841 Mursielakt).
muotkååak, se muor`kcitahka.
muot'ke, se muor'hke.
muottåhk, avl. av muoddå. (-tjohkko)
Arj Ruong 19b5 Gst Muottaktjåkko.
muoulahk, jfr muoulaa, lös, så att man
sjunker i den (om homogen snö); KN
muou'laht, gå, broite el. bykse sig
frem i dyp sne el. blot myr. — , berg
Gv 8c6 Gst Mållok.
muous-, se muousö.
muousa, se muousä.
muousö Vfs Lgr mås. Qvigstad Fugle-

navne 224. Lånord: NL 240. muou8tji4völkä Vilh. 4101 Gst Ängesberget,
rätteligen: Måsberget (Ängesberget
och Måsberget har kastbytt namn på
kartan); uhtjö
-bierjötjö 48a1 Gst
Mossaberget. muou„s uttalas nästan
Som muus; jfr NensM, Åsele lpm
mus, mås.
mur'hå (finskt ord); fi. murha mord.
— -värre Jk 4c5.
murj ek, se muorjek.
murctåkö, se mur`tähkö.
murctä Härj. Lgr Schlamm, schwarze
Moorerde. Q 604.
murctöskö, murctskö Lgrschlammig;

pluove schwarzes Schlamm-moor;
Lindberg mor t esk dyig tjärn. Lindberg mur`tö8k-tjohkkä (transskriberat
från landsmålsalfabetet av C) T 32a2
Gst Mortseletj.
murctskö, se mur`töskö.
muretähkö (mur`takö) myrsörja. Jfr
murctö. -juhkä T 32b3 Gst Mortsbäcken; — -tjohkkö Gst Mortsfjället.
Jfr murcaskö.
muru, se muu'ra.
muska, se mos'ke.
muska(j.), se miaj'kå.
muskus, se mosUctis.
mus'kusa Arj, gen. av moalrå.s.
muttås lagom (adj.), lagom stor; rimlig; måttlig. Avl. av muddii, ungefärligen angiven tidpunkt; måtta, återhåll; ungefärlig grad, ungefärligt läge;
nordiskt lånord: fno. mund n. tid; i
at mund vid den tidpunkten, vid det
laget (lp tan mutton); jfr fno. mundang n. hvad der ligger midt imellem
tvende yderligheder eller indbyrdes
afvigende retninger, er ret og passende ( > lp muttåk).
-jåu're Gv
21a5.
muula =sv. mord? muula-åhpe, munGst Mårdmyran Gv 22c6.
muulan, se muulla.
muu'ra, S muurö mur; murad ugn;
(gräns )röse; triangelpunkt. Q 606
Lånord: NL 241. muura-tjohkah Jk
4e3 muura-tjohkko, -njunnje, -kiedde
Jm 7c5; muura-kobbo 14c1 (har varit
gräns mellan renbetesland). muurätjahkä Vilh.-Fr R.r. 204. muurönvåre Vilh. 40c3 Gst Murfjället. Nens6n, Åsele lpm Morenware, satt för
ro skull murar. muurö-tjahkö Fr
47a1, 967,7 Gst Hjerpetjalten (uppkallat efter triangelpunkten; muurön-gietje 52a5 Gst Murufjället (gränsfjäll mot Norge).
muuri5, se muu'ra.
muurön, gen. av muurö.
miirve Malå (Sehlachter) Stelle, wo das
Moos von Rermtieren zertrampelt ist.
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myskel—nåhppe
myskel, se moskörön.
mysklan, se moskörön.
måeken, se mohkke.
måkkolis, se muohkeris.
mållok, se muoulahk.
mård, se muu'la.
rnårso, se mcir'så.
mårsom, se mår'såm och koptohk.
måske (tj åkko ), se moskits.
måsken -=mosken.
måskok, se moskåk.
mähkak, troligen =miehkak. , två
sjöar, Arj 19b4.
mähkänä, se mahkönö.
mähtje-, se miehttje-.
mähttj- Jk, se miehttse.
mähttje (1.) Jk, se miehttse.
mähttje- (2.) se miehttje-.
niälkum, jfr måitum, gen. -a, spänne
(av renhorn, med vilket man spänner
bältet); avl. av måi'te, spänne. — , sv.
Maitum, by, Jm 28a3. Tydes efter de
första bebyggamas namn, Tomas
och hans hustru Maja. Maja förde
spiran i familjen. Sedan hon dött,
kallades mannen Maj-Tomas = Majtom.
mälk, jfr mierhke. Nensån, Åsele lpm
Mälkar, blackt vattn såsom mjölk.
mänå, troligen avl. av mierke (N
mierhke), mjölk.
Mjölkvattnet
Kall 59al.
mälkötahki5 = Lule märkutahka längd
(väg-); se märkå.
(n), ås, Sors.
33a1. Gst Mjälkedacken.
mälkötahkän, se m,älkötahkö.
mällrå, jfr mänt's (opersonligt), det
blir långt (om vägsträcka); märkutahka, längd (väg-); märkat, lång
(om vägsträcka och tid); från finskan:
fi. melko, melkeä, tämlig, lagom,
hjälplig, någorlunda; ansenlig, respektabel, betydlig. --dhpe, -jciu're,
-vårre Gst Melkoape, -jaure, -vare
Gv 14b3.
mäl'kutahka, se mälkötahkö.
mär'hka märke. < fi. merkki (lånord;
jfr NL 242). —pet-johko, fi. Merkki134

pettäänoja, Gst Merkkipetäjänoja Gv
22b1-2. Förlapskning av det finska
namnet.
märra, gen. mära hav; det närmare
havet belägna landet (kustlandet) i
Sverige och Norge; NG märra-riPhka
Norge; Jm mära-riPhka kustlandet
i Norrbotten. Q 609. < fi. men.
märrå Ss, se mär'rå.
mär'rå, Ss märrci märr. Lånord: NL 242.
märsa, se mieris.
märke, se mierite.
märetes, jfr mierite. , elativ märetåsin berg, Jk 10b1-2 Gst Mertainen;
-johka Gst Mertaseno.
mörtiken, se mor`tähkö.
nåb'le, se näbile.
nåbini, S näbidnä namne; Malå »vänlig
bekant». NL 243. näb'dnö, gärd,
Sors. Gst Racknäs.
nåb're =KN når've, gen. nårve silkenever; skrukke, grime, (ansikts)rynka. Nordiskt lån: fno. n/r (långt
f. den udenpaa trxets bark liggende
hinde, mever; urn. *ncil3ira- (kompositionskasus, liksom t. ex. fno.
skjald- av skjoldr sköld); nåb're har
lapsk synkope liksom kalikå, käring
< urn. *karlivgu, fno. kerling;
kåuhtse, åtta =fi. kahdeksan.
luokita, -njetrika, -tjohkka Gv 14c2;
-huor'nåsj 14c2-3 Gst Nabrihuornats.
nabri, se n,åb're.
nudda (med kortgeminata), se nahta.
nagget, se nåkkehtöm.
*nahhpal, se nahhpalah.
nahhpalah Arj, troligen pl. av *nahhpal, som kan vara en avl. av nahhpa,
Lule nahppa detalj av ett örmärke:
spetsen av örat avskuren tvärs över;
jfr Arj. nahhpat klippa av. , stort
lågfjällsområde, Arj. 19b3.
nåhpökö, avl. av nåhpe S =nåhppe.
Idre 76 Gst Häflingskläppen.
nåhppe, gen. nåhpe mjölkkärl i skopform. Lånord: fno. knapp? m. (NL
243). nåhpe =nåhpökö.

nahta-nåssjti
nahta, gen. ncttå; natå, gen. natå; Jk
nadda (kortgeminata). skaft (till kniv
eller yxa). naclda, lågt fjällutsprång,
Jk Wiklund 4a5. nahta-vårre, berg, Gv
22b3; by, 22b2-3 Gst Nattavaara;
-jåu're 22b3 Gst Nattajärvi.
naina, se dina.
naker, gen. n,ctlikåra, S nihker-, nähkörö sömn; pluralis betecknar lång
sömn eller sömnighet. naker-vuohppe
Ks 2b3. -jås're, -värre Jk 4bc3.
johico Gst Nakirbäcken Gv 22c5. nihker-juhkö, -jappö, jäure Vilh. Nensen,
Åsele lpm Nekkar, Vallhjon somnat här.
nakir, se naker.
nåkkehtäm »det att tigga och inte ge
sig» (Malå). Jfr Lule någgit, tvinga,
pressa; KM tvinge; påstå, kommemed
påstander; trosse sig tul å; traette,
disputere (med hverandre); kanske
nordiskt lånord: fno. naudga, node,
tvinge.
nalas Ks KN heengende ned (om bukser som man har på); -pulciact en
som går med buksene hfflngende ned,
fig.: en mann som ingenting gider
bestille; nal lat stå med nedseget
bukse el. belte; fig.: sitte uvirksom.
- -värre Gst Nalaksenv(aa)ra Ks
6b1.
nålld, gen. nålå; S nålå, Ss nålå synål.
Nordiskt lån: fno. nål f. •-•-fått're Gv
15b1 Gst Naalojärvi. stuorä nållå(vcirtå) Sors. 33bc, 34bc Gst St. Nalovardo; nuor`tö nallå 34b1 Gst Nuort
Nalo.
nal'ta, gen. nal`ta, namn på den
förste bebyggaren i Njunjes. nal< tajciuråtj Jm 19a5.
nålti (1.), gen. av nållå.
nålti S (2.), se nållå.
namahls Trn, se namåhtis.
namå(h)tis attr., S nammöhts namnlös. Avi. av namma. namatis-jåu're
Arj. nammähts-jau're Stensele.
nåme(h)k, S nåmähkö, ncimähla 1.
(Lule) ren som ej fällt hornhuden;

2. (Arj, S) småknott; (Lö) det
minsta slaget av myggor, Vestrob.
hya; (Arj, Vfs Lgr) Insekt, das die
Haut am Renntiergeweih angreift.
Avi. av nåmme den håriga huden på
renens horn. nåmähkö, berg, ArjSors. 26c2 Gst Namek.
nåmähkä, se nåm,e(h)k.
nåmm-, se n,åmme.
namma, gen. namå namn. fi. nimi.
-åhpe Jm 21b5 Gst Nammatesape;
-jåu're Gst Nammatesjaure.
nammates, se namåhtis, namma och
nammåtj.
nammåtj: så kallas sådana berg, som
står fria i nedre ändan av en dalgång (Grm Ortn.). Kanske avl. (dim.)
av *nam'må, avl. ('försedd med') av
namma. , berg, Jm 20a1 Gst Nammates 13b3; -älven.
nåmme, gen. nål'« den håriga huden
på renens horn. Se nåmm(e)-oai've.
nammähts, se namåhtis.
nåmm(e)-oalke (Qvigstad) en kjoreren, som endnu ikke har skumt huJk 5a1;
den af hornene. luleht
nåmm-6i-ka8ka-johko.
nammäs, kanske avl. av (N) namma.
-jä,u're, ••••• -juhkö Sors. 42a1 (1830
Namas Jauri.
nåmm-61-, se nåmm(e)-oai've.
nämähkä, se nåme(h)k.
-ätnam hård, fast mark;
naneu:
jfr nangs pred. attr., nanå attr.,
stark, hållbar; fast, hård. Q 611.
nåpår, gen. nå,para borr, drillborr, navarborr. Nordiskt lån: fno. nafarr,
no. navar, sv. navare (ordet behöver
inte ha kommit in i lapskan genom
förmedling av fi. navari [,näveri]).
NL 242. hyöty-n,å,pår-värre (se hy öt y
Jk 10bc Gst Hyöty Näveriv.
värre Gst Napari ( +Kaaretj.?) Gv
-värre Jm 20a4. toppen är
15b2.
som en borr.
napari, se nå/pär.
nårån böld. -åhpe, -tievvå Gv 21a5.
nåssjit S (numera endast i ortnamn)
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nåul—nierke
näs; jfr nås'sje: Q 612. Nordiskt lån:
fno. ne,s n., npl ne.8 eller nesjar.
nås'sje < *nasja; pluralen nesjar tyder kanske på ett femininum, urn.
*nasjö. NL 244. , by, Vilh. 40e3
Gst Stornäs.
nån!-, se nåulå.
nåu'la en lavart.
nåulå (n,åu'lå?), kanske avl. ('försedd
med, rik på') av nåu'le eller (troligare)
nåu'la. Det är också möjligt att
näulei står oriktigt för nau'ia. Jag
återger här nedan Grm:s uppteckning oförändrad. Näulä-jaurå eller
Näulaurå 19e2.
nåu'le, gen. nåule 1. muorra- tränit;
2. penis (på människa). Nordiskt
län (kanske förmedlat av fi. naula):
fno. nagli, ack. nagla nagle, spiger,
som.
nåulehk, avi. av nåu'le. -jåu're Arj
19b4.
nåurai, gen. ndu'raha rova. Qvigstad,
Plantenavne 212. < fi. nauris.
nåusta, troligen (genom förvrängning
i svensk mun?) av *näves-sta (gen.
*nåva,stakå), kompositionskasus *nåvast- > nåvas-, av!. av ncivva, gen.
nhva, fjun, fint hår, (Grm Ortn.)
smådun av sjöfåglar; »sådant flöt
på vattnet om sommaren förr i
tiden, då det var gott om sjöfågel».
Gamla namnet på nåusta-johko Jm
28a1 var nåvas-johko. Grm:s sagesman sade uttryckligen att ortnamnet kommer av ncivva och -sta ( = nåvasta). -johko Jm 21c1 Gst Sakkijokk.
nautas, av!. av nau'ta (yx)skaft.
Etymon: FUV 334, Comparative
grammar § 230, Note. -vcirre Gv
15b2 Gst Nautanen.
nåu'te (vilt) pälsdjur, (jakt)byte; (NG,
Jk) varg. Qvigstad, Pattedyr 145.
Nordiskt lån: fno. naut n. nod, stykke
hornkvwg; nautr m. vxrdifuld eiendom (avi. av njöta, have tul brug og
nytte).
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nåvas, se nåusta.
navet, se nciviht.
nåviht fähus, ladugård. < fi. navetta.
-6i've Gst Navetåive Gv 9b3.
nentsii, näi'htsti flicka. < fi. neitsy.
näihtsti-jåuråtj Sors. 41a4 Gst Stortjärn.

nei'ta, näi'ta flicka; dotter. < fi. neiti.
neita-kåla Gv 8b3 (en flicka har
drunknat där). neita-suoldi Jm 13b6
(liket av en flicka skall ha legat där
över sommaren). neita-påk'te eller
n,äita-påk'te Arj 19e6 (en flicka skall
ha förolyckats där); näi'ta-njuonne,
SO ändan av näi'ta-tjohkko Gst Neitatjåkko, 19b1 (»tönng läh tulutj al-

matjah gitniha nieitau taning vuoitnåm där [här] har folk förr i världen
sett en viterflicka»).
av!. av nei'ta.
-kobba Gv
9e4 Gst Neitakåbbo.
nelge, se niel'ke.
nällä, se nil'jä.
nifi'jän, gen. av naliä.
nelke, se niel'ke.
neres, se nieras.
nete, se niehte.
nevve Nenst5n, Lycksele lpm knös.
niallats, se njalåtj.
nialle, se njalle och njalehk.
nialle(tjåkko), se njalehk.
niarkales, se njår'kålis.
niauve, se njavve.
nibba, gen. nippa KN lite renhorn
uten forgreninger på; liten trepinn;
spiss fjellknatt. Q 615.
Blekte, gen. niete; nähte, gen. näte
mård, Martas martes. Qvigstad, Pattedyr 155. fi. nä,ätä (troligen lp < fi.).
niehte-åhpe Gv 22b4 Gst Neteape;
niehte-vårre 22e5 Gst Mårdberget.
niehtsakis, se njiehtsakis.
niel'ke, gen. nience; ~Im, gen. näl'ke
hunger, svält. < fi. nälkä? näl'kejohko, nällk(e)-oai've Ks 5a6. nierkeripme, sel och hemman, Jm 21c5.
nälike-jecure Arv Wiklund 34c4-5 Gst
Nelgejaurats.

nielckek—nisit
nierkek, avl. av nielike. -jciurectj Jm
28b2. Det finns ingen fisk där.
nieme, se niemi.
niemi (finskt ord) udde. nie/nej:1u' re Jk 10a6.
niepen, se niPpe.
nieras, gen. nierrasa; S nieräs möjligen
identiskt med nieras, kindköttet på
fisk, avl. av nierra, gen. niera, kind.
—, fjäll, Gv 8c3. nerös-jetu're Sors.
42a2 Gst Näresträsket; nieräs-gielös
482. Nensen, Lycksele lpm Neres
Keles, neres, kindben?
nierehk, jfr nierrem Arj (Carl Johansson) =njereu.
-vdratj, fjällsluttning, Arj Ruong 19c5.
Mera, se nieras.
nierjen, se njereu.
nierrasa, gen. av nieras.
nihkas-vuu'll, personnamn. nihkasvuuli-jåu're Jk 4a3. Efter en same
som fiskat där.
nihker-, se naker.
nihkkå, gossnamn =Nicke, Nikolaus,
Nils. ,,,-luok'ta, fi. Nikkulahti. Gv
8a6. Efter Nils Larsson Rikko, som
haft sommarkåtor där (Wiklund).
nihkkel, gossnamn =Mickel? (Eller
Nikolaus?)
-jecu're,
-roavve Jk
10c4 Gst Mikkelijärvi, Mikkelirova.
nihkkålls, gossnamn =Nikolaus. — cape Gv 22c4 Gst Nikkulisvuoma;
-johko 22c4-5 Gst Nilsbäcken.
n,ihkkulis-jciurectj Jm 28a4.
nihkut, gossnamn =Nicke. unna —
och stuor- , två grund, Jm.
nihppe, jfr nihpurici.
, berg,
Arj 19a5.
nihppuris, jfr n,ihpuris.
berg, Jm
28a3.
nihpuris enstaka, hög spets på jämn
fjällrygg. Jfr nipur.
(-tjohkko),
-kirihka, kirckaGv 9c1-2.
nlPhttl. KN naturlig eng som aldri er
gjedslet. < fi. niittu. niatu-jciu're,
fi. Kaivojärvi Ks.
nli'lå, gossnamn =Nils. Nila-hyddan
Jm 12b4. Uppkallad efter samen Ni.

la Ribja.
Arj Ruong
27b3.
niilåhk, troligen avl. av nii3d.
Gv 9c5 Gst Nilakkajärvi.
nillas, troligen gossnamn =Nils.
jciu're Jk 10a5.
nli'p-, se niiipe.
nil'pe kniv. Nordiskt lån: fno. knifr
m., urn. ack. *knifia (NL 245). niipetjohkko, brant fjäll med lång smal
kam, Arj 19b4. niiipärä-jciure Stensele 41b2 Gst Niepen.
nii'pl-, se niiipe.
niku(h), troligen gossnamn =Nicke,
Nikolaus.
-tievvei Jk 10b6;
jäu're Gst Nikuj.
nIkulas, gossnamn =Nils. — -johko Gv
22e5 Gst Nilsbäcken.
nilå(h), troligen gossnamn =Nils.
värre, fi. Nilavaara Ks 6b3.
nöllö (ne1115), LÖ nilja LÖ
stengrund i sjöar, i synnerhet midt
för uddar; Nensen, Lycksele lpm,
näs, udde; Vilh. utskjutande skogsdunge i myr. Q 617. bietjön- , bergutsprång, Sors. nälijö, skog; -n
tjol`th, fjällparti, Vilh. Nensen, Åsele
lpm Nellj en Tjakk bemärker slut,
— där slutas.
gossnamn =Nils. nilsi-värre,
Ks 2al.
nimmörö Ss Wiklund tarmar.
niomel, se njoammel.
nipur spets, mindre (fjäll)topp. Q 618.
nipuris, se nihpuris.
nis'ke nackgropen (på människa och
djur); baksidan av halsen; baknacke;
forsnacke. < fi. niska nacke; kosken
niska stället närmast ovan en fors,
översta delen av en fors. Q 619.
nirji, se njärre.
nissuna, gen. av
nisd, nisun, nissun,
nistil; gen.
nissuna gift kvinna; hustru. nissunjohka Jk 3b5-6. nissuna-tievvci,
-jiegge Jm 21c5 (en lappgumma hade
fallit i en kallkälla, då hon drack, och
frusit ihjäl). nissuna-suolti Arj 19c6
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niuhsak—njål'm
(enligt sägnen blev en kvinna dräpt
där av tjuteh: se tjuhte).
niuhsak det mjuka lagret närmast
under det vita skalet på en björktjuka (björkticka); fnöske; Nordiskt
lån: fno. fnjöskr, hnjåskr m.
ildsvamp (NL 247). — -jdurds, -johka
Jk 4b2 Gst Nuosakka-.
njåbbe, presensparticip av njabat
taga med handen under kjolarna på
kvinnor, sticka handen in i byxorna
på en kvinna, lyfta upp kjolen eller
kolten på en kvinna. »Takkår olmdi,
mi sitai kietau piedjat kuinai passepciihkiita sacra (pudenda) mulierum
manu tangere cupiens». Jfr lpö Skolt
njcippastet, (einmal) tappen, tasten.
-tjohkko Jm 13a3. »Tolutj ulmutjah
pohtji tannö folk brukade mjölka
där förr i världen.»
njåhk-, se njdhkd.
njåhkå, gen. njdkå; S njcikci lake, Lota
lota (vulgaris). Qvigstad, Pattedyr
C 74. Jfr njåke. T. I. Itkonen, Wörterbuch 293, sammanställer ordet
med nychkat, smyga sig på något,
smyga (sig fram) bakom någon; jfr
fi. made lake och mataa krypa, kräla,
vandra långsamt. -johka Gv 15c1.
njetk-du're Jm 28c5.
njahtseh-, se njahtsehk.
njåhtsehk: NG
-suoi'ne ett slags
långt gräs, som växer på tuvor; Ks
Suijavaara Lgr njähtseh-pouka hohes
Grashiigelchen im Moorgelände, fi.
kaulamätäs,
wegen
des dihmen unteren Teiles und des
leicht ablösbaren 'Kopfes'.
njåk-, se njcithicd.
njaka, se njåke.
njåkå, gen. av njåhkd.
njåkå(h)k, avi. av njåhket.
Gv 9b2,
738. -jdurcitj Jm.
njåke Vilh., troligen identiskt med
njählcd, som jämväl i lpö uppträder
som e-stam (å-stammen torde etymologiskt sett vara diminutivform).
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stuorä
Vilh. 47a5 Gst St. Njaka,
uhtjä njåke Gst L. Njaka.
njalåhk, avi. av njalla. njalahk, litet
berg, Arj 19b3.
njalås, troligen =njaldsj (njaldtj); om
s i stället för sje-ljud se Collinder,
Lautlehre des waldlappischen. Dia.
lektes von Gällivare §§ 171, 172.
— -värre Gv 22b5 Gst Nilivaara; jfr
njaldsj-vdrre 22b3 Gst Niallatsvare.
njalåsj =nja/ettj.
njalåtj, njalåsj, dim. av njalla. njakisj-vcirre Gv 22b3 Gst Niallatsvare.
-vårdsj Jm Ruong 13c3.
njalehk, avi. av njalle.
Arj Ruong
19a4 Gst Nialletjåkko; -jokotj 19a1.
njall-, se njalla.
njalla, gen. njalå; S njallä liten bod på
en stolpe (Jm: eller på två stolpar).
Etymon: FUV 39, Comparative
grammar 3829. Nordfinska ni/i, är
nog lånat från lp. -värre Gv 15b5;
22b5. njallö-gåtte, gård, Arv 42a4 Gst
Björklund (det har stått en njalla
där). njallitr Sors. 33c4 Gst Staburträsket. njallö-jäure Vilh. 40b4 Gst
Jallej(aure).
njallä, se njalla.
njalle, gen. njale något som är halt eller
slipprigt, såsom 1. såpa, tvål, asklut,
fiskslem på stranden efter fiske m.m.;
2. saven i träd, då den samlats mellan veden och barken, så att det löper; 3. tunn skare, på vilken skidorna
glider lätt; gott före. fi. nila något
slipprigt, slem; bast, innanbark; sav;
slemmig, slipprig, hal. Jfr njalle.
njalle, se njalla.
njalle Arv 34b6, se njuolla.
njal'le KN, i -pcilc'te,
svtert
glat (svakt hellende). Troligen presensparticip och nomen agentis av
njallat, släppa, då man fläker av den
(om barken, då den löper; säges även
om träd, då barken löper); glida lätt
(om skida, när det fryser på litet);
jfr njalle.
njållm-, se njearme.

njålime mun; mynning. Etymon:
Härj. Hbr ställe,
FUV 43. juhködär en å eller älv rinner ut ur en sjö
( =lus'pe); även: där den mynnar i
en sjö. latnja-vak-njciligne, vik etc.,
Jk 3ab4.
njälmås, av!. av njecl'me. njcilmus(tjohkka) Jk 5e3-4; njcilmus 10a3 Gst
Nalmoisenj(ärvi).
njappahk, jfr Vfs Lgr njappä Bruststäck des Renntierkörpers, eller
KN njabbi simle med fine horn som
er rettet litt bakover; mann med
huen hengende bakover; njabbecht ha
orene bakoverboid (om hest, hund,
hare etc.); vare ensteds hvor man
trives svart gott, sitte og kose sig,
nyde tilveerelsen; Lule njabbahit =
njavvahit sitta sysslolös, tyst och
stilla, på ett ställe. — Arj Wiklund
27a5 Gst Nuortetjåkko.
njarg, se njecrika.
njår'ka, S njcirikö udde, näs, halvö;
LO Norge (ita clicta, quia promontoriis abundat). Q 627.
njår'kålis, avl. av njc'vr'ka.
Arj Ruong 19b4 Gst Niarkalesj(aure); -tjohhko Gst Niarkalestjåkko.
njår`kastahka en utbuktning av stranden som bildar liksom en udde; liten,
kort udde. Av!. av njärika. Q 628.
njårlk6, se njcir'ka.
njårikän, gen. av njar'kö.
njåsjika, se sjnjcisjika.
njåskan, gen. av njecsjika.
njåsska, se sjnjecsjika.
nj askan —njetsjkan, gen. av njitsjika:
se sjnjcispka.
nj attsk e Nens6n, Åsele lpm slätt.
njattsåhk ställe där ej näver tagits.
Abessiv av njaddstit fläka av, riva
av (nävern från en björk, huden av
en ren).
njattsuhtahka ställe där man har tagit
näver. Avi. av njadclstit: se under
njattseihk.
njau'le, Jk njäu'le (kort ä) KN njiu'li
slem (på stenar i vatten, på nät el-

ler annat som ligger i vatten).
riehppe Jk 3c3. -jecu're, fi. Naulajärvi Gv 22b3.
njave, gen. av njavve.
njaven-, gen. av njavve.
njavdi, gen. njavvuha lugn men mycket
stark ström i bäck eller älv, där man
knappt ser att vattnet rör sig;
puol'ta långsluttande, ej brant backe;
värre- långsluttande berg.
njavve, gen. njave stråka, ström
sträcka av älv där det rinner fort
men inte forsar. Q 630. fi. niva. ,
by, Jm 20a3.
njere, se njereu.
njereu, njerg, njerövg, njerd Arj, S
hårdvall, jämn terräng, enkannerligen i fjällen, med (mer eller mindre
sparsam) gräsväxt. njerö-bäive, berg,
Sors. 26e2; njerö-bäiv-tjohkkä 2602
Gst Njeretjåkko; njereu-beäive, berg,
33a1, 743. njereu-tjohkö T 32b4 Gst
Njeritj6,1c1co; njere-tjohkö 32be1 Gst
Nierjentjåkko. njereu-tjiivölkä Vilh.
41c1-2, sv. Ängesberget, Gst Måsjöberget (förväxling: se under muousö);
stuorö-njereu-juhkö 48a1, ab2. njerevajjci Tn 71a4 Gst Gråvålen.
njeröviS, se njereu.
njeri, se njereu.
njerd, se njereu.
njetsak, se njiehtsakis.
nj etse Nens6n, Åsele lpm pinne,
hvarå något hänges. Jfr Vfs Lgr
njiehte Einkerbung.
njlehtsakis undre märgbenet på bakbenet (metatarsus); NG även: smal-kobbo, niehtben på människa.
sakis-tjohkko Gv 14c5; niehtsakisjciu're (även njetsak: förmodligen påverkan från Gst) Gst Nietsak 14e
(5—)6. På sina håll i SOGv har det
muljerade n-ljudet övergått till omuljerat n (C, Lautlehre des waldlappischen Dialektes von Gällivare §
169); det kan också hända att uppteckningen är oriktig.
njlelld, gen. njielic svalg (på människa
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njiere—njulilå
och djur); våldsamt strömdrag i älv.
Avi. av njiellat svälja, sluka; fi.
niellä, stam niele-. kållak- , avsmalnande sträcka av älven med en
stråka (rcivive) med stark ström, Jm.
njiere, se njereu.
njiereu, se njereu.
nierjen, se njereu.
njierrå, se sjnjierrå.
njimmä(h)ts, se namcihti,8.
njirå, se njiråu.
njirå, njirram; gen. njirrama
ställe där grus och sten rasat ned
från ett brant fjäll; stenig fåra efter
fjällbäck eller vårflöde; liten fjällbäck, som vid starkt regnväder eller
snösmältning för vatten, men eljes
är torr. Q 639. Jfr snjiråu (avl. av
sjnjirrat, se under 8jnjirrå).
njirram, se njiråu.
njiu'li, se njau'le.
njiu'hi Ks, nomen aetionis till (KN)
slimes til, få et slimaktig belegg; etc.: avl. av nfiulli
-johko, -jåu're, -kiela8 Ks 2c4.
njoalla, se njuolla.
njoammel, S njuomaö, njenn,ölö hare.
Qvigstad, Pattedyr 152. Etymon:
FUV 4311, Comparative grammar
3828. — -jåu're Jm 702-3 Gst Numirjaure (Njåmmelj.);
-8a8'kam 21a4
21a4 Gst Njommelsaska (Harsprånget); .---njårika 21e3, sv. Haraudden. njuomölö-öi've Stensele 41e4
Gst Niomeloive.
njoanne Arj, se njunnje.
njoas-, se njoas'ke.
njoaskåtj, dim. av njoa8'ke.
njoasske sänka mellan två låga berg
eller bergåsar; (Jm) bredare sänka i
en berg- eller fjällrygg. Q 642. fi.
notka böjning, bukt; notko, böjning
(nedåt); jfr däld, dalsänkning, fördjupning, svank. — -våråtjak Jm 13e4
Gst Njuoskepakte.
njoatsts, (Grm Ortn.) »Namma 1
tas'tg, ko tillit njoatsås luk'sa ja aids.»
njoatsåstit trampa omkull, om hjor140

den, då den tågar fram och lämnar
märken efter sig genom att trampa
omkull gräset åt marschhållet och ta
med sig grus o. d., som synes som en
mörk rand över snöfälten. C: Man
skulle eljes kunna tänka på: njoahtstit, bli trög(are), långsam(mare);
njoahtse, attr. njoatses trög (endast
om kvinna); KN langsom, sen, sendrektig (men ikke lat, doyen).
vågge 12b6; -johko Jm 13c1.
njöitä Lgr (leiser) Abhang; KN njoaitå,
gen. njedttu; Kt njuoitå langslutt
bakke eller skråning. Q 641.
njömölä, se njoamm,e1.
njonnås, se njunjes.
njorko, se njur`kti.
njds'ke, se njoa.s'ke.
nj6tsahtjä, troligen dim. av njoahtse:
se under njoatså. Jfr dock också Snåsen Lgr njuotse, Kleid, das man aber
die Schultern wirft. njötsahtjä-juhkä
T 32be Gst Njåsatsjokk; njötsahtj(ä)tjohkkö 32c2.
njuts, se njuoktså.
njuihkustak, jfr KN njuihkuhahk, sted
hvor det er spor efter at nogen (menneske el.-dyr) har hoppet (njuilhkållt
hoppe). (-njira); -tjohkka Jk 3c4.
njukitj-, se njukutja.
njukkja, gen. njuuhtja; S njuktjä svan.
Qvigstad, Fuglenavne 241. fi. joutsen. njuktjä-jåu're Sors. 33c5 Gst
N juoktj er . Nensen: Lycksele lpm
Njuktjaur bemärker Svan. Åsele lpm
Njuktjar, Svanabyn; Njuktje Tj awelk, Svanberget; Njukts pleuwe,
där Swanor; Njåktsa Svanavattnet.
njuktjama, se njuouhtjau.
njuktjä, se njukitja.
njurlå, gen. njullå, (enligt N. P.
Huvva, Kaalasvuoma;) juo njullehii, emergit, dyker upp (ur vattnet,
om en som är nära att drunkna, i
färd med att drunkna). KN njullehiht plutselig komme til syne (på
landjorden); plutselig komme hm

nj ullj å-njuon j es
(i stue el. telt); smutte nogensteds
hen; njuljåtiht dukke op, plutselig
komme tul syne (i vann). - (även
nulljä) Gst Nuolja, berg, Jk 3a5.
njulljå, se njul'lå.
njunes, se njunjes.
njunj an en (förfinskning), se njunjås.
njunjås, kontamination av njunjes
och njunkitj? , elativ njunjåsin Jk
Gv 7a6;
9a5 Gst Nunanen.
15e3 Gst Njunjanen.
njunje, gen. av njunnje.
njunjes, gen. njunnjåsa; njunes, Trn
även junes; S njuones, njuonå, njönä,
njänä, nånå (lägre, smalare) utlöpare
från ett fjäll eller berg. Avi. av
njunnje. Q 644. Orter i Jm, se Orm.
njunjes-jäu're Gv 10e2 Nunasjärvi,
Jk njunjes, berg. Gst Nunanen. juhkönfänå Undersåker 65 Handölsdalen.;
juhkö-njäncin alimutj (människor, samer) Handöls-lapparna; juhkö-njäncin-juhkö Handölsån; juhkö-njänökh
Handöls-lapparna.
njunji, se njunje.
njunps, se njunjes.
njunnj-, se njunnje.
njunnjåsa, gen. av njunjes.
njunnje, gen. njunje; njunne, Trn även
junne; Arj njuonne, S njuone näsa,
nos, näbb; framändan av ngt; näs
( =udde); (lägre, smalare) utlöpare
från ett fjäll eller berg. Q 645.
njuohtjam, nomen aetionis av
(sj)njuohtjat (Gv) flamma upp och
spruta gnistor; (Jm) flamma (om
eld) ,,,-värre Jk Wiklund 404, 0 om
Gst Njuotjamaj(ärvi).
njuohtså, gen. njuotsd vattenklöver,
Menyanthes trifoliata (kanske därjämte någon annan myr- eller vattenväxt: se Qvigstad, Plantenavne
221). Etymon: FUV 40„, Compara-ähpe Jm
tive grammar 38218.
14c2 Gst Missnemyren (enligt Grms
sagesman 'näckrosmyren'); njiiiihtsä,
torrlagd sjö, Malå 42e4; jfr njuäts, ett
slags sjögräs som förr växte där.

njuoja, se njuojö.
njuojä, S backsluttning, medlute. Q
646. , berg, Sorsele 33b2.
njuoktj-, se njuk'tja.
njuoktja Trn, se njuouhtjau.
njuokkjama, gen. av njuouhtjau.
njuoktje, se njuk'tja.
njuoktjer, se njuk'tja och jciu're.
njuol-, se njuolla.
njuolas, gen. njuollasa KN 1. smal
pyntestripe, smal stripe av annen
farve på skinn; 2. stripe på vannet
efter fisk (eller efter lynnedslag); 3.
den lille hudposen med hår i, som
sitter mellan klovene på renens bakfötter. Avl. av njuolla. stuor (-värre)
Gv 22e2 Gst Njuotasvare.
njuolik-, se njuolika.
njuolika, attr. (pred. njuolicat) rak,
rät. njuolkiire Mal& 42e4, sv. Grövträsket. Nensen, Lycksele lappmark
njuolk jaure rät som en pil. Det
är möjligt att njuolika är en avl. av
njuolla.
njuoll-, se njuolla.
njuolla, gen. njuola; S njoalla, njoala,
njuolö 1. pil; 2. mellan renens bakre
klövhalvor befintlig körtel, vars mynning är omgiven av en tofs av i änden
saffransgula hår; den avsöndrar ett
klibbigt, aromatiskt sekret, med vilket hornen gnidas under hornsättningen. njuolla-jåu're Gv 15c1 Gst
Nuolaj. njoalla-värre eller njuollavärre Arv 34b6 Ost Njallevare.
njuollaur Sorsele 32a6 Gst Nuoljaj(au)re.
njuolvåi, gen. njuol'vu eller njuolivuha,
NG njtilivuha mecllute; sluttande.
njuome15 S, se njoammel.
njuomälä S, se njoammel.
njuon-, se njunnje.
njuonå S, se njunjes.
njuone S, se njunnje.
njuones S, se njunjes.
njuonje S, se njunnje.
njuonje, se njunjes.
njuonjes, se njunjes.
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njuonjo—njättså
njuonjo, se njunnje.
njuonnås, troligen analogisk ombildning av njuones, se njunjes. ‘‘, , udde,
Arj Ruong 27a1.
njuonne S, se njunne.
njuora, gen. av nju,orra (Y).
njuorak, avi. av njuorra (7).
njuoraka, gen. av njuorak.
njuorra, gen. njuora (undervattens-)
grund. Q 648. pajep —jau're Jk;
njuora-jecu're (troligen felaktigt för
-jåu're) Gst Nuorajärvi. Gv
, ett grund i Stora Lulevatten
(förr).
njuorram, gen. njuorrama, jfr njuorra.
Jm 21b1.
njuorre, gen. njuore, se nuorre.
njuor'sjå, se nuorisPi.
njuoske, se njoas'ke.
njuotas, se njuolas.
njuouhtjau, gen. njuokkjama; SOG
njuouhtjam, NG njuouhtja; Trn njuoktja; S njuoktjämwö 1. tunga; 2. kläpp
i en skälla; 3. NG hög smal fjällrygg,
med tvärbranta sidor, vilkens översida är slät och efter sin längdriktning sluttar upp emot fjällets topp;
4.KNkuoihka-njuouhtja»stryktunge»,
tungeformet stromdrag i en kulp
tett nedenfor et stryk. njuoktjavärre, -kor'so, johko Ks 204. njuoktjamajohko. Gv 7a6 Gst Njuktjamajokk.
njuovå, gen. njuovvuh,a Arj; Jm
njuoviti slem på stenar i vatten; slem
på fisk. -johko Arj 20c2.
njurik15, se njurckiti.
njurikii, se njurcktii.
njurckål, njur`kåv, njurckå, sjnjurckå;
gen. njur'ku, njurikuha; sjnjuriku;
S njurikö, njiirlkä svärta, sjöorre,
Oedemia Digra. Qvigstad, Fuglenavne 244. Ljudhärmande; jfr nedan. njur'kuha-tievvci Gv 9b4 Gst
Nuorkotieva; ajnjurckti-jciu're 22a2;
njurcletii-jciu're 29a6. njurciciev-jciurectj Jm 28b4. njarikö, f. d. lappviste,
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mannen androg njiirlk, 2 sg imper.,
vissla), njur'kei-vcircitj Malå.
njurckåv, se njurcktii.
njuuhtjak, troligen avi. av njukitja.
—, en mindre höjd, Jm 20a5. Här
kan uu tänkas ha uppkommit ur
uo, men sammanhang med njuohtjau
är ej sannolikt.
njuuhtjutis, jfr njuuhtjak.
-jolcötj
Jm 20a4;
-vårre Gst Nuotsjotesvare; alep -jåu're Gst Rovejaure;
lulep -jciu're V om N i Nuotsjotesjaure.
njun'tem LÖ nj utem stötel; Wiklund
saltsten, rund sten att mala salt med.
Nomen actionis av njuu'tet 1. knåda,
klämma, trycka, pressa (med knytnäven eller med mortelstöt 1. d.);
pressa lös, flå av en hud (genom att
pressa med knytnäven mellan huden
och köttet); stöta, krossa (t. ex. salt
med sten eller mortelstöt); KN även:
gni ut, smore utover, smore; 2.
stångas (om renar, spec. rentjurar);
njutc'ten, udde med bergkullar, Jk 3a3
njuulten, se njuu'tem.
njiiiihtsä, se njuohtså.
njåktsa Nensån, se njuletja.
njåmmel, se njoammel.
njåsats, se njåsahtjä.
njänekh (pl.) Ss, se njunjes.
njärahk grund, stenig och fylld med
sandbankar (därtill rätt bred och
med grenar; om bäck); jfr njärau.
njärau, gen. njärrama ställe i bäck
där den rinner i flere rännilar och
bottnen är fylld med sandbankar;
bäcken bred och grund, vattnet för
litet för att täcka bottnen. Q 650.
njärre, gen. njäre (KN) en grunn
njavve av forholdsvis stor utstrekning. Q 651. ,,,-jciu're, -värre Ks 1a5
Gst Nirjijaure, Nirjivare.
njärå, se njereu.
njättså- S, jfr njiedclait visa tänderna
en gång; njädclse en som brukar visa
tänder; Kitciclsåt i grinande ställning
(om munnen eller tänderna). njättså-

njäu'le-nuohtte
njuone T, Gst Högstabynäs; byn
Högstaby. Enligt Bånta ter sig näset
liksom när man visar tänder.
njäu'le (kort ä) Jk, se njau'le.
n j äulek Nens<Sn, Åsele lappmark:
njäule, slem. Se nfau'le.
njönå S, se njunjea.
noalite trollkarl. Etymon: FUV 1028,
Comparative grammar 3942. - eller
-tjohkko Jm 13b1 »Har väl funnits
någon trollkarl här.»
noal'ta, n6le'ta, (s)n61'ta rund höjd
i fjällen; bergknalle uppe på ett annat berg. Q 653 no. knolte, nolte m.:
NL 247.
noar've, gen. noarve: 1. bösskolv
(Grm Ortn.); 2. (KN) tverrtre el.
tverrlist som binder sammen de enkelte deler av ngt. (no. norve m.: NL
247); (KN) böta'sesilkenever. noarve-fåu're Jm 21c2.
noarvek, avl. av noar've. , berg, Jm
Ruong 20a4 Gst Nuorvek.
~ås Jk =Lule noatåtj, dim. av
noate börda. tuorika- , lågt fjäll, Jk
Wiklund 3a6.
noddåkö, troligen avl. av noddå Malå
liten till växten; detta ord är väl
identiskt med Lule notti, KN noddå
nystan (nordiskt lån: fno. hnoda n.,
urn. *hnuöö; NL 247).
nohkutus, troligen en förlapsiming av
fi. nukutua insövning, avl. av nukuttaa söva; (opersonligt) man blir mycket sömnig, har svårt att hålla sig
vaken. - -jetu're Jk Wiklund 9a5
Gst Nokutusj(ärvi). Det fi. nokutua
i sin ordning kalkerat på den lp
namnleden.
n6htar, Jfr KN P noahtal haug som er
spiss op; mindre fjelltopp, Q 656, och
noahtta en rund bakke, Q 655.
nol'le, se nollo.
nol'Io, gen. noilo en sten eller två, tre
stenar, som läggs på varandra, som
vägmärke i fjällen. Q 658 nol'le.
nol'ta, se noalita.
nolpa, se nulhpö.

nom`på S trubbig. -tjahkwö Vilh.
norvi, se noar've.
nosson, se nuor'ajå.
nufföl-, jfr Lule nu/ful, nufol, nu/få
kort klabb (eller vedträ), som glöder
i ena ändan; Lö nuf f el, noff el eldbrand. lappläger, Gst Häflingskällorna.
nul'hpa An j (Carl Johansson) liten
utlöpare av fjäll(ända). nui'pa
(nui'hpaY), del av fjällända (mot
SO), Arj Ruong 19c4.
nul'pa, se nui'hpa.
nulhpö, jfr nul'hpå och nul'hpe. Sors. 32a6, vid 812, f. d. lappviste,
Gst Nuolpen; nul'hpö, bergknall, Gst
Nolpa. nulhpön-jciuråtjö (ej fullt spontant) T Gst Nuolptr.
nul'hpe, gen. nul<pe skoglös bergknalle; ändan av ett berg, som sluttar kal nedåt (nul'hpaha 3sg prs; inf.
nul'hpahit). Jfr nul'hpe.
nulhpön, gen. av nulhpö.
nul'hpå 1. hanren som har fällt hornen (eller fått dem avsågade); 2.
(NG) en jämnt kullrig utlöpare från
ett berg (ej med skarp ås). ••••• -kcir'ku
Jm 21a4.
nulljå, se njul'14.
nurpas helt kal och jämn med avrundade konturer (om mindre höjd eller
kulle).
numir, se njoammel.
nunås, se njunfes.
nunis, se njunjes.
nuohkke, gen. nuohke; anuohkke jack,
inskärning i trä 1. d., bl. a. urtaget
i ändan på kiaeca (träribba att
spänna ut hud till tork). Nordiskt lån:
no., sv. nock (NL 308). nissunanuohkke, bergknall, Jk 3b6. siihkoknuohkke, fjällända, Jm 13c1. (»Varrekiehtje nou vuoiku fjälländan ter
sig så.»)
nuohtte, gen. nuohte (fiske)not. Lån
från nord. språk (trol. genom finsk
förmedling): NL 248. -ffluråtj Sors.
33c4 Gst Nottj.
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nuoi'så—nähter
nuoi'så, gen. nuoiså, KN okenavn på
en som går vraltende (nuoi'slit
vralte). nuoiset Gv 8e5 Gst Nåisavarats.
nuokustak, se njuihkustak.
nuola, se njuolla.
nuolja N, se njullet.
nuolja S, se njuolla.
nuolp-, se nulhpö.
nuolpen, se nulhpö.
nuora Jk, se njuorra.
nuorå Ss, jfr nuorre.
Fr 47b1 sv.
Herrbergsudden. Ligger vid ett smalt
sund.
nuor'ht-, se nuor'hta-.
nuor'hta- norr, nordöst. NL 248.
nuor'htasap nordligare.
nuorhtäpä, se nuor`tap.
nuor'jå, gen. nuorjd säl, Phoca. Qvigstad, Pattedyr 153a. nuorjii-johko
Arj 19b2 (ej tecknad på Gst; rinner
från Gst Nuorjoj. till 790). Får väl
antas ha varit öknamn på en person.
nuorko, se njur`kivi.
nuoro kan-, se njuorak.
nuorre, gen. nuore; njuorre 1. havet,
särsk. Atlanten; 2. mycket stor insjö
(Som Torneträsk och St. Lulevatten);
(KN) 1. sund mellem fastlandet og
en o eller mellem to oer; det minste
av to elvelop (som igjen forener sig),
hvert av de mindre elvelop hvor det
er flere enn to (som igjen forener sig).
Q 660. Lånord: no. nor sund, strom,
smalt vanddrag; da. även: havsarm
med smal öppning (NL 248).
nuor'sjå, njuor'sjå (Lule) stor stockeld; (KN) stort flamrnende bål; (T)
nying (tre stockars). Se Wiklund, Le
monde oriental 12: 226. nuorlsKt T,
Gst V. & Ö. Nossonb(er)g(e)t; sjö,
Gst Nosson.
nuort-, se nuor'hta-.
nuort., se n,uor`tap.
nuorctak, se nuorctik.
nuorctalctus nordsidan (av ett berg).
nuoretamus nordligast, längst i norr
belägen.
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nuoretap, S nuortöpö nordligare.
nuorcta-pielle, -pälle norra sidan

nuor`tapitle Trn norra.
nuorcta-päle, se nuorrta-pielle.
nuorctatj nordlig, norra.
nuorctek, se nuorctik.
nuorctik (enligt Nils Nilsson Skum:)

=nuor`tek nordlapp, en som är
inflyttad norrifrån. nuorctik, nuor< tak, gårdar, numera tidnii-kiedde Gv
22a2, Gst Nuortikono eller Nuortak.
Där bodde förr en nordlapska, som
kallades Nuortek-Anna. Järnvägsstationens namn Nuortikon kan gå tillbaka på inessiven av nuor`tek: nuorctekin, eller den likalydande essiven.
Generalstabskartans Nuortikonoape
kan vara en förvanskning av *nuorctek-cinnci-ähpe. På kartans namnform
grundar sig väl de av mig upptecknade namnen nuor`tikon-jegge, -johko,
-veurre.
nuortikon, se nuorctik.
nuortikono, se nuorctik.
nuorvek, se noarvek.
nuosakka, se niuh,sak.
nuotsjotes, se njuuhtjutis.
nur'hke, gen. nurcke (KN) nov, hushjorne; utstikker på et fjell. Q 661.
< fi. nurkka. ,,,-vetrre Gv 15c4 Gst
Snorkav(aa)ra.
nus'kalis Sn jfr Lö nusk (: nuus[ö]kö)
fnöske, Lule nitthsak. Lånord: fno.
ack. hnjelak (NL 247). S nuu8ök(w)6
med uu < ju; nuvka- i nuskalis (med
kort u) kommer av n.orrl. fnusk,
snusk eller no. knusk. nusikalisjetu're Malå 42b4, 335, sv. Fnöskträsket; ••••, -värre Gst Fnösk-berget.
nuuhtsä Vilh. fnöske; jfr niuh.sak.
nuuhtsön-pluovve, myrland.
nuuhtsän, gen. av nuuhtsä.
nuäne S, se njunnje.
nåisa, se nuoilsci.
näbldnä, se netbki.
näb'le S liten bergstopp. Q 663.
nähpäkä, se nechpökö.
nähter backe; berg. Q 664.

näl'htsd--oal'ke
näi'htsid, se nei'htsit.
näips Ss, avi. av nii'pe (N *niipås).
berg, 59a1 Gst Nipenålke.
näi' ta, se nei'ta.
näitsd, se nei'htså.
nälik-, se niel'ke.
näl'ke, se niel'ke.
näl'te liten bergknalle (pikku jyppyrä)
kas'ka- Gv 14a1.
nänå S, se njunjes.
nänån, gen. av näml.
näres, se nieras.
närctd-: Nensen, Lycksele lappmark
när rt a bemärker att man våren tidigt fått ofta fisk. — -jduratj T 33c3
Gst Närtajaure.
näså S, jfr sv. näs. näså Sors. 33a1 Gst
Näsberget.
näs'kem, nomen actionis av näs'ket,
nies'ket skava av hinnan på köttsidan
av en hud med nis'kem-ruou'te (skavjärn). näs'kemah Gv 15a4 Gst Yli
Neskämäv., Keski Neskämävaara,
Al. Nesk'ämävaara.
näskema(h), pl. av näs'kem.
fläsket, kanske avl. av (inf.) näs'ket:
-johka Gv 8a4;
se n,äs'kem.

kor'tje.
76a5 Tärmäs by.
nässå, jfr sv. näs.
flätad Jt1 Lgr Not. Nordiskt lån: fno.
naud f., no. naud. Föreligger kanske
-vivrtti Vilh.; näumin-juhkö,
i:

-jäure.
näurdn, se näurd.
oadje, gen. oaje; &lie, gen. 6je bäck. Q
665. < fi. oja. kol'maloke-ödje Ks
6b3. lavus-oadje Jk 5c6. oaje-johko,
-tjohkko Jm 7b4.
oaggå, attr. -s avskild, avgränsad,
skyddad från angränsande områden
genom naturliga hinder, såsom berg,
branta klippor, vattendrag m. m.,
som hindrar renarna att ge sig in på
andra marker; oaggås ätnam genom
naturliga hinder avgränsat land (område). Jfr oagge.
oagge, gen. oakke (NG) djupt (runt)
ställe under forsf all, där vattnet kret10 — 844045 B. Collinder

sar runt; (Jm) stilla vatten eller motström längs stranden av en älv eller
bäck (norrbottn.. sv. 'agga'). Q 674.
Nordiskt lån. (Det sv. ordet hänger
samman med avig, avog.)
oaggd, gen. oakled (KN) stangfisker,
dorger. Presensparticip och nomen
agentis av (Lule) oaggåt meta. Ety-johko
mon: FUV 1341.
Jk 5b3.
Ks 2a1. luleht
oaggdm (Friis) fisken, fiskeri, fiskedrwt; KN oaggiort-sadje sted til
fiske med stang eller dorge.
oahpes, gen. oahppåsa känd, bekant
(med); känd ( =som man känner till);
(S(1, Fmk) lots, vägvisare (no. »vappus»). < fi. opas. — -olm& Jk Wiklund 4b4 Gst Oppisåive. Kallas (enligt Wiklund) så, emedan berget »visar vägen» till Tarrakoski.
oal-, se oai've.
oailv-, se oai've.
oalvåtj, dim. av oailve.
oai've, 6i've, S oive, ojje, oajjå 1. huvud; 2. mera runt berg eller fjäll (endast som efterled i ortnamn); kuoihkan-oai've forshuvud, översta delen
av en fors; kor`tje-oai've översta delen av ett vattenfall. Q 666. Etymon:
FUV 40, Comparative grammar
3824.3. lusp-oai've Jm 13b6.
gen. di'vuhct; Trn oaivits krönet
av en backe. Q 667. Avi. av oai've.
oaivås-kiellasaht Jk.
(minin gen. di'vura, (Jm) oai'vura =
oalvds, se oaivåi.
oaje, gen. av oadje.
oajjå. S, se oai've.
°snås, se oal`kåtj.
oalckåsj, se oal`kåtj.
oalckåtj, oarkåsj, Trn oark 's, dirn.
av oal'ke. (sanit-våkke-)oal`kåtjatjohkka Gv 8b5, 1257.
oalckätja, gen. av oanat j.
oal'ke, gen. oalcke; 61'ke; S ul'ke. 1.
axel, skuldra; 2. fjällaxel, mindre fjäll som sammanhänger med
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oallti-6ks
ett större. Q 668. Etymon: FUV oar're, gen. oar're; S oaruvö, oarävä
1034.
ekorre. Qvigstad, Pattedyr 157. fi.
oallå (oal'111?), jfr Jm oallåt kvista av
orava. örre-värre Gv 15c4 Orav(aa)ra.
ett träd; ta bort ris och buskar m. m.
oar're-väråsj Jm Ruong 20a2 Gst
från den tillämnade kåtaplatsen
Årrevare;
-njårika Gst Påkkats
(Ålloluokta även:) slå och jaga ett
(se pokösj); udden förmodas ha fått
djur. ,s—vårre,
-luokita Jm
sitt namn av att den till formen lik14c2.
nar en ekorre.
°alg gen. &luta underkäk ( = under- oar'rek, avi. av oar're.
-jåure Jm
käkshalva). Etymon: FUV 103. ölulWiklund 27a6 Ost Årrekj(aure); våråtj, -6ivåtj Sors. 33a1 Gst Åsolkielas Gst Årrekkielas.
å,ive.
oaruvä, se oar're.
oapme attr. (pred. ömes, oames) gam- oasåtj, dim. av omse del, lott; < fi.
mal, sliten (om ting). Etymon: FUV
osa. öscitj-jciu're Gv 14c6 Gst Osas22.
j(aure).
oarövö, se oar're.
oas'sje, gen. oas'sje fräken, Equise~lån långt (borta) i söder; i sydväst.
tum. < fi. hosia. össfe-jägge Sors.
oarjå-plelle, -pälle, gen. -piele, -päle,
34c2 (1830 Ajskijäcki).
-ped södra; sydvästra. oarjå-päl Ks. oatem, nomen a,ctionis av oatet sova.
oarjå-päl, se oarjci-pielle.
Etymon: FUV 721, Comparative
oarjås åt söder, söderut; åt sydväst.
grammar 38819' 2°. -jåu're Jm 21b2.
oar'jåt från sydliga trakter; från sydMan har brukat sova vid denna sjö
väst.
vid resa upp och ned till Jokkoarjåtj sydlig, syd-, södra; sydvästra;
mokk.
-luok'ta Gv 22c6 Gst Vesterv(iken). oautås, se 6utt2.s.
oar'je- söder, sydväst, södra, syd- 6dje, se oadje.
västra. Kan vara etymologiskt iden- 6gge, se oagge.
tiskt med fi. orja träl.
äggtim, se oaggåm.
oar'jelli, S urijeli syd-, sydlig; syd- -ohko, se johko.
västlig;
mår'såk Gv 29a4 Gst S. 6hpes, se oahpes.
Karsberget.
-gielös Malå 42c4 Gst
6inälpö ensam, avskild (?; jfr dina).
Sörliden.
—, berg, Sors. 33a4 Gst Aine. Enligt
oarielli åt söder, söderut; (till) söder
en annan uppgift heter detta berg
om; åt sydväst.
oin,ork. uhtj- ••••• ligger i närheten.
oarlelin (längre borta) i söder eller oinork, se öinölpö.
sydväst; söder (sydväst) om.
ofto attr. öde; — -miehttse ödemark,
ottejelis (längre) söderifrån eller från
ödslig, obefolkad skog.
sydväst.
6i've, se oai've.
oarjellus södra sidan av ngt (t. ex. 6Ivås, se oaivås.
ett berg).
-ojö-, troligen ---6je (oai've); se sub
oarjemus sydligaste.
stubbci Gv
14c4-5 Ost S. Stubba.
6je, se oadje.
oarjep, S örjäpö som är längre i söder, 6jje S, se oai've.
sydligare, södra. — tjuute-kobba Gv -okkå, jfr oaggic. rabirokkic, ström, Arj
14a5, 648 Gst Tjutekåbbo.
Ruong 27a1.
oar'kå Härj. Lgr Tal mit Kiefer- und ökkuhtak metställe. Avl. av oaggåt:
Birkenwald. fi. orko fuktig däld, dalse oaggd.
sänkning, låglänt ställe, fördjupning. 6ks S mete =N *oakkeis?): (Härj.)
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6ksän—påddus
hoakkwih meta =N oaggåt: se under
oaggic. (h)öks-jåu're T Gst Aksejaure.
6ksön, se öka.
6kuhtak spår efter renar som blivit
förföljda av varg eller hund. Avi. av
oahkgt förfölja.
61'ke, se vane.
°Nios, se hol`kos.
olles-, se ulles-.
ol'må, gen. av o/mrii.
olmål, gen. ormå man (vir). ol'mcinjunnje Jk Wiklund 9a3 Gst Kerkelako. (Troligen oriktig lokalisering:
se kerikatj.)
-kovve, strandremsa,
Jm 20b5.
olimiSk-, se ärmuk.
omåh- Ks, jfr Lule omacis, homökis
disig; disigt väder; omökas'tec det blir
dis(igt väder). -jecu're Ks 1b6.
o'må, se hopmg.
6n'kå S: Nensån, Lycksele lappmark
ånka (järrpo råcke) djupt hål i
myror, hvarifrån små bäckar rinna
(j. r. betyder 'rund grop'); jfr Lgr
Vfs uon'ke Furche, Stromrinne, Strudel in einem Bach. — -juhke Sors.
32ab5 Gst Ankarjokk; -tjorrg, berg,
32a6.
6pme, se oapme.
opmå, se hopmg.
oppis, se oahpes.
orehk, S hurr(h)k(w)ii hanren i tvåårsåldern (får det namnet på hösten,
då den är 1-1- år gammal). hurrukatjahke 72a1 Dörrsjöfjället.
ores; gen. orråsa, orrösa; Ss harrec
hanne (ej gärna om fisk); S flock av
hanrenar.
orj., se oarjep.
orjås, se oarjecs.
orjeb, se oarjep.
6rjelctus, se oarjel`tus.
6rjemus, se oarjemus.
örjisj, avl. av oar'je-.
haulkar(a)johko Gv 14a4 Gst Haukarjoki.
örjäpt; S, se oarjep.
orlkä S, se oarika.
6rrek, se oar'rek.

orret, av Wiklunds sagesman sammanställt med fi. ont hingst.
juovva, en gammal offerplats, Jk
Wiklund 3c6 (se under vidjec).
orro, se orgi.
orru, troligen: or'ric, presensparticip
av orrgt (se under oriti).
sund, Jm 14b1.
orrtim-, nomen aetionis av orrgt: se
under oriti; -sadje vistelseort, viste,
ställe där man bor; — -vcirre fjäll eller
berg där man vistas.
ors, se urcte,s.
or'ta, se or'to.
or'to, gen. or`to trädgränsen i fjällen.
Q 678.
oruhak Trn, se oruhtak.
oruhtak, Tm oruhak viste, plats där
man bor. Q 681. Av!. av orrict (se under °rid).
oråi, gen. orruha; Trn °råe viste, plats
där man vistas. Avl. av °mit vara,
bo, vistas. Etymon: Comparative
grammar 402. orgi-echpe Gv 22a1
Gst Orrotj. orgi-vecrre Jm 28b6. Ett
härbre har stått där. orgs-johka,
viste, Jk 9a2.
orås Trri, se ortii.
6såtj, se oasectj.
dsä S (berg)ås. Lånord.
ös'sje, se oas'sje.
ot6 attr., otös pred.; S orro, urre, Härj.
udde ny. fi. uusi (uute-). otd-jiegge Gv
22b5 Gst Nymyran. ot6s-luokita Jm
20a3. orro-njuonec Sors. Gst Nyby.
ot6s, se °tö.
(mrs =sv. Ols-. -jciu're, gård, Sors.
ou'to-,
S aude- fram-, främre;
förutvarande. Etymon: Comparative
grammar § 230 Note. gallcin-(n)aucle
Torkelstöten, Gst Kläppen.
outos, outas, S auto fram, framåt; (7)
rätt emot, mitt emot; jfr ou'to-.
6utås, oautås underbar, förunderlig,
märklig. fi. outo underlig, främmande.
pada Jk, gen. av pahta.
påddus Jk Wiklund, jfr Lule pciddut
bli nedsmord, nedsmutsad, nedsölad
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påddusas-pajelctus
av ngt (avl. av påtet smeta ned,
smutsa ned, söla ned =KN påddiht).
-, kulle, Jk Wiklund 3b6; unna pciddusas, backe (fordom offerplats).
påddusas, dim. av påddus.
padj-, se padje-.
padje-, S bajje-, bijje- över-, övre.
padje-lån'ta fjällandet, höglandet, särskilt sommarbeteslanden uppe mot
norska gränsen. Namn på en lapsk
dikt av Israel Ruong.
padjerlm, se padje och riepme.
padjuhtis högt beläget ställe, högt belägen terräng. Avi. av padje-.
padås Ks, kan vara dim. av pahta.
-johko, fi. Padankijoki Ks 6b3.
pågge, gen. påkke grimma: se pciggi.
påggi bagge? påggi-suolluh: så kallades
förr slibba-suolluh Jm 13c4. Enligt
Grm =pågge. Jfr slibba.
pahås attr., pahci pred. ond, besvärlig.
< fi. paha.
båhkå Ss, se båhkti.
båtkä, båhkwä backe. Q 51. Ungt lån.
påhkka, gen. påhka hetta.
påhkkn, S båhkti, båhkå backe. Q 51.
Lånord: NL 99. sliehpci-pahkkä Arj
19c1.
påhpa, se pappa.
påhppa, gen. påhpa (nordligt ord)
präst. < fi. pappi (med all sannolikhet inkommet från ryskan). påhpakohpe, liten sänka, Jk Wiklund 4b3i
»efter en präst, fennsri eller vennari,
som varit där och predikat och döpt
barn. Kan möjligen härmed avses
Anders Fjellner ..., som 1820-42 var
missionär och präst i Torne lappmark?»
pahta, gen. patå (Jk pada, pada) para
[tungspets -r utan rullning], bak,
stuss; botten (i tunna); innersta ändan av en vik. Q 69. patå-jåu're Gv
8b3.
pahta, se påk9å.
påhtja Jk, se påhtsak.
påhtjatj, se påhtsasj.
båhts-, se påhtsak.
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påhtsa, se påhtsak.
påhtsak, påhtsa, påtsa, Jk påhtja, Lö
patsa, patsek, Ss båhtsäkwö kotte;
näverflarn på nät. påhtsak, berg, Gv
15b1 Patjanen. lulep påhtja-jäkel Jk
4c5 Gst Al. Patsijäkälä. båhtsä-vårtit
T Patsovardo.
påhtsasj, jfr påhtjasj, påhtjatj, dim.
av påhttja pojke. ,,,-tjohkka eller Gv 15b1 Gst Patjanen; påhtsasj-johka.
pcihtjasj är kanske en folketymologisk förvanskning av påhtsasj; se
pcihtsak.
båhtsä-, se påhtsak.
pal'hka skit; strunt. Etymon: FUV
787, Comparative grammar 3892.1.
pal'hkå, avl. av paiihka. -,(-vårcitj)
Jm 14b1. (»kal`tesvcirre 1 tau pailhkant
tasi, K. har skitit det dit.») Jfr pai'llkås.
-kurra
paihkahk, avl. av pai'hka.
Arj Ruong 19e6.
-jciuråtj
paihkas, avl. av paithkaJm 704 (meddelaren trodde att någon haft ont i magen och måst
skita där); -jåuråsj, -luokita, -våråtjah 20a4.
pal'hkås, attr. till paPhkci. Hit hör
kanske päihkås-jciu're (kort å), -vårre
Ks 2b1; -njårika 1b6.
pål'hke plats, uppehållsort (med närmaste omgivning), trakt. < fi.
paikka.
pål'htem, nomen actionis av peti,Uttet
1. lysa, skina (spec. om solen, men
även om månen och elden); (Jm)
värma (t. ex. händerna) framför elden; eller 2. förmå någon, få någon
till något; få fart på, få i gång (spec.
renarna. 1. < fi. paistaa (kan vara
urbesläktat). Se under akne.
paites, se kuol'hpa.
paij e, se padje-.
paijeb, se pajep.
pajåletus, se pajel`tus.
pajeltes, se pajel`tus.
pajelctls, se pajeCtus.
pajelctus 1. det översta lagret i fly-

pajonis—pålckat
tande ämnen (t. ex. flottet ovanpå
buljongen, grädden ovanpå mjölken);
2. övre sidan av ngt, överdel, yta;
höjden; 3. (som förled i sammansättning) som är ovanpå eller utanpå eller i höjden; över-, ytter-.
pajenis, troligen avl. av padje.
jiegge Jm 20b2. Enligt kartbilden
högt belägen.
pajep, S Arv bijäpe som är högre upp,
övre.
bajje-, se padje-.
pajås, gen. podium; S byjjäsä som
finns högt uppe, högt uppe belägen;
övertelhi i nät eller not; pajOstjohkko högt uppe belägen topp. Q
49. Avl. av padje-. byjjösä Arv 35c3
Ost Bius.
paks, se boaktjO.
paksim läpp. Etymon: FUV 511. Omkring njuorrakuorra (Jm) delar sig
älven i två grenar; den södra kallas
paksim,.
båkt-, påk't-, se påk'te.
påk'tå, avl. av påleitef ,s,-jåu're Jk
Wiklund 3a4-5 Get Pahtajaure.
påktåtj Arj --påuhtätj.
påk'te, gen. påuhte brant klippa, bergsbrant. Q 53. pålelt-oai've Jm, sv.
Flyggberget. Flygg betyder 'brant
klippa, bergsbrant'.
påkte(h)k, avl. av påk'te. påktekjiegge Jm 28b3. påktehk, berg, Arj
Ruong 26a6.
påktekatj, dim. av påk'te. —, litet
berg, vid påktek-jiegge.
båktes, avl. av påk'te. -jåu're Stensele (»klippsjön»).
bakti, se påk'te.
paktjås, se poaktjtis.
pakvåla SOG bakval. Lånord.
bål-, troligen =påla 2. balOrg ST, enligt Moosberg det äldsta kända namnet (sedermera &iltåg) på biellitjåu're (se piel'lli); bålleirä-juhkö, bäck
från Biellojaure, Lindberg Ballerbäcken.
-tjohkko
påla 1., gossnamn =På'?

Jm 20c4. En lapp vid namn P.
bodde vid östra sidan av fjället.
påla 2., gen. pållaka NG ställe där renarna brukar eller vill gräva; gräv
(pållem-påi'hke);
-jägge myr där
det växer njuohtmi. Avl. av pållet,
lsg prs pålåu gräva; (om ren:) böka
(med klövama). Jfr bål-.
pålåht, se pålåhtahka.
pålåhta, se på/ethtahka.
pålåhtahk, se pålähtahka.
pålåhtahka ställe där någon har
grävt; ställe där ren grävt på myr
efter hö; dike 1. d. Av!. av pcillet: se
påla 2.
pålau, gen. pållama: pålau-kuoråtj
björnide bestående av håla, som
björnen har grävt i marken. Jfr påla
2.
palem, se pållem.
palj a, se bållja.
bålla (1) gasika-bed'ja (?), ett berg
med kal topp, Arv 35b1 (Orm) Get
Palja. Jfr påljes.
påljes kal. < fi. paljas. mittes- , ett
kalt berg, Jk 10c2-3.
bånå, se pål<kes.
pill'kå: -tjohkko fjälltopp, där renar
vistas under den varmaste tiden på
dagen om sommaren. Jfr pål'leti och
berg, Gv 22b3.
pål`kat. Q 59.
-luoleta
pålekås, jfr pål`kåstahka.
(enligt Orm kort vokal i första stavelsen) Jm 13a4 Get Roiskal(uok)te.
pålckåstahka, avl. av pcines. — eller
pål`kåstak-kor'so Jm 13a4, en klyfta
med en bäck, där man kan gå upp på
fjället.
pålckåstak, se pål`kåstahlca.
pålckat, jfr KN pålkadahk sådant vr
(med varme og mygg) at ren eller
kyr skjener. Avi. av påVkat (om renar eller renhjord:) tillbringa den
hetaste tiden under dagen på sommaren på högre belägna platser, särskilt snöfält och jöklar, för bromsens
och hettans skull; ge sig i väg upp på
höjderna (om renarna). Etymon:
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pålckes-pånine
FUV 108..
-johko Jm 12b6. »taina
ko pcillkam läh tanne kätjti kieseu
emedan de ha strövat här hela sommaren». •••• -tjohkko -loame-tjohkko
Jm 13c1.
pärkes, gen. pålikå; S bånå gångstig
(ej i snö). Q 56. - -keuitse Gv 14a2
(där går en flyttled);
-åhpe, fi.
Palkattivuoma Gv 15c3 Gst Palkaliv(uoma).
Jm Ruong 20a4
(den gamla poststigen gick därifrån
till Tjåmotis). bålkes-tjar Ve (det
gamla namnet på) Gst Tubbake: se
tubbökö.
palkis, se pål`kes.
pål'Ini het väderlek om sommaren,
då insekter plågar renarna, så att de
skockar ihop sig på högre belägna
platser, särskilt på snöfält och jöklar. Avl. av pållkat; se pål`kat. våre, poststation, Arv 34a6 Gst Östansj ö .
båll-, se bål-.
pållar, avi. av pållet: se påla 2. paihka- Jm, en mycket liten holme, där
någon jord finnes.
parlåm, troligen nomen actionis av
pal'låt, bli rädd, bli skrämd, avi. av
pallat vara rädd, frukta; etymon:
FUV 474, Comparative grammar
3839_4. pallånt-kobbo Jm 14c3.
pållehk, jfr pållahk något som kan användas att kasta på någon; pålla(h)kahttet kasta något på, mot eller efter någon; Arj Ruong pållakaktitet
kasta (en stav). aciu1 K- -, SV om
1716, Arj 19a1; ••••• , fjällknös, 19c6;
-jåure (V om Gst Ballekkerke);
-johko.
pallem hammaren med vilken man
slog på trolltrumman. Etymon (högst
ovisst): FUV 74. pallem - eller
-våråtj Jm 20a5 Gst Pallemvarats;
Ruong -ruoutåsj (0 om berget).
pållem, nomen aetionis av pållet: se
påkt 2. - -jdu're Gv 29a5 Gst Palemjaurats. -jåu're Jm 21b2. »koi'ltkotam lä jåureu man har torrlagt sjön.»
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båller-, se bål-.
pårid, gen. pållit pungen (scrotuna)
med innehåll (på människor och
djur). Nordiskt lån: NL 100. pålltinOve, ett större, ej så högt trädlöst
fjäll. Arj 19c4.
pålhln, gen. av
pal'sa, gen. palcut torr, låg ås eller
upphöjning på myr; upphöjning i
terrängen; liten upphöjning i en myr,
där marken ej är så sur; låttak- - liten, torrare upphöjning, där det
växer hjortron, i en myr. Q 60.
pal'si, gen. palsi, Ks Suijavaara Lgr
Untiefe in einem See, wo das Zugnetz
beim Fang aufgezogen wird. Jfr
pal'ea.
pål't-, se pålita.
pål'ta, gen. pål`ta platsen, rummet
bredvid någon eller något. Jfr pårte.
-tjohkka eller pål`ta- Gv 9b1 Paltavare; pcirta-jåttråsj, -johka, -luoleta
8b5 Gst Paltajaure, -jokk, luokte.
pål't-oai've Jm 13b5, nuor`tap pcil`toailve 13b6. Jfr Q 54.
påPta, gen. av peta.
påletasj, se pål`tatj.
pållatj, pårtasj, dim. av peta. unna
pål`tasj, bergås, Gv.
pålcite sluttning, bergsluttning. Q 54.
< fi. paltta, dial. palta bergsluttning,
sluttning vid bergsfoten, terrass;
bryn, rand, brädd; brink, backe.
bålctö(h)kö, avl. av pål"t,e.
Vilh.
palto, se poartti.
parva moln. fi. pilvi.
palvak, jfr palvakift molnig, mulen.
Avl. av pal'va. -jokötj Jm 21b1.
påmar, gen. påpmara Arj Qvigstad
elvebredd som hever sig litt, marbakke i innsjo; Jt1 Lgr behag steiler
Abhang, steile Steigung. Q 63. Jfr
0°mi.
bilmörö, se påmar.
pån'na, namn: se pån'ne. Släkten
Panna omtalas i Petrus Lmstadius'
Journal. pannå-våråtj Arj 19b6.
pån'ne: Panne, Panni, Panna, goss.

påninita—pår'ne

namn. Troligen hypokoristisk biform
av pcir'ne gosse, son (lånord, NL 101).
pinne-tjohkka Gv 14a3 Gst Pannetjåkko.
pån'nita, avi. av pcininit koka kaffe
(jfr pci,n'nu [kaffe]panna). pcinnitakoar've, ström, Jm.
pån'tje 1. (Malå) dauernder Schmerz;
dauernd schmerzhaft; beschwerlich,
lästig; 2. (1)
pån't,si egennamn. unna , bergknall, Gv 22b4;
(piehti-)", 22c6 Gst L(ill)a Pantsiberget; stuor- 22b4-5 Gst Pantjevaara; d:o 2206 Gst St. Pantsiberget.
pån'tji, se pcin'tsi.
pån'tsi, pån'tji, lapskt (släkt)namn;
namn på en lapp, som drunknade vid
spången printei-rovve. Jfr pantje. påntsi-kättcitjah Jm, mjölkningsvallar, där
lappen Pantsi vistats på höstsomrarna.
påntsikutj, avi. av pån'tsi. Ändelsen
-kutj nyttjas om en som är död. Se
pån'tsi. påntsikuttja kättåtjah =
pcintsi-kättåtjah.
pan'tå (pcin'tti?): — -tjärn Jm 28b5
(efter en same, Panto-Lasse, som har
haft en stuga vid tjärnen).
para Jk, gen. av pahta.
parå, gen. parraka ekorrbo; även
lapskt släktnamn, från början öknamn: se Petrus Lwstadius, Journal.
-jciu're Gv 14b6 Gst Parrekj(au)re.
pardne, se pår'ne.
påröhkö Vfs Lgr
pår'hkii, gen. pcir`kit bark; barklag.
Nordiskt lån: fno. b2rkr m., urn. ack.
*barku (NL 102). bår`kti-njuones
Arv 35a2 Gst Barkonjuonjo.
par'hta, gen. par`ta stuga; bastu- <
fi. pirtti. par`ta-johko Gv 22a2, fi.
Pirttijoki. bar`ta-suvvän Malå, sommarläger, Bastusele.
pår'hte, gen. par`te; Fmk Nesseby
pär'hte; bär`te, bår`te (KN) bryderi,
uleilighet, forlegenhet, knipe; fortred; ulykkestilfelle; i pl. også: skada;
(Fmk Nesseby Lgr) Krankheitsan-

fall; krankhafte Eigenschaft (am
Menschen); (Tn Lgr) heftiger
Sehmerz; (Vfs Lgr) pl. Gebm.tswehen. Kan föreligga i: pcirct-urcte
Arj Ruong 27 Barturte. Jfr pevr`tån,
pcirctek.
påril järnstativ för ljustereld. < fi.
parila.
pårilasj, dim. av petri,1-. -koar've Jm.
bårläkä, jfr NG pårjastit smäda, förtala (kanske lån från finskan: paria
ocker; pctrjata ockra, förtrycka;
klandra, lasta, tadla, försmäda, förklena; parjaus försmädelse, förklenande, lastande, ovett, förtal; nordisk upprinnelse är inte utesluten;
fno. berja f. invenclning mod noget
som man vii forkaste eller tilsidesatte; berja slaa; forkaste, tilsideswtte; berja nidr neddysse noget,
hvorom man ikke vii der skal hores
tale).
, sel, T, sv. Barselet, Gst
Barsele. »Dom 'hannes».
pårlk- (?), se petr`kå.
pår'kå, se peurck4.
pårckå, jfr pår`ket-vuos'sa ränsel, ryggsäck (av sämskskinn; till pcir'hkit?);
pevr'ketit att fläta. pår`kå-jciu're (pa-?)
Jm 20b1; petrkåu're (pa-?), by 21b1,
sv. Parkijaur. pcirkci-jetureh Arj 19c3;
petrikci-jåure Wiklund 26a3 Parkaj (aure).
barkan, se buorkå.
barko, se petrihkei.
bår'må Ss, se pcir'mit.
bår'mån, gen. av bår'må.
pår'må, Ss bårlmet bråddjup, brådstup under vatten; randen av ett
tvärbrant berg. Q 64. Nordiskt lån:
fno. barmr m. brern, kant (NL 101).
bcirimet, fjäll, Storsjö.
pårcnåsj, se pår<ncitj.
pårcnåtj, påenåsj, dim. av pår'ne.
pår`ncisj-vårre Jm 21b5.
pår'ne, gen. pcir`ne son; gosse, ung
man (lpö Kola även: barn). Nordiskt lån: urn. *barna (NL 101).
pcir'ne-johko Gv 8e4 Gst Pardnejokk.
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påene—patåtj
påene, gen. av påring.
parrek, se parå.
pårrll, se påril.
pårrå, gen. pårå våg, bölja. Nordiskt
lån: fno. bära, ack. båru (NL 102).
—vierra, ett mindre berg, liknande
en våg, Jm 20b1. -vieralt, partier
av en fjällsida, Arj Ruong 19e5.
partsja Arj Lgr; S Lgr bar'sjö (Arj)
Abhang; (S) oberer Rand eines Abhanges. kerun-par'sja, fjällparti, Arj
Ruong 19b4.
'meta, gen. av par'hta.
baeta, se par'hta.
pärta', dopnamnet Bartel (Bertil)?

pårtal-värre,

-johko, -njcirika

Ks 1b6.
-öi've Arj
påetan-, hfr pår'hte.
Ruong 26a6.
,
påetek, kanske avl. av pår'hte.
myr, Arj Ruong 19c5; ..,-johko Wiklund: älven från Gst Barturtejaure.
barctuk, avl. av par'hta. bajje , sel,
Malå 42a4 Gst Paije Bartuk, sv.
Övre Bastuselet.
pårå, gen. av pårrå.
pårå(h)k KN vaerhårdt beliggende
(om sted). Nordiskt lån: fno. barr
( =berr), no., sv. bar; jfr bårtis bar
(om barmark). NL 102. påt-laka eller
påråk-våråtjah Gv 13a5 Gst Parokvarats.
påråhka, pl. av pårå(h)k.
pasåhtis Andersmäss, adventssöndagen. Jfr passe.
pasj'ka svallis, issvall. Kanske kontamination: pcicklat, bli svallis, och
asfica,s svallis. — -johko Jm 21c1. Det
blir svallis där på vintern. Etymolofi. uhku vatten och
giskt: asjkas
sörja på isen, stöp, tjock och blöt
snö; påddat, FUV 4611, Comparative
gramrnar 383.
pasika, jfr pas'ke, attr. pm:less, och
pasku(h)k trång, snäv, liten (om
öppning, klädesplagg etc.); smal
(t. ex. om dalgång, slädspår); finplats på norra
maskig (om nät).
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stranden av Gst Gardejaure, Arj
Ruong 19b3.
paskåsj, se pa,skåtj.
pasikatis trång, smal plats, pass. Avl.
av pa,s'ke.
pas'katissa =pas'kati8.
paskåtj, paskåsj, dim. av pa,s'ke.
dalförträngning,
lådtju-paskåsj,
(inget kvantitetsmärke på sista vokalen) Jk 8a4.
pas'ke trång, smal. Jfr pasika.
pås'må elddonspung. --vårre eller
kådde- -värre Jk 11b1 Gst Pasmav(aa)ra.
basmake, se båsmäkä.
båsmäkö, troligen avl. av påsimet. ,
fjäll, Oviken 72a3 Gst Basmake.
pass-, se paus.
passe, gen. pass helig; helg-; helig
plats, offerplats. fi. pyhå. -njira Jk
=kumina-njira; se kumin;
3a3, en helig plats, där kvinnor inte
fick gå; Kumina skall ha offrat sitt
eget barn där.
passem stekspett (av trä, vanligen en
grenklyka). Av!. av passet steka. Etymon: FUV 7410.
passemasj, se passematj.
passematj, passemasj, dim. av passent.
passemasj, fjälltopp, Gv.
past, se fästa.
pas'ta 1. tång; 2. varje redskap varmed man klämmer fast ngt (t. ex. en
kluven sticka i vilken man sticker
näver för att lysa med, eller en
skruvtving som håller fast en bräda
när man hyvlar den); 3. rävtana,
rävklyka. fi. pihti. -jiegge Jm 20a1;
21c5 Gst PåstojT.
påsks bast. Nordiskt lån: NL 103.
-,-jciu're (ej noggrant upptecknat)
Gv 9c1 Gst Pastejaure; -tjärrå =
kas'ka-tjärrå, lappby, Mellanbyn.
paski, gen. pasti; S biistä, biisjt4 sked.
Avi. av pasita.
pasto, se pasita.
patå, gen. av pahta.
patåtj, dim. av pcthta.

patats—petse
patats, se patåtj.
påtjas, pl. pähtja,sah; S båtjös skadskjuten; skadskjutet tillstånd. Avi.
av påhtjet skjuta (med skjutvapen).
båtjös-tjohkkä Arv 34c4. 'skott-'.
båtjäs, se pcitjas.
påtne, gen. Om tand.
patso, se påhtsak.
Otur, gen. pätura flykting, rymling,
fjällslätt, Jm
rymmare.
Ruong 13c3.
paudä, se puoutta.
pauhla(h)k ojämn (om is), ojämn, stenig, tuvig (om flyttningsväg, kåtaplats).
pau'hle, gen. pauhle knöl, ojämnhet
på isen, marken eller var som helst).
påuhtak, avi. av pålcite. -jäuråsj Jm
Ruong 13c1.
påuhtås Trn, se pauhtätj.
påuhtåsj, se påuhtätj.
påuhtåtj, påuhtåsj, Trn påuhtås, dim.
av påk'te.
påuhte, gen. av påleite.
baulå, Ss, se boulti.
baulån Ss, gen. av bauld.
baubl, se boulti.
baunä Ss, se pou'no.
pautats, se påuhtåtj.
pava, se påvvai (jfr påviva).
pava, se påvvi.
påviva, gen. påvva, gossnamn =Paulus. — -jäurcitj Jm 28c2.
påvvak, troligen avi. av påviva.
-jäurätj Arj Ruong 20c1.
påvvål, gossnamn =Paul(us); även
släktnamn. -tjohkko Jm 20b2.
påvve, gammalt lappnamn; jfr släkt-våratjah Jm
namnet Påve i Jk.
19a5.
pedges, se Triekktis.
bednj-, se bienjö.
pähkä Ss, se pahkö.
pehterus, kanske =Peter. .-,-jecureaj
Arj Ruong 19b3.
behtjä Härj. Lgr bäck. Ungt lån.
behtselis, avl. av piehtse. behtsaisjciu're Sors. Ost Talltr(äsk).

b e in o, se pienjä.
pei'v-, se pei've.
pei've, gen. peive(n); päi've; S bieje
dag; sol. peive-vciirre, sv. Solberget,
Jm 28c5. peiven-öi've, by, Gv, sv.
Solberg. njireu-pieive, berg, Sors.
33a1, 743.
peiven, gen. av pei've.
peive-plel-, se peive-pielle.
pei've-pielle, Ss biei-bele solsidan, syd,
sidan (av ett berg). tsähkitka
fjällområde, Jm 12c3. — Oviken
72a3, 1091 (solen steker där nästan
hela dagen, från både öst och väst).
pei'vi-, se pei've.
peiviht, kanske av!. av pei've, päi've.
stuor peiviht-jäu're, tjärn, Gv 14a5
Ost Iso Peivitj(är)vi.
pej vik, se pei've.
pele, se pielle.
pelikas, se pälkes.
pelis, se päles.
peljats, se päljätj.
pelj e, se pielVe.
pelckas, se päl`kas.
pella, se pieles.
bello, se pierlic.
belna, se piellne.
belne, se piel'ne.
bene Ss, se pol'ne.
pelni, se piel'ne.
begän, se bienje.
perikes, se pier'kis.
ber'ke S (i ortnamn) =sv. berg(et).
perri björn. — -61kätj Arj 27a1. Jfr

bien.
bär'sä bössa, gevär. NL 108. ,,, -joiure
T Ost Bysstr(äsk).
bi5rt5v5 Härj. Lgr trocken, unfruchtbar (Landschaft).
börtuvä, se börtävä.
petar, se pieht&r.
pets, se piehtse.
petsastak, se pietsastak.
betsat, se biehtsät.
petsats, se pätsätj.
petse, se piehtse.
petse, se pies'sim.
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p etts—biehtsökö
petts Nens6n, Åsele lpm Pettsar,
som ger litet af fisk: taina petseslakan, därmed sparsamt, hushållssamt: kalka pettsotet, spara.
peu'hke, kan vara presensparticip av
peu'hket låta, skratta (om ripan).
-kuoirhka Jm 20a1.
peu'la, S bieulö barmark, snöfri fläck.
Q 74. fi. pälvi. bieulö-vårtd, sv. Levattensfjället, Arv 34c4 Gst Ledfatsfjällen.
peulåhk (där det blir) tidig barmark.
Avi. av peu'la.
peurak, se peurehk.
beurö (Vilh. och sydligare enligt Wiklund; saknas hos Qvigstad, Pattedyr) bäver. Lånord: fno. björr m.,
no. bjor, äldre sv. bjur (enligt Wiklund < urn. *beur-). bieurä-viele
Vilh. 40b3-4 Gst Bäfverfjället; -jäure
40b4 Gst Bäfversjön;
-våkkenjuhkö. Nens6n, Åsele lpm P eure
Velle, bäfver. I Norge: Qvigstad,
(Finnmark og) Nordland 228a bäurakö-juhka Beveråen; bäurak -j ciure
Bevervatnet.
peurehk, S bäurähk Lule reslig, med
långa lemmar, ståtlig (om ren, häst;
även om människa); Lö en vildren;
ren, som är af en tamd renko och
en vildren; (om människor och
andra djur) hurtig, flink, stark.
Jfr fi. peura vildren. bäuräk (ett
mellanljud mellan ä och a i andra
stavelsen) Sors. Gst Kukkespeurakj(aure).
peutek, se päutek.
piatis, se piejatus.
plåtus, se piejatus.
pidtja, gen. pittja; S spittjä bygge ( --stuga 1. d. som håller på att byggas);
nybyggd gård; (Wiklund) bondgård
i Lappland. Ungt län: NL 105.
spittjö, gårdar, Frostviken, sv. Muns.
vattnet.
bie- =bijje-, se padje-.
pledjå, gen. pie0(n) håla, lya; vargens
valpningsställe. Q 72. Jfr fi. peiho
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gömställe, gömsle, gömma. piejånåhpe Gv 21a6.
piegg-, se piegga.
plegga, gen. piekka vind, blåst.
luoppal Jk Wiklund 3(b)c5, 755,8 Gst
Piggaluobbal; piegga-jåu're 4b4 Gst
Pieka. piegg-åhpe Gv 22a2 Gst Tuuliv(uo)ma.
pieggusa, gen. av piekkais.
plehkan fjällvråk, Buteo lagopus.
Qvigstad, Fuglenavne 36. Etymon:
FUV 5. Ordet tycks vara känt endast från Polmak, Nesseby och östlapskan. Det föreligger kanske i Gst
Bietjannuonje 32e2, numera b6imcitjohkko: se under poaimåtj.
blehkö bäck? Se under håns.
blehke, se piehkke.
plehkke, gen. piehke; S biehke, -biehköbit, stycke.
piehtår, gossnamn =Petter. ,,, -rövve,
ås, Gv 22a1 Gst Betarirova. piehtåratievvå Jm 20b6. biehtcir-bcikte Sors.
Gst Lillfjället.
plehti, gossnamn =fi. Pieti (Pietari,
sv. Petter). ..—pcin'tje Gv 2206 Gst
L(ill)a Pantsiberget.
plehtje, se piehtse.
piehts-, se piehtse.
biehtsåt, avi. av piehtse (Y)
Arv
35c5-6 Gst Betsatjaure, Petrus Lstadius, Journal 333 Betsatjaur.
plehtse, gen. pietse; pähtse tall. Jfr fi.
petäjä. pähtse-sapmal Gv 9b4 Gst
Mänty Sammalv(aara);
piehtjesjnjåsfka, ås, 22b1 Gst Pittji-snasko.
biehtse-vårre Arv 34c4. Nens6n, Åsele
lappmark Pet s å ij e liknar en tall.
piehtjesasse eller Tnehtsesasse, berg,
Jm 20b2(-3). Här finns både björk
och tall.
biehtsökö Vilh. (Torkel Tomasson)
silverspänne, silverbuckla; jfr Vfs
Lgr biehtshkö: ,.-hökkö Doppelhaken, Doppelangel; biehtsakit sich
erwei tern, sich trennen; biehtsån
gespaltet, erweitert.

plehtur—piellii(h)k
plehtur gossnamn =Petter? piehturajiegge, -johko Jm 21a1.
piehtura, se piehtur.
biel-, se pei've.
bieih-, se pei've.
bleivätj, se päivåtj.
piei've, se pei've.
biej-, se pei've.
plejatis, se piejatus.
piejatus, piejatis 1. ställföreträdare;
2. stadga, förskrift, förordning; 3.
ngt som sättes på en eller kommer
över en genom trolldom; KN Polmak
bijatus så meget hoi som man på en
gang legger op på hesjen. Avl. av
pidja- sätta, ställa, lägga.
piåtus eller piejåtus (felaktigt för
piejatus?), hemman, Jm 21c4; -veurre,
-jenk're. Meddelaren sammanställde
det med piedjatit slå sig ned, bosätta
sig på en plats.
piej on, se piedjå.
avl. av piedjå. -rohtå Arj
Ruong 19c5. Vargar har haft ungar
där en gång; det växer skohöstarr där.
piejti(n), gen. av piedjå.
pieka, se piegga.
pickar —5 biekörö Lgr moosiges Sumpfland (mit rotem Moos). Q 73. -cape
Gv 22c3 Gst Rekarape.
biekärä, se piekar.
plekkak, trol. av piegga. stu,or(vår'hpe) i St. Lulevatten på Gvsidan.
biekkärtiS, troligen avl. av piegga. getje 52c6 Gst Bikkerten.
piekkils, gen. pieggusa bläsig, där det
blåser mycket. pieggusa-tjohkko Gv
9c1 Gst Pedgestjåkko; pieggusapåk'te.
piet- (1.), se pielle.
plel- (2.), se piel'lå.
pielas, gen. piellasa; spielas gaffelformigt stöd under vad som helst; även
som stöd för kåtan vid stark blåst.
Jfr fi. gietes stolpe etc. piellasajohko, -mos'ke, -tarita Gv 7a5.
*pleles, inessiv plinin vid, på sidan

om; (pl.) på ömse sidor om. Hit hör
väl päl'lci-jåu're Arj Ruong 27a2 Gst
Pellajaure.
piel'je, gen. pielje; pälije, gen. pälje
öra; öra på gryta eller kittel. Etymon: FUV 791, Comparative gram.
mar3903. pelji-kolise (Wiklund; skrivet med halvlångt i i andra stavelsen; det skall väl vara ii enligt min
ortografi) Arj 46a4 Gst Peljekaisse.
Wiklund, Namn och bygd, 1914: 120:
»'öronens fjäll', kallas av traktens
svenska befolkning gemenligen Örfjäll... och har sitt namn av sina
två vida omkring synliga 'öronliknande' toppar.» Petrus Lxstadius,
Journal, 57, Peljekajse.
pielkats, se pälckåtj.
piel'ke, päl'ke tumme. Etymon: FUV
513, Comparative grammar 376. libire- , KN vuoivas- — vänstra leverloben. pielke, bergknall, Sors., Gst
Pielkats. libire-päl`lais, Wiklund
libire-pällke Jk 3a6: den NV »fliken»
av leti'r-6i've (Gst Airavare + Snuoratjåkko).
plellasa, gen. av pielas.
pielle, gen. piele; bälte, gen. bäle; S
pele 1. sida; 2. hälft, halva. Etymon:
FUV 48 Comparative grammar
3832_1, 3841-3. hier'ke-piel-kiela,s Jm
21b5. Enligt meddelaren skulle det
vara -piellå-, men snarare är det
hier'ke-pielle en halv klövjebörda.
plePlå, gen. piellå; S bällå, Ss bällå
skälla (klocka). Nordiskt lån: fno.
kalla, ack. bjollu, no. bjella, av. dial.
bjälla (NL 105). pälllå-jokotj Arj
Ruong 19b4 (från punkt 1694);
pällå-tjohkko Grm, fjäll med två
toppar, 19c4.
T Gst
Skälltr(äsk). NentAn, /bele lpm B ello war do, en Lapp satte på en Björn
skälla: Historia. Bällo, Aksjo pleuweh, mistat å dem skälla, yxa.
ple114(h)k, Ss bällökwö skällren. Avi.
av
piellåk, berg, Jm 20b2.
biellak Sors.
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pielhihkätj—plesle
pienhkatj skällren? bielltihkötjä Sors.
»Liknar en skälla.*
bielltilkötjä, se pielltihkatj.
pieffilkis skällren, (KN) det dyret i
flokken, som har, eller pleier å ha,
bjelle. piellukis, berg, Gv 9b3. Hit
hör kanske också: beillökatjahkwö Ost
Skärvagsvålen; bitilöksö Storsjö 71a4,
Gst Predikstolen. (Enligt meddelaren: »tummen».)
plel'ne, piWne bladen på Angeliea
archangelica, särskilt de första späda
bladknopparna, som sticker upp på
våren. Etymon: Sköld, UUÅ 1960: 2,
s. 28. pielne-njetrika Jm 21c1. bielne,
fjäll, 52c3 Gst Bebae. d:o 58a5 Gst
Belne. jille-bielne 52c2 Gst Jille
Belnajaure. bielnje 72a3 Gst Bodfjället. Jfr plienne.
bielnje, se piel'ne.
pielvar, gen. pielivara grop som björn
grävt för att gömma mat i.
pienä, se pienjö.
bienjä, gen. bien jan; bevö, gen. bevön;
fi. peni valp; (förr
biev'ö. hund.
även:) hund. biev'ö-jciu're Sors. 25e6;
-juhkö, Gst Beinojokk. bevän-öi've
Sors. Get Hundberget. ben-dcile,
by, Tu. Fu(n)näsdalen.
pienina
NL 105. piennakobba Gv 10e1, NV om 592.
plennar, avl. av pienina? öknamn på
Stiura-Vuolla, en lapp som bott och
fiskat vid --oagge Jm.
p iepel Nenshn, Lycksele lappmark,
mot Solen =bieje-pel: se pei've och
pielle.
plerdnehk, troligen avl. av petrtna: se
sjö, Arj 19c4.
pierina.
pler'fal, jfr pier' fe någonting kraftigt
förgrenat, risigt eller rufsigt och
stripigt. —
Ks 6c1.
bienl S, troligen =Vfs Lgr berö björn;
jfr perri.
-berke Sors. Gst Binberget.
pierik sinnesrubbad, förryckt.
jciu're, -vcircitj Jm 13a2.
blerlä Vfs Lgr berg. Ungt lån.
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plerikis ett ställe där det ej växer
skog, antingen på ett berg eller på
ett slätt land, = vuopme(Grm
Ortn.).
Jm 13c6, Gst Vare
Perikes.
-jetu're T är väl en förlapskning av namnet Björkvattnet.
plerina, Arj peiritna björn. NL 105. —
Gv 14c2 Gst Biema. Förr stithi-suoltii. Möjligen efter holmens form
(Grm). ,,,-jeturettj Jm 21a1. Man har
dödat en björn där. pär'tna-vcirdtj
Arj Ruong 19e6.
pier'vet, pärk-et, pärcmet 1. stock som
läggs en på vardera sidan från eldstaden till vardera dörrstången i kåtan. 2. (Jk Wiklund) huggkubb (en
liggande stock). 3. (NG) långsträckt,
smal, ovantill slät ås, som går i riktning tvärs för ådal. Q 125. fi. permanto golv; tilja. pär`meht, ås, Jk
Wiklund 3a4. pärvet-kuoi'hka Jk
Wiklund 4e2 (ovanför ptirvet-sami
559,5); älven är här mycket bred
och grund och går över flera avsatser »liksom huggkubbara (Wiklund).
ptir'vet, slät, smal ås, Gv 8a6; pier'vet,
berg, 13a5.
pler'veta, pler'vetahka, avl. av pier'vet.
pierveta, berg, Gv 8b1 Gst Pirvittakka.
piervits, se pier'vet.
bies-, se piesse.
ples'ke, päs'ke ett smalt näs (ed) som
förbinder en bred halvö med fastlandet; (enligt Erik Holmbom i
Njunjes:) långt språng; (enligt osäker
uppgift från Jm:) klipp, skåra gjord
med sax (association med pies'ketit
att klippa); KN trang innsnevring,
vei, på fjellet (ordet tycks inte vara
i bruk i Fmk). Q 126. Etymon: FUV
4711, Comparative grammar 383.
atållti-pies'ke Jk Wiklund 3a5 Gst
Pieskenjarka; piettke-tjohkahk 4b3
Gst Piekse Pokevaara och Piekse
Nenävaara (Pescomarca, som A.
de la Motraye besökte 1718, är en-

piesmar—piktja
ligt Wiklund =Pieksennenä, lp *pieske-njär'ka.) pies'ke, by, Jm 28b5
(sjön är liksom avklippt genom en
smal landremsa). kårite-piesike, landtunga mellan två vikar, Jm; pieskehäu're 19a2. pies'ke-jciu're Arv 35e3,
43a3 Gst Pjesker.
piesmar, gen. piesimara (SG) lägret,
varpå björnen ligger; (Jm) rede för
fjällvråken och en del andra fåglar,
som ligger nästan på bara marken;
rede som björnen ligger på eller som
en hund ligger på, när den valpar i
skogen; hög av ris (enbuskar, dvärgbjörk o. d.) som björnen staplar upp
i öppningen till idet.
piesse, gen. piese; pässe bo, rede; (NG
också:) ide. kärimaha-pässe Jk 5c3.
Hit hör kanske biessär-jägge Arv
35c1 Gst Ullbäcksmyren.
piesise, gen. piesse; päsise; S biesse
näver. Jfr est. pess fnöske. pässejohko Ks 6a1. piesse-väråtj Jm 21a2
(på bergets östra sluttning växer det
björk). biesse-värre gårdar, Sors. Gst
Geriträsk (tydligen).
ples'sim, nomen actionis av pies'sit ta
näver; bekläda med näver (avl. av
pies'se). — -värre Jm 21b6 Gst Petsevare (»konne piasi där man tar
näver»).
Onds Trn, avl. av piesse? —tuoddarahk, fi. Pessinki 1Cs 11a3.
piete, jfr piehte, gen. piete köttet på
bröstet av en fågel. Etymon: FUV 5.
-lahpa,
, lågt fjäll, Jm 12c3;
grotta, 12b3.
pietja, se pietjau.
b iet j an, se piehkan.
pietjau, gen. piehtjama; pietja; sjpietjau; sjpietjam svansstump (på renen,
älgen, geten, haren, björnen). pietja
Gv 13a6 Gst Pietsa. sjpietjau Jm
705 (berget hänger över liksom renens svans); sjpietjam, östra ändan
av ett fjäll, 20b1; (fcir` fä-riit-)sjpietjau, östra ändan av Farforita, Ruong
20b4.

pietnak, jfr päna. -johko Arj Ruong
20el.
pietsa, se pietjau.
pietsas-, se pietsastak.
pietsastak, pietsas-, avl. av piehtse.
, gårdar, Arj Ruong 27a2 Gst Tallnäs; pietsas -j du' re Gst Petsastakjaure; pietsas-vårätj Gst Petsastakvare.
bietse, se piehtse.
bletsästahkä =Lule *pätscistahka talldunge, tallskog. bie(h)ts(ös)tahkö, sv.
Tall-liden, Malå, 42b4.
pietsitj, avl. av piehtse. pietsitj(-suolliv)
Jm 14b1.
bietst- Arv =biet8östahkä.
pieuhki, jfr peu'hke.
-kielas Jm
Ruong 20a3.
bieulö, se peu'la.
bieurö, se beurä.
Hota.
bieurötahkö, avl. av bieur4.
gen 53c1 Ost Bäfverfjäll.
pigga, se piegga.
pigge, gen. pikke, personnamn. pikkenjäruka Jm 21c6 (efter en lapp, som
bott där). Enligt en annan meddelare:
pikki-, piggi.
piggi, se pigge.
piggus attr. blåsig (7: Friis bieggo i,
attr. bieggos vindhaard, vindig).
Avl. av piegga. piggus-värre, -johko
Ks 2c2 Gert Bjuggesvare, -joki.
pihg gårdsplan. < fi. piha.
piima, se kipme.
bijje- S, se padje-.
bijäpö, se pajep.
pikke, gen. av pigge.
bikkerten, se biekkört&
pikki, gen. av piggi.
pikku (fi. ord.) liten. --värre Gv
22a4 Gst Lillberget.
piktja, gen. piuhtja, jfr piktjtit i baköverböjd ställning med bröstet ut
(om människor); även om skida:
böjd uppåt på mitten i bågform;
piktjeit, 3sg prt piuhtjäi bli piktjät;
Tysfjord Lgr piktjahit mit vorstehenden Brusten gehen (Weib); piuht157

bildan—plåhnökö
jeck eine die mit vorstehenden Brusten geht. piuhtja-pcikite Jm 13b3.
bildan, se puttern.
pil'hkå, se pina.
pilikti två hopbundna flätor av skohö.
pil'hka-rota (troligen felaktigt för
pit'ket-r.), snår av vide (med fint
skohö, som byborna nyttjar) Jm
20a1.
pilka, gen. pil`ta lave; (speciellt:) en
ställning, något upphöjd över marken, på vilken man lägger upp ackjorna (intill kåtan), när de inte skall
nyttjas. Ordet har sammanställts
med fi. pelsin tjock sparre eller ås
(i ria, badstuga), varpå andra mindre
vila, underås, rieås. ,,,-tievvd, en
kulle (där man förr haft pil`tah), Jm;
-tjauita Wiklund 28b(c)3 Gst Luovveåive.
pim'plm, nomen actionis av *pimipit
pimpla (fisk). pimpim,-jciurcitj Jm
20c6. Man har pimplat abborrar där.
pin6ta, geni pin'taka sten eller träd
som man tjudrar renar vid (sommartid). Etymon: kanske < fi. pinne,
gen. pinte,en press, klämma, trångmål.
pir-, se pirra.
bin, se bien.
birlö berg. NL 108. nuor`tö litspenVilh.
birkö: -jciure T Gst Ned. Björkvattnet: troligen efterbildning av det
svenska namnet.
pirra (runt) omkring, om. < fi. piiri
krets, omkrets. läipe- — eller -tuottar
Gv 15b3 Gst Leipitunturi; leipe- —
15e2 Gst Leipipir; läipi-pir-johka
15e1, 22a1.
pirvittakka, se pierrveta.
bisköpö =biskop. bisköpn jeture Storsjö 71b3 Biskopssj (ön).
bisköpffin, gen. av bisköpö.
pites, gen. pihteusa socken. < fi. pitäjäs.
pite (å), se pifium.
pittji, se piehtse.
pilmm, Lule pitdm (andra former hos
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Wiklund, Ymer, 1904: 184) Pite älv
och stad. Namnet torde enligt Sahlgren vara svenskt: upp!. dial. pita
f. dalkjusa; 1335 ampnem dictum
pitu, 1339 in pito (kyrkbyn eller
församlingen). Gösta Holm åberopar
sv. dial. pita f. pip, gnällande ljud;
men i anslutning till Pertti Virtaranta har han sedermera andragit fi.
(Satakunta) piitta brant vid en å eller sjö. Erik Wahlberg förmodar att
stadens finska namn, Piitin, gen.
Piitimen i böjda kasus företer en
dialektal konsonantförkortning och
att den tidigare har hetat Piitin, gen.
*Piittimen. Den lapska konsonanten
fi stämmer inte väl med antagandet
av lån. Litteratur: Sahlgren, Det
svenska stadsnamnet Piteå < Beiträge zur Runenkunde und nordischen Sprachwissenschaft, Gustav
Neekel zum 60. Geburtstag, 1938;
Lännabygden, 2, 1945: 23. Holm,
Namn och bygd, 1949: 79; Ortnamnssällskapets årsskrift, 1958: 26. Wahlberg, Studier över ortnamn i Torne
älvdal och angränsande områden,
1960 (MS i Sv. Ortnamnsarkivet),
sid. 99.
pluhtja, gen. av piktja.
bins, se pajeks.
blutnä by (byn). Ungt lån.
piällo, se pielllet.
pjednak, berg, Petrus Lwstaclius,
Journal 401, se päna.
bjugges, se piggus.
pjesker, se pies'ke.
bj örko, se bier`kä.
bl-, se pi-.
plåhkd Qvigstad Hatfjelldal lavslette,
Vfs
ätnömö jämnt och slätt land;
Lö plakko-ädn.am ds. Q 486.
Nordiskt lån: no. (Rosa) flak n. stor
vidde; vid flade. (NL 210.)
plåhnökö: Lidberg uppger efter
Bånta: »liten sjö mellan två större».
-suwun, sel, Sors., Gst Blattnickselet; , by, Gst Blattniksele.

plåihke—plöik
plåihke, Ss pläke (Sors. Qvigstad)
slett og lavt fjell med skog om. Q 75.
—, skogsland etc., Sors. —, berg, T
Gst Lars Ersblaiken; jille- — eller
uhtjö- Gst Lillblaiken. — Kall 59e2;
guorites
Gst Gåstjämvalen.
plåihkäjä, Nens6n, Åsele lpm Plaik e j e, flatt, slätt land omkring;
(Vare Plaikeje) lågt, slätt. Q 75.
Avl. av plåihke.
plåike Ss, se plåihke.
blaiken, se pläihke.
plås'sa, gen. p/åma kyrkby eller annan plats där folk regelbundet samlas; LÖ plass locus ubi conventus
fit, samlings-plats. Lånord: NL 110.
plåsså 1. =låses.
plåsIså 2. gen. av plässes.
blassan, se låses.
plåsses Arj, se låses.
blattni(e)k, se plähnökö.
plåuhtasä, troligen =Lule låuhtcts (eller ldktas), attr. låk'ta mjuk, ej torr
(om matvaror); uppmjukad genom
användning (om skor); något fuktig,
ej torr (om tobak). Nordiskt lån: fno.
blautr mjuk; sv. blöt (i äldre sv.:
uppmjukad i vatten). ,-,-jciu're Malå
42b5, 335,1; ,-.-juhkö.
plähte Vfs Lgr Stelle, Platz. < no.
piet.
plehtjä, se pliehtjä.
Oäkte Härj. Lgr Ortn. < no. piet?
plesse LÖ (: *plössä?) sjö; dicitur de
de lacubus, quos e longinquo et elevatis locis conspiciunt. Q 77. Jfr sv.
bkis (på häst); sydsv. bliss, finl, da.
blis; no. blesa f. bläs; (Ross) skovbar
piet paa bjergside.
pliehke, jeturen- — Sors. Qvigstad det
midterste av en stor innsjo; LÖ
blekke en slättmark, stor sjö; Nens&J., Lycksele lappmark, blekk eso on slätt. Q 76. Nordiskt lån: jfr
gotl. blik lugn fläck på sjön.
pliehrähkä ett litet bihang till en sjö.
Nens6n, Lycksele lpm, pleärek kalf
såsom mindre än en annan sjö; Åsele

lappmark, pleätek, sehl i bäckar,
Bleteken, så kallad emedan en
bäck rinner genom honom till stora
sjön. Q 79. plierökö-tjoal`tö Fr 47b2:
en av kullarna SSV om Gst Bliektj.
pllehtjä, plehtjä, plähtjä flat. Nens6n,
Lycksele lpm plettje bäune bemärker slätt fjäll. pliehtje-valle, liten
fjällplatå, Fr 47c1 (V om 882). Hit
hör kanske plietje-gausö Hotagen
52c6.
plienne, gen. pliene blad på Angelica
archangelica. LÖ blene blad på
örter. Etymon: Sköld, UUA 1960: 2,
s. 28. ,,,-juhkötjö Sors. 26c3 (ej på
kartan). Jfr piellne.
blierek, se blieröhkö.
plieräkä, se bliehröhkö.
plietje (plietjäl), se pliehtjö.
*plijjö: Sors. Qvigstad plijii-botne
sandgrund i sjöar; LÖ plijo ds.;
tsåkes plijo mycket grundt vatten öfver sandreflar. Lånord: no.
fly n. et grundt vand, en vandpyt
med flad grund og iswr med siv eller
grws; (Ross) fly f. (och m.) vid, fugtig
slette; fjeldslette med smaa kjmr;
stor fugtig flade langs vand; sv. fly.
fly, gungfly.
blötjå, jfr gulle blöhtföl »fisken far så
att vattnet brusar». ".(-jciurdtjä). Det
finns gott om röding där.
pluove, se pluovve.
pluovästahkä, avl. av pluovve. Fr
Wiklund — Myrklumpen.
pluovve, gen. pluove Arj; S pluove ett
slags myr; (LÖ) sjö; kärr, sumpigt
ställe. Lånord: noiTl. flo.
plähtjä, se pliehtjö.
blän'ka blank. Lånord. blänka-jåurettj Jm 28a2. Någon har tappat en
»blank», en silverdaler, i kallkällan
vid sjöns norra ända.
pläuta, öknamn. Jfr no. blaut blod;
myg; blodhjertet, let at rore, eller
at afskrwkke.
plöik- S =sv. bleke, gotl. blaika kalkjord; den bleka eller vita mullen i
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plöjker—boassjås
syrjänska pärih gammal, ålderstigen,
myrar. — -ärö, fjäll (vid sjön 880),
ålderdomsskröplig. pörrcis(a)-ör'ta
Offerdal 52c3 Ost Plöjker.
(»den gamles, d.v.s. de forna lapparplöjker, se plöik-.
nas trädgränstrakt») Jk Wiklund 3a5.
poaddse, gen. poattse naturligt hinder,
såsom vattendrag, berg, branta klip- poar'hka, Tm poat'lca, Arj pod'ko,
potko, Sors. Vilh. borkö, Jtl borckwö,
por 1. d., som hindrar renarna från
Härj. botkwö 1. ställe där ngt blivit
att bege sig bort i en viss riktning.
bräckt eller till hälften avnött; 2.
poagge, gen. poakke KN en som er
smal stråka mellan breda sel; 3.
hjulbent; en som vanskelig kan gå;
smal landsträckning mellan två sjöar,
kroket og dårlig ting, f. ex. om en
ed; 4. djup sänka i en berg- eller fjällGv
stokk (soalne-poagge). • -vdrré
rygg (delar ryggen nästan i två de15b1-2 vid v, i »Hirvasrova».
lar); 5. djup, trång dal. Q 83. Jfr
poahtå, Ss boatå (KN) forestående
pörlhkit bryta av, slita av. pöl-c/cakomme; poadds läht snart vre venjciu're Gv 9c2 Ost Pårkajaure. rcittjåtendes; irmtekt ( =isa- ,,,); kal topp4
pocliko, en sänka med björkskog, Arj;
»ja der er det komming», (f. eks.
lä
kåssa-potko, en skoglös sänka mellan
om varmmasser eller is i ett stryk);
två fjälltoppar. bor`kö, en fjälldal,
Härj. Hbr juhkö-boatå en ås inlopp i
Sors. bör`kön-jåurcitj T. botkwö Härj.
en sjö - juhkö-dalivå.
Ost L. Axhögen.
poaimåtj, poaimåsj, Trn poaimcie, S
b6imåhtjä, buoimahtjö, Härj. spoimwö poarshkötim, nomen actionis av
poar'hklitit gå av på flere ställen elfjällvråk, Buteo lagopus. Qvigstad,
ler
flere gånger (snöre, dragrem 1. d.);
Arj
Fuglenavne 42. poaimåtj-kurra
-tjauita Jm 13b6
poar'hka.
jfr
b6iT
Ost
Båimatja;
b6imåhtjä
19c2.
(akuhkkutis tjorrd, mi lä toarrås te
måtjä-vårtd Ost Båimatjåkko. boimåko poar'hlcdtum en avlång (avrundad)
tjohkko T Ost Bietjannjuonje.
ås, som är liksom kapad tvärs över
poal'så, jfr KN boai's,dt gå stygt;
på flere ställen»).
boail sem en som har smit stygge
fotter eller er uordentlig påldEedt. poar'hte, gen. poar<te liten korg av
näver; näverryva. Jfr fi. pursi
poaiså-jiekva Jm 12a6.
(purte-) slup; purtilo ho, tråg. -boaktjå, Lö påktjo rygg; jfr Jm
värre
Jm 20a6.
dalpoaktjus bakifrån. böktju-mohkke,
gång, Sors. (bactju- »landrygg, bak- poarcka, gen. av poarthka.
sidan av land»). böktjåure Arv Ost poarakål handlande, affärsman. Nordiskt lån: sv. borgare. -kielas Jm
Paksj (aure).
(i kyrkbyn).
*poak'tjå, se boaktjti.
poaktjås, av!. av *poak'tjd: se boaktjd. boarcla, se poar'hka.
eller pålete-paktjds Jm poar're, gen. poarre flotte (bl. a. för
påleitesjöfågelfångst och nätutläggning).
21b5 (»baksidan av klippan»).
Etymon: FUV 4612, Comparative
poartå av!. av poalltet bränna, KN
grammar
383.
även: (upers.) gjore (obj. skyer) ildrödaktig färg på himla- poarrehk, avi. av poar're. pörrehk-jciuröd: NG
råtj , -våråtj Arj Ruong 26a6.
randen (i gryningen; förebådar snöboassjås,
troligen avl. av (Ss) boassjd,
är
kausativ
av
fall). Verbet poal'tet
(NL) poas'sjd innersta delen av en
-värre
puollet brinna =fi. palaa.
kåta (där man har husgerådssaker,
Ks 2a1 Ost Paltovaara.
matvaror o. d.); jfr fi. pohja; botten;
poanjoh, pl. av pönjo.
norr (man brukade resa tältet med
poares, gen. poarråsa gammal. Jfr
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poaståhk—b6ktjän

dörren mot söder). — -vajdn-tjahkä
Fr 47a1 Ost Buorsesvajantj(akk).
poaståhk, S buostähkä (N) oriktig, felaktig; (S) bakvatten. buostähkö, sjö,
Stensele 41a2 Ost Bostokken.
poasitåt, attr. poastd, S buostd-, Vilh.
även böstä-; Härj. boastödö (N) bakvänt, på tok, oriktigt; (S) baklänges,
tillbaka. buostd-juhkä Stensele 41a2.
Nensen, Åsele lappmark p åstj ok k,
Sw: Qwällan 1. Qwällån, p åst, tillbaka mot väster, liksom mot qvällen.
boatå Ss, se poahtd.
poatj-, se poatsdi,.
poatjåi, se poatstii.
poatka, se poar'hka.
poatnjåtj gubbe; gift man (hur ung
som helst). Avl. av poa,clnje gift man.
poatnjåtja-njetrika och ethkettja-njetruka
Jm. En lappgubbe och en lappgumma
har fiskat där.
poatnjåtja, gen. av poatnjettj.
poatså, se poatsiti.
poatsåi, p6tsål, gen. pöhttsu, Jm
poahttsu; S boatsti, bötstii, buotseti,
buutsö (tam-)ren. Qvigstad, Pattedyr
18. Etymon: FUV 6 3, 143„, Comparative grammar 376. poatstii-oai've
Gv 8c5 Ost Puotsåive. buotstii,-6i've
Sors. 33a1, 1167.
poabkå, se poar'hka.
poauhtjås, se poaktjtis.
pod'ko, se poar'hka.
podne, gen. potne botten (under vatten), fast mark under snön eller under en gyttjemyr. Q 85. Nordiskt
lånord: fno. botn m., urn. ack. *butna
(NL 113).
pohke, gen. poke 1. den smalaste de-

len, midjan av en lapsk kolt eller
päls; 2. smalaste delen, landtungan
mellan två sjöar eller av en dalgång;
(Wiklund) en sådan trång passage
vid foten av en klippbrant, där man
ej kan komma fram med renarna annat än i gåsmarsch; 3. smalare parti
av något annat, t. ex. på trä eller
annat slöjdstycke, som man skurit
11 — 644045 B. Collinder

ojämnt. Q 88. poke-johka Gv 14b3
Ost Spiktij(okk); poke-roavve 22b2,
fi. Pokirova.
pohkedäpme, troligen avl. av pohke.
— eller pohkectän-jetu're Jk Wiklund
4c6 Ost Poketinjärvi.
bohtj-, jfr norrl. sv. bottjen =bocken.
bohtjetrrö-jdure Sors. 42a3 Ost Bocktr(äsk). -drrö- = jciu're.
bohtjarrä-, se bohtj-.
pdhtjun-, gen. av poatjeti, se poatstii.
pohttå, se pohtd.
pohtå Ks Suijavaara Lgr Gebäsch.

Jfr dock KN pohttd isolert kratt, liten (gjerne rund) skogdunge; Q 101.
b6imåhtjä, se poaimdtj.
pok-, se pohke.
pokåtj, dim. av pohke.
poketin-, se pohkeckipme.
p6kkas, gen. poaggasa (NG) avkvistad
björk med en gren kvarlämnad
överst, i vilken man hänger saker till
förvaring; utanpå fastsnöres en 16uta
(tältduk[shalva]); (Jm) ställning bestående av två käppar av gran med
hål i övre ändan och en tredje käpp
som med övre ändan sticks in i de
båda andras hål; där hängs saker och
täcks med en 16uta; NG -suover =
Jm
-johko Jm 13a5.
bokktion, se bactjönjä.
pokdsj, dim. av pohke. ••-•,, den smala
innersta delen av den långsmala udden Ost Påkkats (se sub oar're), Jm
Ruong 20a2. Man kan ro över där,
när det är högvatten.
pokses, gen. pok'sci gren (t. ex. av å
eller älv).
pok'so, pok'sa (mest i pl.) byxa. Lånord. pok'sa-korra Gv 14b2. pok'sovierah, bergsluttning, Arj Ruong 27a1.
batj-, se boaktKt.
böktjän, antingen = böktjönjä, eller gen.
av *böktjä =bactjti, boaktjd (jfr böktj dure sub boaktjd). -jdure 59a3 Gut
135,Irtjenj. Nen.s6n, Lycksele lappmark, Påktj en Ase bemärker bakländt.
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böktjnjö-porre
böktjänjä, avl. av boaktjti. stuorä •••••
Stensele Gst Storbokktion; uhtjä
Gst Lillbokktion.
böktjå, se *poakitjti.
påla, antas vara mansnamnet På!.
-jiegge Jm 28b5.
bolck-, se pul'hke.
bone S, se pul'hke.
poll-, se pol'hi.
pol'Iu, gen. pond 1. rund träskål; (KN
Polmak) rund srenlming i terrenget.
Q 91. Nordiskt lån: fno. bolli m. lidet
kar; no. bolle drikkeskaal med bred
bug og en smalere rand eller ring
°ventil (NL 113). pollåure Jm 12b4
Gst Puolejaure (rund till formen).
pol'lå, gen. pollik 2. Troms fylke (Qvigstad) liten rund fjord. Q 91. Nordisk
lån: fno. pollr m. (gen. polis) liden
rundagtig vig eller bugt, fjord med
snwvert indleb; , no. poll en liden
rundagtig fjord; en vig med smalt
indleb. (NL 114), Jfr pol'Iu 1.
pollur, troligen avl. av pol'hi.
pollus Tim, dim. av pol'hi. polluh, terräng vid trädgränsen Ks 1a6.
pol'na, personnamn; namn på en lapp,
som bott i Kuouka. -,-ket/i/ti, sten
i älven, Jm.
pol'ne, gen. polne liten kulle; tuva.
Jk 3a5, Pålnopornå, jfr pol'ne.
vikens lappviste.
bob, se buutri.
bolon, se boulti.
boll+, jfr butitili »det fryser is på
stenarna i vattnet». bolitjure Malå
42b(4-)5 Gst Bollsjön.
ponjehk krokigt vuxen, vriden, vind
(om träd). Avl. av potnjot vrida, sno.
Etymon: FUV 10911, Comparative
grammar 396.
pon'k-, jfr antingen NG pon'ikafienak (om hund) med dovt skall,
eller Jm pontko bunke (ungt lån).
poniled är ett familjenamn i Ks. åhpe Gv 15c5 Gst Ponkavuoma.
poncika-, se pon'k-.
pon'kå, se pon'k-.
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pon'ko, se pon'k-.
pöninjo, gen. pönnjo, personnamn.
pönnjo kätte Arj Ruong 19b3; pönnjo
pönjoh
käd'ke. (Grm:
eller poanjoh, två små höjder). Där
dräpte enligt sägnen en del av Tjånkarm en man som hette
pore, gen. av porre.
boren, se puorka.
borga, se *buorkå.
por'han- Ks, nomen actionis av (KN)
porahit ( =Lule poröhtit) få till at
spisa, ete; la spise, ete, gi mat; gjere
stans tmderveis for å gi hesten mat;
kausativ av (Lule) porrot äta; (om
hund, lus, loppa) bita; fi. purra
(pure-) bita. - -vuopme, myr, Ks
6b3, fi. porattomavuoma. Här föreligger en blandning av fi. och lp:
'stor myr' heter på lp åhpe; porattoma
är förfinskad lapska.
porjos, gen. porijosa segel. < fi. purje.
-oai've Ks 204. •••-ryårre Jm 21a4
Gst Porjusvare. (»... stod som ett
segel i vägen, så de var tvungna att
fara omkring», gissar Grrns sages21a3, numera: Lillman);
selet; - -våråtj (förr) 21c3 Gst Varatsb(er)g(e)t (anledningen okänd);
21c3 (»man har väl seglat
där»).
porjus, se porjos.
borka, se buorkå.
pörcka, gen. av poar'hka.
börckön, gen. av bör<kö: se poar'hka.
por'kå, jfr buorkå. , fjäll, Arj Ruong
27b3 Gst Bårgo.
porös, avl. av porre? kuout- -jåu're
Jrn, 12b5. Mitt på höjden?
pörråsa, se poares.
porre, gen. pore 2. kant på föremål;
högsta punkten på något (t. ex. en
berg- eller fjällrygg eller kulle eller
på ett kuperat landområde).
porre, gen. pore 2. S burre (, borre?)
berg- eller höjdrygg, som är slät upptill och lutar jämnt åt båda hållen.
Q 96. lulep porre Jk Gst Ala Pårro.

porre—praukå
jale-tjol`to-burre, bergknall, Vilh.
-borre Jtl, sv. -valen.
porre, gen. pore 3. Ks Suijavaara Lgr
Berghöhle; Keller.
p6rrehk, se poarrehk.
porro i Gst Rakkasporro 8a(1—)2
skall vara porre.
porros, se pottis.
por'te, möjligen nomen actoris av
porrtet sätta, ställa, lägga (i rad eller
efter vartannat); lassa (t ex. i släde
eller båt), trava, lägga i hög; KN
Kautokeino (även:) roske op (renlav) og kegge den i klumper.
tjohkko Jm Wiklund 13bel Gst Pårtefjället.
portnakk, se puor<nak.
p6sa, se pössa.
bosjus, se bössjies.
p6ssa, Påsa: lapskt familjenamn enligt församlingsboken (Grm).
(vår'hpe), notvarp, Jm.
posisim, nomen actionis av pos'sit
blåsa (om vinden). Gv possim-cape
Gv 22e3 Gst Kiranape?
b6ssjås, troligen =Ss boassjås.
jåure Arj Wiklund 25b6 Gst Bosjusjaure.
post-, se posto.
posto, posta KN som forårsaker hevelse eller blemmer; posta påi'hke sted
hvor jorden forårsaker hevelse eller
blemmer. posto-cape Gv 9e4. -jciu're
14a4, -johko 9c4, -veurre 9c4 och 13e4
Gst Påståvuoma; -jaure, -jokk.
bostokken, se pocestak.
potestipme, gen. potestimme ställe där
det svämmar över på grund av bottenis (i vattendrag om hösten). Nomen actionis av potestit (opersonligt)
det svämmar över på grund av bottenis: 38g pit potestii jok6u; kausativ till
pohtösit koka över; spruta upp (över);
avl. av pohte, gen. pote svullnad.
p6tiko Arj, se poar'hka.
poto, se pou'to.
p6tsål, MAI, se poatstii.
potti, personnamn. pottö-tievvå Ks

6a2, fi. Potintieva. En gubbe vid
namn Potti hade en stuga där.
potås enstaka, isolerad, för sig själv.
Nens6n, Lycksele lappmark porros
great (mellan träd, sjöar).
pouhsotj, avl. av pok'so. , sjö, Jm
21c4; -luok'ta 21c2 (liknar ett byxben,
sägs det).
boulå Ss, se boulå.
boulå, boulå, baulå (Härj.) höekeriges
Birkengelände mit Mooren und
Teichen. Q 104. Jfr buulå. bouletnjciure Fr 47a1 Gst Bolonjaure.
pou'na, se pou'no.
pounak, se pounok.
bouni5, se pou'no.
pou'no, pou'na, S bounö, baunö tuva;
(S) bergkulle, slät kulle; lägre, delvis
skoglöst fjällparti. Q 103. < fi.
pounu. pouna-johka Gv 9b3; -jciu're
22e6 Bönträsket. Lindberg baunöive, höjd å Ryfjället, T.
pounok, pounak, avl. av pou'no
(pou'na). pounok-johko Gv 21a5;
pounak-tjohkko 22e3.
bourrens, se buure.
pou'to handelsbod; höbod, hölada.
Ungt län.
Jm 14e2 Gst
Potojegge. Det har funnits lador där.
hr-, se pr-.
brack, se prålade.
pråhkå S, jfr no. brake enbuske (Wiklund). — -tjohkke T Gst Brakotjåkko;
-vuole Gst Brackfjället. Nens6n,
Lycksele lpm brakko velle brant.
brakk, se prethkei.
prårå, se rettes.
prårä, Härj. pretc/6 brant (adj.); Ss
prcirä-riemö hervorspringender Fels
iiber einem Bach. Lånord (NL 115).
Jfr redes.
pråräkwö Ss steiler Abhang. Avl. av
prevrä.
brattiken, se prähtökö.
praukå =sv. bruk? Wiklund Kall:
praultå mjölken jäser. praukcin-jdure
Kall Wiklund. —, lappläger, Tu 71b5
Gst Storvallen.
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praukån-pulmuhk
praukån, se praukci.
pffli(i)k-stou'lo predikstol. -, bergs-

prännä Ss =sv. bränn-? -njön,ci 76a4

topp, Jm Ruong 20a3 Gst Predikstolen.
preuhkå Ss =sv. bruk.
pried-, se brieder.
brieder: Nens&i, Åsele lappmark
i e der, Tvärsehle, korrt och bredt.
Br,
pried- ( =sv. bred) + -er =jciu're?
pruntä Jt1 Lgr kleiner See; tiefes Wasserloch in der Erde; Brunnen. Troligen nordiskt lån.
prilre, se riirte.
prontsti tvara, grötkräckla (se nedan).
pron'tsti, fjäll, Vilh. Nens6n, Åsele
lpm, Bråntson Tjakk, bråntso,
tvara, en Norsk Lapp glömt den
där.
pronetsdn, gen. av prontmi.
prou'no, se rou'no.
pruohkä byxa. Nordiskt lån: fno. brök
(NL 118). - -jciurre T Gst Broken;
-juhkö; -nuone 32b1 Gst Boxfjället
på äldre kartor Bruxt-Fiället). Nensc5n, Lycksele lpm Pruokst, sjön
mellan 2ne berg såsom byxor.
*pruohkst kan vara avl. av pruohkö
(Lule *ruohkastahka).
pruokst, se pruohkö.
pruuhkä =sv. bruk. NL 118. -, gårdar, Arj Wiklund 26b3 Gst Adolfström.
pruuräs brud. Nordiskt lån: fno.
brgdr, urn. *bricåiz (NL 117).
juhka, -loptö Sors. 25e5.
jordbro. Lånpruvve bro; ätnamord: NL 272.
bråntson, se prontsei.
präht-, se prähtökö.
prähtäkä brant (adj.) (Avl. av) nordiskt lånord: sv. dial. bratt. - eller
präht-vdrth eller prähtöks-vdrtei Stensele 40a6 Gst Brattiken.
prähtäks, se prähtökö.
prälrå S =sv. bred, fno. breidr?
Murre Sors. G Breidjaure; ".,-juhkö;
-,-tjohkkö.
pränekd ojämn, kuperad, stenig?

prännä(h)la, avl. av precnnö, -, berg,

164

Gst Kläppnäset.
lappläger, 71e3, 1121 Malmagsliden;
72a2 Gst Flatfjället.
prännän, gen. av prännö.
?mani" se puou'ta.
buau'dä, se puouita.
pudtjas, se puttjes.
pul'hkd KN liten smal, gjerne slitt,
kniv; (Kr) spiss sammenfilting på
småfiskgarn, forårsaket av fisk; jfr
fi. puikko liten käpp, stång, sticka,
pinne, tapp, plugg, pigg (avl. av puu
en liten fjälltjärn, Ks
trä).
1a6; d:o 2a1; form: () puihku-j. 2b1;
form: 0
pui'me som sitter och kniper ihop
munnen och blåser ut kinderna (och
ser sur ut); jfr KN puirpmaht somle,
puirpmdi somlete, sendrektig.
-jdurcitj Jm.
bulteke antingen 1) =N puoita, gen.
puoiltaka vessla, eller 2) =KN puoitahk en fet en (menneske el. dyr), ofte
brukt ironisk om en som er svsert
mager. Etymon: (1) FUV 6 (kanske
dock avl. av puoirte fett; fet). Lidberg uppger efter Johansson-Vinka
i Sandvik: b oit okk >>bergstopp omgiven av slättland». - -jciu're T 40a2
Gst Vojtakken.
pujj15 Vfs Lgr Abhang im Tal. Q 107.
pul'hke, Arv backe båtformig körsläde.

< fi. pulkka. bol`k-6ive Arv 34e(5-)6
Gst Bolkåive.
pulidp, personnamn (Bohlin?). pulidjieller pulijji-jdu're Arj. En person vid
namn Pulidji hade varit sjuk, när
han gav sig ut på vandring; hann ej
längre än hit, där han dog.
pulifil, se pulidji.
pulekas, gen. pul'hkasa, möjligen avl.
av pulrhke. , berg, Jm.
pulmuhk snösparv, Pleetrophanes nivalls. (Grm [: C] oriktigt 'svala' efter
en opålitlig meddelare i NG). Qvig-

stad, Fuglenavne 51. fi. pulmunen,
pulmukainen. pulmu(h)k Gv 15ab5
Gst Pulmukkav(aa)ra; 15b4 Gst Pulmukkaj(ärvi).
pulili KN ukastrert okse. NL 119.
berg, Ks 6c1.
pultån, lapskt personnamn. -tjau'ta
Jm 28e3 Gst Bildantjauta.
-sadje
pun'sja punsch.
Jm 19e6. Gubben Holmbom
hade fiskat där. Då kom en norrman
vid namn Stöihtik och bjöd honom
på norsk punsch.
puod, se puouita.
puodjå, jfr puojits otydlig vinterväg,
som man knappast ser; första gången
trampad efter ett snöfall (om väg
etc.); puodjeit spåras, ha lämnat spår
efter sig i nyfallen snö; trampa första
gången efter snöfall på en väg eller
stig. -tjohkko, -jåu're Ks 2a1.
puogge, gen. puokke (Jm) förrådsbod
på två höga stolpar eller trädstammar, med tak och golv, men utan
väggar; (SG) förrådshus i form av
kåta, med mellanrum mellan tältduken och marken (och utan rökhål).
puoht-, se puohta.
puohta bredvid, i bredd med; mitt
emot. puoht-di've Gv 14a4 Gst Puotåive. Jfr dock under puohtja!'
puohtåkas, förmodligen avl. av puohta.
-varre, litet berg, Jk Wiklund 4c3.
puohtja, gen. puotja membrum virile.
Etymon: FUV 74„, Comparative
grammar 389. Brännbuotsch-holmen: se Petrus Lfflstadius, Journal
368. puohtja-gurcitj Jrn. 20b6. »Möjligen av puohttse sjuk. Någon blivit
sjuk vid tjärnen. Knappast av
puohtja =penis, ingen likhet.» Hit
hör kanske också puotj-6i've Gv 8c5
Gst Puotsåive och d:o 14a4 Gst
Puotåive. (Jfr puohta.)
puohtt-, jfr flicknamnet puohtg =
Botilda. puohttåu're, by, Jm.
buohnähtjä, se poaimåtj.
buolmwä(h)- Vilh. =poaimåtj.

puoita, gen. puoistaka vessla, hermelin. Qvigstad, Pattedyr 26. Etymon:
se under bui'tökö. puoita-johko Gv
22a2; puoi'taka-jåu're Gst Puoitasjärvi.
puolitå, se puoites.
puoltahk en fet en (menneske el. dyr),
ofte brukt ironisk om en som er
sywrt mager. puoitak, kulle, Gv 15b1
Gst Puoitak. Jfr bui'täkä.
puolitaka, gen. av puoita.
puoitas, se puoita.
puolutåsa, gen. av puoites.
puoi'te fett; fet.
buoitels Vilh., avl. av puoi'te; jfr KN
puoPtelusj alt det fete av innvollene
på et dyr.
puoites attr. fet. Tycks i ortnamn uppträda substantiviskt: gen. puoi'tåsa
och pucka puoitea-luoppal Ks 6c2.
puoitea, inessiv puoi'tåsim, berg, Gv
8b5 Gst Puoivitsaratsavare. puoi'tåtjohkko Jm. puoiita-jokåtj Arj Ruong
19e5. Neng5n, Åsele lpm Puoits
Jaure där fet fisk.
puoivitsaratsa, se puoites.
puokkek, avl. av puogge. , berg, Jm
12c5. Det har funnits en puogge där.
puokol, se påuhkul.
puole, se pond.
buoriä skall betyda »en sjö där fisk
understundom fördärvas, omkommer».
(eller: buoVivä, glidvokal +
tonlöst v +tonande v) Malå 42b4
(egentligen två sjöar), sv. Bulven.
-guor'pö, ås, 42b3.
puol'ja öppen (skoglös) plats; kal,
skoglös plats på toppen av ett berg i
skogslandet. Q 116. Jfr fi. pajas kal.
puoljas, gen. puoVjasa kal, skoglös
plats (i skogslandet). Avi. av puoV ja.
puoljasj, se puoljatj.
puol'jat, attr. puoVjis kal, trädlös (om
berg); jfr puoVja.
puolijatis —puollja. Q 117.
puoljatj mindre, skoglöst berg (i
skogslandet).
puollis, se puoVjat.
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puoljåhk—buotsch
puoljdhk, attr. -is kal, skoglös. Se
puoVja.
puollåm, Tm puollån, Vb buolläm
preteritumparticip av puollet brinna;
(KM) sted hvor skog el. lavmark har
brent engang. Q 115. puollecm-vetrre
Gv 15b4 Gst Palov(aa)ra; -njuorahk,
berg, 29a4. -tjohkko Jm 13a5. buolläm-våritic T; buelläm-vår'rå, topp i
Ryfjället.
puollån, se puollcim.
puollem, nomen actionis av puollet
brinna; en bränna. fi. palaa brinna.
Gv;
fi. Palosaarenvuoma.
buolläm, se puollåm.
puolnates, se puornja.
puol'nja, jfr puolinjat, attr. puolinfis
vissen, gulnad (om gräs m.
puolnjas ds. —, kulle, Gv 22a2; —
värre 22e4 Gst Puolnatesv(a)re.
puol'ta, gen. puol`ta; S buoltö bergsluttning, backe (där inga vattendrag går). Nens(5n, Åsele lpm
puold björkland med gräs. ST
Moosberg buol'tö bergslid med skog.
Q 114. fi. paltta, dial. palta bergsluttning, sluttning vid bergsfoten, terrass; bryn, rand, brädd; brink, backe,
skogsbacke; slätt.
buoltä, se puolka.
puolitja låg landås. Q 113. vuomapuoltsahk Ks 5a2; puoltsa-jåu're 5a3
Gst Pulsujärvi.
puol'tsa Ks, se puol'tja.
puoltsahk, pl. av puolitsa.
puolk-, se puol'va.
puol'va, gen. puolva knä. fi. polvi.
puolvatj, avl. av puoliva. -johko Jm
21c5, kommer från -sjön. ... av att
en skogslapp ... slagit av benet på
en annan...
puolvek, se kuol'hpa.
puol'ver, kanske =KN poalver handlande, köpman: lånord (borgare).
-keda Ks 2a2.
buona, se pou'no.
buordna, se puor'na.
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buorgok, se buorkakö.
buorkå (butirkec,) gen. buorkån Ss, kan
tänkas avspegla det nordiska borg i
en äldre betydelse; jfr gotl. burg
bergkulle. Jfr Wiklund, Le monde
oriental 5: 245. Man kan dock tänka
sig att ordet är =Lule puor'kei förbud. Jfr por'lrå. buorkcin-vcire, massiv, Vilh. 40b4 Gst Borkafjället.
secksön-buårkel Fr 47ab1 Gst Saxaborga; buorkån-tjahkö 47b2: toppen
NO om kk i Gst Barkantjakk (1234,9
med triangelpunkten kallas stuorö
tjahkä).
buorkån, gen. av buorkå.
buorkåhkä, jfr buorkå. — Sors. Gst
Buorgoktjåkko.
puor'n-, se puor'na.
puor'na, gen. puor`na; S buorkä (NG)
stenkista som man bygger i skogen
(man lägger en mur av stenar runt
det som skall förvaras och täcker
över med stenar); (Jm) en lapsk
njalla; en njalla på en eller två fötter
med tak och väggar av kluvet virke
och golv, med en öppning underifrån genom golvet; S Lgr Aufbewahrungskeller fiir Milch in der Erde.
fi. purnu lår, sädeslår i bodar, visthus
eller jordgropar. ,,,-värre, berg (och
by), Gv Get Purnovare, fi. Purnuvaara. buor'nä-jciure T Gst Björnabäcksj; buor'n-erilve Gst Borenäive.
puorenak, avl. av puor'na. , boplats,
Jm Ruong 21c2 Gst Portnak.
buorses, se boassjås.
puor'sjä, jfr puor'sju kier`ke vuositi
forsar mot stenen. —kier'keh Jm,
några stora stenar i sjön. En lapp
har drunknat med sin hustru där.
buostå, se pocts'tät.
buostähkä, se poastähk.
puot-, se puohta.
puot, se puohtja.
puotats, se puoutatj.
puotj-, se puohtja.
puots, se poatsiii.
buotsch, se puohtja.

buotsål—puu're
(patella) hos renen; 2. (gen. pudtjå)
valla, smorning att valla skidor med
Etymon: (1.) FUV 6.. --vcirre Gv
22a1 Gst Pudtjasvare.
buudä (visthus)bod? Lånord: fno. bud
f. opholdssted eller stilling, hvor en
tul en vis tid befinder sig, er; et slags hus
eller bygning i kjebstadgaard, hvis
-johko.
beskaffenhed vanskeligen lader sig
puou'ta, Arv buau'dö, buau'dö, Vilh.
udfinde eller bestemme; no. bud f.
spuourä flintskalle; berg som är kalt
en bod (bygning): hytte, lidet huus
på toppen. Lö puowd skallig, håreller skuur i udmarkerne; fiskerstue;
lös; en bergskulle, som ej har några
madbod for en gaard; et sterre forträn på sig, en kahl bergskulle. Arj en
raadshuus eller oplagssted; etc. ,,,kal höjd i tallskogen (längre i öster:
havvg Wiklund Storavan (vars norra
jfr vårkti). NeruAn, Lycksele lpm
del kallas Storbodfjärden: -mohke
påudaåivats snöd knös, Åsele,
eller buudömö-mohke); -våråtjä, sv.
spuowde snöd, utan skog;
Bodberget (på 0 stranden av Storspuovda tsakke skallot menniskobodfjärden).
hufvud. Q 119. puouta-våråtj Jm
13b2 (berget är runt och kalt på buuld boulUY Nens6n, Lycksele lpm
bobo dal mellan fjäll. Q 109. — hjässan). jölle-buaudö-tjohko Arv 34a5
juhkä Sors. Gst Boloj(okk). dieknGst Jällepuodtjåkko. gruuhtcisönjethkö- , dalgång T.
spuourä Vilh. Got Snödberget.
buur-, se puu're.
puoutasj, se puoutatj.
puoutatj, puoutasj, dim. av puouita. puu'rå rik på puureh (se puu're)?
vårre Ko 2a1 Gst Purravaara.
puoutatj-åhpe Gv 15c3 Gst Puotatspuuråsj, se puuråtj.
ape.
puuråtj, puuråsj, S buuråtjö, dim. av
puowd, se puoulta.
puu're. puurcisj, bergknall, Gv 9b3;
buria, se buure.
puuråtj, ås, 22a3. buuratja, gårdar,
purno, se puor'na.
Malå Got Bastunäs.
purra, se puu'rci.
pur'ra, gen. purra Jm ett slags källare buuråtjä, se puuråtj.
under något stort stenblock; (Njun- puu're ((.N) primitiv bod av temmer
eller torv til opbevaring av fisk eller
jes) stenkista som man bygger i skoandre varer som ikke skal terke (står
gen (man lägger en mur av stenar
like på jorden eller endog litt nedrunt det som skall förvaras och täcker
gravet i jorden); (S) härbre, bod. Orsedan över det). Jfr puorina.
det (och saken) tycks ha försvunnit
burre, se porre 2.
i Lule lpm; jfr purtra. Nordiskt lån:
burren, gen. av burre: se porre.
fno. bår n. forraadshus, urn.
purr k a: Nensgm, Åsele lpm Purr ka(NL 121). buure-vajci-juhkä T Gst
war e, stengraf för kött m. m.
Staburskalb(äcken). -jevecre Stensele
puru, se puu'rå.
Gst Burträsket. -tjahkä Gst Bourpuss' katt. Qvigstad, Pattedyr 33.
renstjahke. -vårta 71b6 Gst SärfvåNordiskt lån: no. pus, puse (NL 121).
len (det har funnits ett lappviste
-fflu're Jk Wiklund 4c6. (Jfr dock
där). Hit hör väl också buureKN Polmak pu8'86, gen. pussg pose,
jciure Fr 47e2 Gst Buriajaure och
liten sekk, < fi. pussi).
-tjoal`tö 809. Ån, som rinner ut i
puttjes 1. (gen. pudtjåsa) knäskålen

buotsål, se poatsici.
puotå, Ko puoddå, S Härj. buodå KN
demning (alm. av torv); laksestengsel; Härj. gerader Zaun an der öffnung des Renntiergeheges (um die
Renntiere ins Gehege zu leiten).
puotii-jåu're Gv 14b3 Gst Potojaure;
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puu'rå—pär'htårn

V. Baksjön och vars (kortare) östra
källflöde kommer från trakten av
buure-jeture, kan ha fått sitt namn
Bäverån genom oriktig översättning.
Jfr dock bieurön
puu'rå gröt. < fi. puuro. puuråkobbo Gv 14a5 Gst Purukåbbo.
puvom, se puv'vum.
puv'vum, nomen actionis av puvivut
strypas, kvamna (avi. av puvvet
strypa; etymon: FUV 78). puvvumetlipe Gv 14c6 Gst Puvomape.
buärkå, se buorkci.
ptiikt; Vilh. pojke. Ungt lån. --tjortö.
bfisjtö, se pasiti.
btistö, se pasiti.
byin by. < sv. byn.
byjjö by. Ungt lån.
byjjösä, se pajtis.
byttjä =pidtja.
båddne, se podne.
påde, se ~utta.
påggi, se poagge.
båima, se poaimätj.
båimatja, se poaimettj.
påkkats, se pokösj och oar're.
påkso, se pok'so.
båktjen, se batjön.
pålta, se puolita.
bårgo, se porikti.
pårka, se poar'hka.
pårro, se porre 2.
pårte, se porte.
påsa, se pissa.
påst, se poas'ttit.
påstå, se posto.
påuda, se puouita.
bähtjt; =sv. bäck.
pähtje Jk, se piehtse.
pähtsålahka tallskog. Avi. av piehtse.
pähtse, se piehtse.
pähtsi, se piehtse.
päihkås (kort ä) Jk, se paiihkets.
päi'vå, av!. av pei've.
päivåtj, S bieivatj- (dim. av pei've) sol.
bieivåtj-öl'ke, berg, Sors.
päive, se pei've.
bälå, se *pieles.
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päles, avi. av pålle, pielle. tjähtse- -värre Ks 2a2 Gst Tjatjepelisvaara.

päljåsj, se päljätj.
päljåtj, päljåsj, dim. av piet' je.

berg, Gv 7a5-6 Gst Peljats.
päl'je, se piel' je.
bäljökö, avi. av pielje. bäljökwö Sy-

larna. »Dom har liksom öron alla de
där fjällen.»
pälck- (kort ä), se päl`ka-.
pälcka (kort ä) sammanställdes av
Grms meddelare gissningsvis med
piel'hka bjälke. päl`k(a)-oai've Jm
28b2. Det finns stora tallar där.
pälakas
-jäu're (långt ä) Jm 20b6.
Jfr päl'hkä gräl.
pälckås Trn =pärkettj.
pälckåtj, Trn päl'kets, dim. av piel'ke.

liblre-pänås, bergshöjd, Jk 3a6.
pälkes Ks, troligen avl. av piel'ke.
—värre Ks 2a1 Gst Pelikasuolnia.
bäll-, se bällö.
bällå sS, se
päl'Ia, se pieles.
pällån =sv. pärlan.
, gen. pällåna,

kronohemman, Jm 21c2, sv. Pärlan.
bällö ställning på en trädstam för för-

varing av likkista förr i världen.
bäll-åpe Arv 42a6.
bällöks, se pielltikis.
bällöksö, se pielltikis.
hälld, se
pärtå, gen. pärtti åker. < fi. pelto.

-värre Gv Gst Peltovaara.
päna, gen. pätnaka hund. Jfr fi. peni
valp. pätnak-pal te Jm 20b1.
pitin'ka, gen. pän`ka bänk; (NG även:)

stol. Lånord. bänka-kuorätj, björnide, Jm; pän`ka-njunnje, fjällutlöpare, Jm Ruong 20a2 Gst Bänka.
pän'tå =Bengt? päntci-suoliti Jm 21e2.
Jfr bän"tä.
bänc'tå, gen. bien'tå Arj, gossnamn =
Bengt.
fjällparti, Arj Ruong
19c5; bien 'tå slieddti (här finns gamla
kåtavallar, där man rest sina tält
under flyttningarna). Jfr pän'tä.
pkir'hfilm, pärchim, pärctun (SG) järv-

pärcmet—rådje
tana: en hög stolpe (14-2 m), som
upptill slutar i tre spetsar; på den
högsta (mellersta) spetsen sättes ett
lockbete; då järven skall rycka till
sig köttet, fastnar han med foten;
(Jm) järvfälla: två väggar av timmer
och golv av timmer; mellan väggarna
en flake, belastad med stenar och
uppgillrad i ena ändan, med agn
längre in. — Timrnerbröten, som
rasade utför isgatan och krossade
ryss-tjudema (se Wiklund, Lärobok
i lapska språket 160) jämfördes av
L. P. Tuorda med en pärihttim.
pär`täm-luok'ta Gv, vik av St. Lulevatten.
pärcmet, se pier'vet.
-nid/rika Jm
päreså- =sv. Pers-?
28c2.
pär'tn-, se pierka.
pärttna, se pier'na.
pärctdan, se pärihtum.
pärctun, se pärihtlim.
pärtve, se pier'vet.
pärt-vet, se piertvet.
pässe, se piesse.
päsise, se pies'se.
päså, gen. pässuka 1. (björk)vidja; 2.
skidögla (av vidja). Nensen, Åsele
lpm b ässo vidja. -jauråtj Jm 20b3.
Jm
päsilk, troligen avl. av päsd.
28c6.
pätjåtj, se pätsåtj.
pätnak-, se päna.
, sjö, Gv
pätsåtj, avl. av piehtse.
8c4-5 Gst Petsats.
pätsi, se piehtse.
päuhkul, jfr päu'hka hanne av (dal)ripan, päulhkalit låta (om dalripan).
-johko Arj Ruong 19b1 G Puokoljokk. Enligt Grms sagesman: päuhkitt kasta något huller om buller.
päuhkåt, se päuhkul.
bäuräk-, se peurehk.
päutek, troligen avl. av peuite, päu'te
Gv 9b2 Gst Peutek.
bord. stuor
päutekatj, dim. av päutek.
pävvi Arj, familjenamn —Påve?

-

johko Arj Ruong 19b1 (nordligt tillflöde till Gst Puokoljokk; bäcken
kommer från Gst Pavatjåkko).
böstö, se poastä.
qveddak, se kuottåhtahka.
qveddek, se kuottåhtahka.
qveik
qvele, se kuolehtipme.
qvele, se kuolle.
qveletes, se kuolehtipme.
qwogner, se kuovar.
qwuote, se guoutö.
qvouteles, se kuouitelis.
-r = jdutre.
rabds: Nensen, Åsele lpm Rabds
Åive, rabdsajes, Land, stenköfr
och som har bergsprickor.
rabdsajes, se rabds.
rabma, gen. rapma jämn fjällsluttning; tvär avsats i sluttning; jfr
råpma.
rabmar, se rapmörö.
r a c k-, se rähkki.i.
racke, se MU-.
racke, se rähkkä.
racko, se rähk‘s.
rådde, se rätte.
radien-, se rådje.
rådj-, se rådje.
rådjå, gen. KO; S räjä Jm gräns (socken- eller riks-). Jfr Lö kraj a mål,
tul hvilket man löper. < fi. raja
gräns ( < ry. kraj). räjä-jäure 59a1
Gst Björkv(attnet).
rådje, gen. recje; S råjje. 1. gräns (mellan länder, socknar, renbetesland etc.
=rådjä); 2. mål, gräns (angivande
t. ex. huru långt man hunnit). Etymon: se rådjå. -njira Jk Wiklund
4c1 (0 om offerplatsen orret-juovva);
»emedan kvinnorna ej fingo gå
längre än hit, men ej över den fram
till offerplatsen» (Wiklund). rådjeåhpe Gv 29a4 Gst Radienape.
tievaxi Jm Ruong 20a3 (nära ålitetievvei). Enligt gammal tradition fick
kvinnorna inte gå över kullen eller
förbi den österut (i riktning mot of169«

rtidn-raihkti
-jiegge Gv 22a3 Gst Rahkamaferplatsen). råjje-jåuråtjä Malå. råjänkkä.
jöur (tvåstavigt) Sors. 33e6 Gst
Rajetr(äsk); råjje-juhkä 42a2.
råhkatus NG byggning. < fi. rakennus.
rådn-, troligen =rådna kamrat. Nor- råhkek, möjligen avl. av råhkke gamdiskt lån: fno. granni granne (Wikmal (om människa); (SG) krokig av
ålder. Kan vara nordiskt lån: no.
lund, Lule-lp. Wb). rådnåu're Jm
21b1, sv. Randijaur.
krake m. krog, hage; et vantrevet eller kroget trae; en vantrivning, et
rådna, se rådn-.
radnelta (gen.), se råtnilt.
sygeligt eller meget udmagret dyr;
en liden, spwdlemmet person, en
råf'få, se råf'fit.
som har liden styrke; etc. - , berg,
rålife, se reeti.
Jm Ruong 21c2 Get Sarmevare.
rållfå Malå, jfr relå, pl. råffå (noggrann beteckning: sg halvlångt a + rahkk-, kanske --KN rahkke som går
i brunst, som parrer sig (om hanren,
överkort h +halvtonande v; pl. långt
etc.); hanren som går i brunst el. para +långt tonlöst v) ett fårskinn med
rer sig med simle. Presensparticip av
ullen på = Lule rOfife. Etymon: Sköld,
rahkat brunsta. rahkk-oai've Ks 2a1
Kriterien 100, 105. ,,,-gieläs (h +
Gst Rakkåive.
tonlöst v) Malå 42b4, sv. Råffoliden,
Gst Roffoliden. Gst Roffotr(äsk) rahkke, se rahkk-.
42ab4 uppgavs heta roffe-jciure, men råhkkti, gen. råhkIcti fiske med nät under isen. Kanske nordiskt lån: fno.
är det riktigt?
råk (Heggstad) fe-driving, burekster;
rahå björnskinn, vargskinn; pengar;
Lö dyrskinn; pengar, penningars
no. raak f. spor, rwkke af spor eller
mwrker (sasom efter et dyn gang);
värde. Nordiskt lån, troligen genom
rad af spildt eller neddrysset affald,
förmedling av fi. raka pälsdjur, skinn;
for ex. af et hes; vei, gangsti for kreapenning, pengar (fno. skrå f. torrt
ture; stribe, fure, aare i et bjerg, og
skinnstycke; lagbok etc., fsv. skra
deal.; en aaben rende i isen paa en elv
dokument; skråordning; sv. skrå).
eller fjord; en ophugget rende for
rahå-våråtjah, rahån-oai've Jm 28b3.
fartoier; en skaar eller strimmel af
Gv 15c2 Gst
rahåhk, avl. av ra/id.
udbredt ho. --njärlIca Jm 28a2.
Rahavaara.
-jOu're 15e3, -jägge
rählea-tjcil'pme Arj Wiklund 27c1 Gst
Gst Rahakape.
Racksund. råhkeir(-jciure) Sors. 33e3
rahån, gen. av ra/id.
Gst Rakkosjön. Hit hör kanske
rahe Jk, se rahte.
rtilif å, se ned.
också: lccidde-råhkur(-jOu're) Jk 9b5
Gst Rakkurij(ärvi). rå,hkure, gård,
råhfil, se ni/ fri.
Malå 43c1 Gst Långträsk el. Rackerahhpen, jfr rahpat, lsg pm rapåu
jaur; råhkure-gielgs 43c1 Gst Rackeöppna; rahpåt, rahpptit (pred.) öpjaurhed.
pen. , sjö, Arj Wiklund 27a1-2 Gst
Rappen; , gård, Gst Löfnäs.
råhkil, gen. råkti (1.) ett slags kälke,
med vilken man forslar kåtastängerna
råhk-, se rcihkkti.
om vintern. (Beskrivning: Wiklund,
rahka- (rahkå-7), jfr rahkä-hier'ke illa
Lule-lp Wb 102.) Lånord: sv. dial.
kastrerad hanren, som brunnar (men
dråg f. ett slags kälke, no. drog f. en
ej är avelsgill); avl. av rahkat brunsta,
kort skede at kjore tommerstokke på
brunna. -luokita Jm 20b5.
rahkam, nomen actionis av rahkat
(Collinder, Nysvenska studier 7
[1927], s. 213), urn. *drayu.
brunsta (om ren, älg, får, get). Jfr
fi. rikevå hastig; rientäå skynda.
-tjohkko, även räktik- Jm.
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råltkil—råjje

råhkä (2.), se rähkket.
rähkris, S räka, jfr rähketatöt lägga ut
nät under isen (jfr rethkket).
(enligt Bånta [Tärna] röka-jeture
[hellångt o]) Stensele 41c5 Gst Rackosjön.
råhpa kan tänkas hänga samman med
rethpat snabb att färdas (men ej uthållig); rikt givande (om fiskeställe,
tjänst); rundhänt, som väger till
drygt, rikligt. Kanske < fi. rapea
häftig, kraftig, strid; grov, stor,
stark, dryg; uppblåst, uppsvälld,
ymnig; etc. — -ätnit Jm 13c3; -johko
13al.
rahpe S trång passage eller klyfta,
djup dal i fjäll.
råhpes, attr. råhpea, råhpia, gsg rähppatta, KN även gsg råhppci; Arj krethpas NG brant ställe (i terräng); KN
adj., med meget bratte partier,
ulendt, svart stenet og ujevn (om
terreng); subst., ulendt terreng, svEert
stenet og ujevnt; Arj: »där krähpes
förekommer, är det alltid synnerligen
oländig mark med stenhölster, småstup, klyftor o. dyl.» (Grm.) Q 697.
rdhpisähtjeht (a-ljudets halvlängd ej
dokumenterad), berg, Ks 2a1 Gst
Rapisatja; kallat så i motsättning till
det närbelägna jalikiacihtjeht (se fallkis). krähpes-vårre Arj 19b2. Jfr Nonsån, Åsele lpm Krapok 1. Kraponj aur e, Bergvattnet, bemärker stenköfrigt.
rahppen, se rahhpen.
råhpini, gen. rethppet; S trethpet; Lö
trapp o gist, (Lö) stänger at hänga
up nät uppå. Nordiskt lån: fno. firep
n. afsats, noget fremskydende hvorved det jevne eller glatte afbrydes;
( =fre/ n.) gulv som er lagt over
bjalkerne i et hus, det ovenover
samme varende rum; galleri, hjel);
(=frepi m.) opheiet underlag, hvorover noget er opfort, hvorpaa noget
er bygget; isl. firep n. låg avsats av
jord eller sten; (trapp)steg; urn. pl.

*Prapju? (NL 135.) ,--,-johko Jm 21c6.
tråhpet-jcitt're Arv Wiklund 34c6 Gst
Trappej (aure).
råhpputj, dim. av rappet. ,,,-njcirika
Jm 20b5.
råhpnk, jfr råhppet. — -fobi« Gv 13a5;
-tjorret Gst Rappokvare.
rahta, personnamn. -luoklta, -auolet
Arj Ruong 27b2.
rahte, Jk även rahe spår efter en släde
eller en rajd (i snön); ruouite- järnväg; ,,,-kåvva vägkrök; — -mohkke
skarp, tvär) vägkrök; — -auorre vägskäl (där slädspår skiljas).
rål'ke, gen. Mike hål, öppning; dalgång. Q 690. < fi. reikä. --johka,
bäck, Jk Wiklund 3c6 (dess lopp är
delvis underjordiskt). ruokaitk- ,dalgång, Gv 8c3. retike-vcirtd Vilh. Nonsån, Åsele lpm Raike Vardo, sten i
sådant berg med hål midt i genom.
råi're (1.) se letilre.
rålre (2.), se räiite.
rålres, av!. av Mire (eller Milre?). --,baunö Oviken 72a3.
rå.Pril, troligen --läitrit. retirek-njunnje
Gv 8c4.
rålite, S rake (Wiklund, Lule-lp. Wb)
ettjet-reti'te Dormergeroll, åskskräll;
S åska. Nordiskt län: fno. reid f.
tordenveir (NL 254).
r aiv e LÖ rofdjurs näste; Nansen,
Lycksele lpm raiv e spänningbo.
rålivä, jfr Mi'vett, presensparticip
KN kave med hendene (f. eks.
om en svommende); famle omkring,
famle efter ngt; uforvarende komme
borti ngt. recimi-jariva Gv 8c1 Gst
Alemusjaure; -johko 8b1 Gst Suolokajokk; -tjohkko.
råj-, se retdje.
rajas, se Mjetajö,
råjåsji3- kanske =retjci-ciasje gränstvist,
gränsprocess. -tjohkko T Gst Rajastj(åkko); -juhkg. Där gick förr gränsen mellan två skatteland.
råje, se rewlje.
råjje, se retdje.
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rakålmis—rånes
rakålmis, se rakålvis.
rakalves, se rakålvis.
rakålvis, rakålmis, avl. av rahkat
brunsta. rakålmis-oarke, bergknall,
Gv 8c4, 1010. rakålvis, -jiegge Jm
21c1.
rakåm, troligen = *rabilm: jfr rakål-våråtj Jm 7c3.
mis, se rakålvis.
Man hade boplats där under renarnas
brunsttid.
rakk, se rahkk-.
råkkas, gen. rciggcma uppges i Jm (av
Grms sagesman) betyda 'sned' (jfr
råggzit, attr. råkkti sned, lutande).
Detta är ovisst; men två andra betydelser är välstyrkta; 1. litet tält som
nyttjas att sova under eller till skydd
för mygg och regn; 2. fjärdedelen av
garvad nötoxhud (huden delas på
längden). 1. < fi. rankinen (avl. av
ranki tält). 2. nordiskt lån: fno.
strengr m. strimmel, ismr af det slags,
som dannes ved at sonderskjwre
noget efter lengden i flere dele (urn.
*stravgiz). ,-s—johka Jk Wiklund 3a5
berg, Gv 8a(1—)2
Gst Låktajokk.
Gst Rakkasporro (skall vara -porre);
-jciu're 8a2 Gst Rautasjaure. Den
sjön har tydligen två namn: se under
råktas. råkkas-påk'te Jm 19a6.
råkkes, pl. råggåsah trång. Nordiskt
lån: fno. prgngr, ack. sg m. prgngvan,
firQngan, trang, snaever; tt, vel sammenpakket, saa at de enkelte dele
eller gjenstande slutte sig nr tul
hinanden; PrQngr skögr skov hvori
trxerne staa hinanden mer; saadan
som ligger staerke eller indsnwvrende
baand paa ens frihed, dor ens stilling
vanskelig og ubehaglig; urn. *firangwaz. (NL 253.) Milis -vuomits Jk
Wiklund 4b6 Gst Raggisvuoma.
rakko, se råhkkic.
riknå nedersta delen av en kåta. Nordiskt lån: fno. ni f. vrå, urn. *wranhu
(Wiklund, Lapp. Studien 40, 61).
••• -dievvå, ås, Malå 42e4.
råks- S, se råkta,s.
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råktas, S råktsö, råks- dragrem i
lapska kördon. Nordiskt lån: fno.
dråttr m. (upp)dragning, etc., urn.
*drahtuz (Wiklund, Le monde oriental 5: 249). , berg, Gv 8a2 Gst Rautas; -jåu're Gst Rautasjaure. råksjecuråtjä Sors. 25c6.
råkkjil, superlativ råuhtjtimus stenig,
oländig terräng (med gropar, tuvor,
klippor o. d.; ofruktbart land).
råk'tsä, se rciktas.
råkåk, troligen avl. av råhkei.
rama Nensen, Lycksele lpm, små
stenkullar eller stora hålkiga stenar,
där man kan sitta för regn. Kanske
—råpmcc.
råma 1., se råmas.
råma 2. S =råpma.
råma 3., gen. av rcipma.
rk ma Ks Suijavaara, se råpma.
*råmahk, S fråmöhk, avl. av råpma.
jille frånghk Sors. Get Gille Kramatj.;
luule fråmähk(-tjohkkä); fråmöh-tforric
Gst Kramatjåkko;
fråmöh-båkte,
branten av Kramatjåkko.
råmanj, gen. råmanja Arj härleds av
sagesmannen från råmes kraftig (om
åskan).
berg, 20c1.
råmas? Grm Ortn. Jm råma en längre
sluttning: råman kohttjuh kuhkutis
tjorov; jfr råpma gräsbevuxen bergsluttning, vuollekis ja kuhka korut jätnam. Om råma stämmer med det
verkliga språkbruket, måste det väl
vara e.n avledning av råpma: gsg
*rapmaka. Tänkbart vore att råman
råär essiv av råmas, KN
mas < urn. nom. *firamuz: se råpma.
*råmastahk, avl. av råmas (eller
råpma)? Nensän, Lycksele lpm
Främste Tjuelk såsom brant.
råmä, se rcipma.
72a4, sv.
rampå S =sv. rumpa.
Valskaftrumpan. Kallades förr siipe;
se sei'pe.
ram'sd(-ätnam) = rim'szi(-ätnam).
randi-, se retc/n-.
rånes, gen. rätnicsa grå. Nordiskt lån:

rånti—råssja

fno. grånn (i poesi) grå (NL 257).
-åhpe Gv 22b1-2 Gst Ranesape.
rånå, se rätwit.
rap-, se råhpa.
rapisatja, se cihtjehk.
lurk% Vilh., jfr retp`köt feja hornen.
Se också 0. P. Pettersson, Gamla
byar i Vilhelmina, 1, s. 282, nr. 25.
—jäure Gst Stensjön; -vuome.
råpma, S rcimä, fritmö KN 1. bakkebrun, fjellbrun (selve kanten hvor
skråningen begynner, og det overste
stykke av skråningen); Kautokeino
skogbevokset fjellside, skogli; 2. den
opretstående kant rtmdt åpningen på
kaffekjel; Kr den smale °verst°, ut.
over skrånende, delen av gryte el.
kjel. Grm mindre, gräsbevuxen backe
eller sluttning under fjällbrant; Jm
tvär avsats i sluttning. Vilh. reoa
tvärbrant klippa. Q 683. Nordiskt
lånord (urn. ack. tfiramu): fno.
PrQmr 1. randen af et kar; 2. kant,
rand i alm., t. ex. gekk steininn upp
yfir gfitrbakkann ok bar lit yfir frminn annan veg. mähttje-retpma Gv
Gst Tuoddarkårso; mähttj e -revmatjohkka Sal Gst Kuotokaisse. bijje
fritme-suvvän Sors. Get Of. Kramaselet (se råmahk).
rapmärä, röpmärä rövare, rymling,
rymmare. Lånord. rwpmörö, röpmörötjahkö Vilh., Get Raunatj. Nens6n, Åsele lpm Rabmar Tjakk,
rymmare.
rappen, se rahhpen.
rappok, se rcihpitk.
rapsta, se raptö.
raptä, LO pannstycke, som Lappqvinfolken bruka, borderadt med
tenn. Nordiskt lån: fno. ripti n.
hovedslor (NL 257). ,•-• , lappläger vid
Gst Kesuvallen fäb(odar) 71a5.
jciure Fr 46a6 Get Rapstajaure. ijjörapt(a) (gins -roptit), sjö, sv. Iraft
Arj Wiklund 26b3 Gst Yraf.
raptän, gen. av raiptö.
rårå S, se råtes.

råres S, se råks.

rårclia, se retr`kau.
rårckau, gen. rcirihkama; rcircka; lcirc-

kau; Trn rittka; S retr`kti renskiljning.
Avl. av rcirthket skilja renar. < fi.
ratkaa (dial.), ratkoa uppsprätta, uppbryta, slita. rcir`ka-jciu're Gv 7a6
Gst Rarkajaure; -vågge 7a6. rcir`kauvierra, tallbevuxen ås, Jm. rcir`kaujokotj Arj 20c2. ritr`kti-jciure 5201
Gst Buregaisenjaure (där har man
haft renskiljningar). rcir`kit-jiture
59a2 Get Rarkoluoppale.
råekd S, se rcirckau.
rået; Al =sv. ras. — -tjahkä Stenrösfjället. Det har varit jordskred där.
råse, se rå88e.
råseh-, se råse(h)k.
råse(h)k, Trn även råseht, avl. av
rässe. råseht, -ritseh- Jk Get Rasek-.
rasek, gen. råseka, fjällparti, Jm
13a4 (där finns det mycket litet med
gräs enligt sagesmannen).
råseht, se retse(h)k.
råsehtipme, attr. råsehtis där det ej
växer gräs, som ej har någon gräsväxt. Avl. av rcisse.
råsj-, se rciasja.
råsjä, se rå&sja.
råss-, se rås8e.
rås'så, attr. -8 gräsrik.
råssålahka gräsbevuxen plats.
råsse, gen. råse; S gråse gräs; så kallas
även grönsaker i allmänhet som
människor äter, samt överhuvud alla
örtväxter. Qvigstad, Plantenavne
232. Nordiskt lån: NL 259. nisseätnam gräsbevuxen mark. Mattejciu're Gv 22b2. gråse-vajjci Vilh.
Nens6n, Åsele lpm Grasan Jaure,

grase, gräs. stuorö gråsån-jåure Vilh.
40b(1—)2 Get Grasansjön; uhtjö gråscin-jåure Gst L. Grasanej(ön).
råssja, gen. Maja; S rciasjö; råsjö; KN
rits'sja, gen. rcissja (NG) =*irra;
(KN) heifjellsstrekning uten vegetasjon, dekket av små flate sten;
(Tärna) stenar som fallit ner nedan173

råssjti-rtiu 'ra
för ett berg. Q 699. Jfr sjårra. rdsjätjohkä T Gst Rasjetjältko.
råssjti, gen. roisjti regn. - -luokita,
-jciuråtj, -jokotj Arj 19a2 (a-ljudet
anges vara kort, men det utesluter
inte att det är halvlångt.)
råstö gräns, (Nens6n) rå mellan skatteland. < fi. rasti vägvisare (av varjehanda slag), vägmärke, vägstake. Q
698. - -tjahkö Vilh., »kallas för
gränsfjäll»: här gick gräns mellan två
skatteland.
råstas, gen. rcis'tå trast. Qvigstad,
Fuglenavne 250. < fi. rastas (baltiskt lån).
råtehk, troligen avl. av rcite råd (anvisning; utväg); makt, myndighet;
jfr ietj-råtak självrådig, sin egen
herre, som inte behöver lyda andra.
råte är lånord: NL 253. stuor råtehk
eller råteht-jåu're Gv 9b(2-)3 Gst
Stuor Rattekjaure; råtehk-johka eller
råteht-johka Gst Rattekjokk.
råteht, se råtehk.
råtes, gen. råtåsa; S prårå, (Y) rårå
brant (adj.). Nordiskt lån: fno. brådr
bråd; till betydelsen är att jämföra
bråddjup (NL 253). Jfr prårö. rårågåise 59a2 Gst Raragaise. Jämfördes av
Wiklunds sagesman med rara ymnig.
råttlik, rätnilt =Ragnhild (troligen).
rätnilt-jåu're Arj 19b2: källsjön till
Gst Radneltajokk.
råtnti, gen. rånd, Lö kr ano tjockt
hemvävt filttäcke av ull, »rana»
(nyttjas bl. a. till att sy vintertält
av). Lånord: NL 252; Sköld, UUÅ
1960: 2. rcinti-jåu're Gv 14a5 Gst
Ranoj. NenAn, Åsele lpm Kr anaj aure, tappat en kr ano, rana,
täcke, där.
rätte 5 kant, utkant, sida; Jt1 Lgr
Grenze des Weidegebietes. Troligen
lånord: sv., no. rand. -tjohkä (noggrannare: rådte-) Sors. 25c5.
tjuactä, bergknall, Fr 46a5: intill
SV ändan av gaskö-tjuortö, Gst
Gaskatjuolt.
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rattek, se råtek.
råtuk, (attr.) råtukis som är duktig att
skälla (om hund); råtukis jietnat »fallen för att låta» (säger man om det
låter i näsan på renen då han går —
det är något fel hos honom). Jfr
också råtutahka brant sluttning (se
råtes). råtuk-vårre Gv 22a3 Gst Ratukkavaara, -jciu're Gst Ratukkaj(ärvi).
råu'dö, se råuitti.
raudem, se råutöntä.
råuhks S, möjligen avi. av råu'hkat
fordra, kräva; kräva ut (en fordran).
-jciuråtj T 32 Gst Rauksj. m. fl.
råu'ka, gen. rciuka; S råukö vålnad efter en som har drunknat. Lånord:
fno. draugr dadning (NL 261). rciu'kajciurå,sj Gv 9c4 Gst Raukajärvi.
råu'ka-savein Arj 19b6 (en känd person har drunknat där). Nena3n,
Lycksele lpm R auka Jokk, så kallad emedan folk drunknat där. Åsele
lpm, rauke skrymt. rciukä-jåu're,
(numera:) råuke-jåure Fr 46a6 Gst
Raukajaure.
råukatj, S råukötjö, dim. av rått/ca.
rciukatj, tjärn, Jm 28b4, myr 28b5.
En lappgosse skall ha drunknat där.
»Hörde om kvällarna hur han spökade och täljde skidor.»
rauke, se råulka.
råu'ke, se råu'ka.
raun, se rattina.
råuuna (enligt Grm Ortn.)
rönn. Nordiskt lån: NL 260. Föreligger väl inte i - Råneå.
råu'nå (enligt Wiklund) flicknamn Ragna. räunå-njcir'ka eller råunåskihttje Jk Wiklund 4b2.
råunatj, dim. av råttina.
raune Stensele avskild.
råtuni Arj, S rciunöjä rönn, Sorbus aucuparia. Qvigstad, Plantenavne 234.
Nordiskt lån: fno. reynir m. (NL 260).
råu'ra KN fellesbetegnelse for flere
arter av langt stivt gress og halvgress; S rätträ. Qvigstad, Plantenavne

rdurak—reuitd
236. Nordiskt lån: fno. reyrr m. ror;
siv; no. reyr f. (n.) ror, rorvekst,
egentlig en vandplante (Arundo),
men ellers ogsaa detsamme som
röyrgras (NL 261). rciurö-jciure Fr
47e2 Gst Rörvattnet.
råurak, avi. av rdu'ra. (-cihpe) Gv
22e6 Get Raurakape; -värre 29a6
Gst Raurakberget.
råurä 1., se ~ra.
råurä 2., se rduitti.
raure S, jfr LÖ raure oblid, hård.
-vartti eller -dive Stensele.
råu't-, se rduita.
råu'ta, gen. Muta äxing, dängjägel»,
Sesleria, Festuca. Qvigstad, Plantenavne 235. Jfr rdutömö. rduit-åu're
Jm Ruong 20b4 Gst Rautajaure;
rciuita-vdrdej Gst Rautavarats. rdultvdr'tti Arj Ruong 19c6.
rautas, se ratas.
råntatj, avi. av Muta. -luokita eller ,•••• -viken Jm 28b4. (Fräken växer
i viken, annars litet med gräs.)
räutä, se rduitic.
räutöm-, se rdutämä.
Mutämä, avi. av Muta. Nensen, Lycksele lpm raudem, raud 1. rörgräs,
långt, flatt, nederst rundt. rdutäm(ä)joiurcitjä T Get Rörvattnet; -vdrtit Gst
Rörfjället. rciutömg-tjacth Vilh. Gst
Ruotamavardo. Ingen längdbeteckning på a i uppteckningarna.
råu'td, S rdutö, rciurä, Mu& röding,
Salmo alpinus. Qvigstad, Pattedyr
C 84. Nordiskt lån: fno. reydr f. (NL
260). rdultu-tjohkohk Ks, fl. Rautulaet; rciu'tu-jdu're 2c5 Gst Ruotasjärvi. rdutö-jdu're Öf. Skärvagen (där
finns det bara röding). Nensen, Åsele
lpm Raudojaure, där Röding.
recurö-jdure Fr 46a5-6 Gst Raurejaure.
Mutdhk, avi. av rduitei. , sjö, Arj
Ruong 26a6 Get Rautok; -jdurdti
Grm 19c2.
ravo Nensen, Lycksele lpm björkskog.

råvive, NG stravive; gen. Mem, strävve
lugnt flytande ström, mer eller
mindre stark, i sjö eller älv (man ser
nätt och jämnt att det är ström). KN
räu'tnje. Jfr sträimä, sträunä. Nordiskt
lån: NL 260. strcivve, en ström mellan
två sjöar, Arj 19a2.
rebak, se ripcihk.
rebnes, se riebnes.
rälrå Röros Lgr Kiefer- und Tannenwald.
reis, se ris'se.
reita, se ruta.
rektok, se reuhtuk.
rem'stl, se riem'ste.
repe, se riepii.
repl, se riepii.
repii, se riepii.
repis, se riepii.
räpmarä, se rapmörö.
räpmärä, se rapmörö.
reppe, se riehppe.
reu(h)så, jfr reuhsa(h)k dalripa, Lagopus lagopus. Qvigstad, Fuglenavne
255. reuhsci Gv 22c6 Risträsk. reusadhpe Jm 20b4; 21a3.
reuhtak, se reuhtuhk.
reuhtuhk, S ruok`töhkö, riik`töhkö (NG)
som lyder styrsel, som följer vägen
(om körren); (Jm) rättrådig, rätttänkande; (KN) benklovd (om tradmateriale och ved); (Vilh.) rak. Avi.
av reuhtes rätt (ej fel) — nordiskt
lån: fno. Här, urn. *rehtaz (NL 264).
ractähkö, (alius) ruok`töhkö; berg,
Vilh., Gst Rätfjället. d:o Gst Rätsjön.
reuko, se riu'kei.
reu'ri =sv. rör, fno. (h,)reyrr m. stenrös, gravrör. (-vevrre) Jk, vid Riksröset 268.
rensa-, se reu(h)sci.
reusan-, se reu(h)sd.
reu'td; Fmk Leem, Friis rieultd; Skolt,
Kola rim% reu'ta; Ss räutd (Leem)
vildrenstjur (efter brunsttiden),
(Friis) stor hanne (av vädren eller
ripa), (Skolt) Wildrenntierbulle im
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ribr—rigg
Herbst (in voller Kraft, vor der
Brunst), (Kola) Reimtierbulle, Schafbock u. a. Tiermännchen. Qvigstad,
Pattedyr 173. Enligt Anders Gran,
Sorsele, 'hjort': det lär ha jagats
hjort där. Härj. Renntierbulle. reu'ttijdure Sors. 42a2 Gst Reutotr.; -vare
Gst Reutoberget.
ribr-, se ribire.
rib're, se libure.
rida, se runa.
r i d d-, se ritti.
riddit, se rittak.
riddok, se rota.
ridå, se Mei.
ridde Arv, se rahte.
riddehk-, rihdäkö S, avl. av (N) rahte.
riddehk-kätte Arv Grm 35a1; HUU&
jegge 42a6 Gst Åmyran.
riddå, se ritei.
riebnes, jfr Enare riemnjis räv, Kuolajärvi rieman, Skolt riemnje, Kola
riminje. riebnes, gen. räbteed, sjö, Arj
19c4. Petrus Lstadius, Journal 364
Rebnes.
riehkkå =fi. riekko ripa? --eava Gv
9e3
8c3 Gst Riekkosauvon; stuor
Gst Riekkosauvon.
riehpe, gen. av riehppe.
riehpen rököppningen i kåtan. fi. reppänä, räppänä; est. räpp. riehpen Jm
19a6.
riehpp-, se riehppe.
riehppe, gen. riehpe (NG) djup dal uppefter fjällsida, avbruten av tvärbrant
upptill; (Jm) liten dalgång, nischformig, högt uppe ovan trädgränsen
mellan topparna, glaciärnisch, jökelhylla. Q 705. kriehpe-jdu're Arj.
riehtte KN, se lier'hte.
rieks-, se reu(h)sci. -vetrtic, kal topp,
Fr 46e6, S om Gst Riksvardo.
riele 7b6: riPte.
riem'sti, riem'ste, Wiklund renbete ettårig renkalv. rem'sti-suolti(h), liten
holme, Arj Ruong 19e5.
riem'så, se ram'sa.
riepe, se riepii.
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riepii, gen. riehpiha; (Tm repis); S
riepe räv. Qvigstad, Pattedyr 171.
Jfr fi. repo (se FUV 110,). repisluok'ta Jk Wiklund 4b4 Gst Repolahti. riepis-vcirre (Wiklund repis-)
Gv 15e1 Gst Repisv(aa)ra (föreligger
det ett annat ord i detta namn?);
riepii-vdrre 15c6 Gst Repovaara; riepii-köhte-varre 22e4 Gst Repekåtevare. riepi-koatcitj, gammal båtlänning
Jm 21e6. Här skall förr i tiden ha
funnits rävgryt.
riepmat, gen. riepmata Jm hed med
någon liten myr och kulle här och
där (Gun Ortn.); Fmk (Leem) en liden skoug af fyrretrwer, der vokser
paa en slet mark, hvor onera intet
trx er at se. Q 704. Jfr. fi. räme myra
sumpig, oländig mark beväxt med
små träd, kärr, moras; rämeikkö
kärraktig mark, myrartad trakt,
myra (maa jossa kasvaa vaan vähä
puita ja mättäitä, muklikkaita: tuvigt och litet kuperat land, där det
växer sparsamt med träd).
riepme, gen. rieme ett grundare,
stridare ställe i en älv; kort sel mellan två forsar. padje- —padjerim
Jm 28a6;
21e6.
rier'hte, se lierthte.
riesäen(w)6 Wiklund Fr inlägg i en
söm till prydnad (taggiga remsor,
tofsar etc.); KN rims" hver enkelt
bestanddel av en frynse; i pl.: frynse
(avl. av ris-Etsat ornera, pryda med
broderier). -jdure 59a2.
riessam, se riesöm(w)ä.
rietja, jfr riehtjeit skrika och gråta.
-luokita, -njcirtica Arj Ruong 19e5
(NV om B i Gst Barturtejaure).
rieutåhk, jfr reu'tat kunna skiljas
(från), vara annorlunda, avvika
(från); ändra sig. Nordiskt lån: fno.
bregda forandre, omdanne; etc.;
bregda al avvige fra, etc. (NL 264).
, bäckmynning, Arj Ruong 19e5;
-stat'fzi jfr star' fel.
rigg-, se rigge.

rigge—rim'sti
rigge, gen. rikke; S rikke grytkedja.
Nordiskt lån: fno. hringr m. ring;
länk i en kedja; urn. ack. *hrivga
(NL 265). rikke-vdircitjä Malå 42b5.
rikkör-wcirto T; -jciure Gst Rikker.
-r = jciu're.
rihpa, gen. ripå skräp, rask, liten flisa,
fnas (jfr ripcihk gyttja); S riihpa
gyttja. rihpa-jciu're Gv 1404 Gst
Stuor Ripakjaure. riihpa-luakta
(»görjviken*), hemman, Arv 35a1
Gst Ripeluokte.
rihta, gen. ritå: -pielle ena låret, sidan och bogen (ej halsen, huvudet,
benen eller inälvorna) tillsammans
av en slaktad renkropp; pl. rika
båda rihta-pieleh tillsammans. ritetluolcita Jm 20a6.
rihtt, se ritå.
ril'hka rike; NG även: socken (detta
anses ej vara riktigt språkbruk); SG
även: hemort; (i sammansättningar:)
större område, landsträcka, land;
mycket långt avstånd, mycket lång
väg; tok lä
det är lång väg dit.
Jfr under märra. Q 707 b. Lånord:
NL 265.
riihpa, se rihpa.
riihpis, se riipöhk.
rilkå (riiiköt), troligen flicknamn -Rika (Erika, Fredrika), fi. Riika. Jk
Wiklund -luok'ta 4b4(-5) Gst Rykalahti, »förfinskat» Riikalahti enligt
Wiklund.
riima-: riima-kålles, lapsk sägenhjälte.
Se Wiklund, Le monde oriental,
4: 210. riima-suolii, holme i kuolasjciu're, Jk 4c2, 555,9.
riimak, jfr riihniek, riimek gemensam
benämning på alla mer eller mindre
svarta renar. -tjohkko Gv 9c1.
riime Härj. rimfrost (på träd). Lånord.
riipö, se riipå.
riipähk, jfr Lule ripåhk gyttja (kort a
i Jk).
-jciure, (alius) riihpis-jåure
Sors. 42a1 Gst Ripistr(äsk).
MO enligt Si bjälke; Qvigstad bord
12 — 644045 B. Collinder

(i båt). Lånord: no. rip f. bordkant
paa en baad, den overste planke i
siden af baaden. ••-• -vcirtti (Sl riipä-),
berg, Sors. 33a1.
S, se ris'se.
riise S, se risise.
Hisj- S, se risise.
riisje Ss, se ris'se.
-Hit-, se ruta.
Mita gräsbevuxen, frodig (syd)sluttning nedanför brant fjällvägg. Jfr
riiite. •-•• (-tjohkka) Gv 7a5-6 Gst Ridatjåkko.
dike, S priire KN isolerat (temmelig
bratt) gressli. Vfs Lgr steiler, bewaldeter Abhang. Q 707. riike, berg,
Gv 7b6 Gst Riele. Nordiskt lån: no.
skrida f. en brat opstigende grzesplan i et fjeld (NL 263).
rii'tel, möjligen avl. av riiite. -pcilcite
Gv 14a2 Gst Ritelepakte.
se riiitel.
riPtdm, kanske avl. av riiitå tvist
(nordiskt län: fno. strid: NL 263).
Arj 27a2; -johko 27a1-2.
rikke S, se rigge.
rikkehk, troligen avl. av rigge.
berg, Gv 7a3, vid Riksröret 250.
rikker, se rigge.
rikkär S, se rigge.
r i k s-, se rieks-.
rik'sä, troligen =riks- i sv. riksröse.
, fjäll, Jk Wiklund 3a5 (vid Rr
273).
rilla (»som man kan vrida, rulla»). Jfr
KN rillleht trille (med trillebor). Lånord.
ett rörligt stenblock, som
ligger på en klippa, Gv 14b2.
-rim, se riepme.
rim, se riPma.
rimcptis, jfr rim`på (attr.), rimipät
(pred.) utstående, uppsvälld (om
buk).
-jciurectj, -vciratj Arj Ruong
27a2.
rim'sä(-ätnam) mossig, tuvig, myrlänt, tätt med ris bevuxen, vattensjuk terräng, som är svår att ta sig
över. Kan vara samma ord som KN
••••
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rin'kfi—rittak
rim'så (och rim'se) (ikke lesrevet)
fille; en som er want fillet klwdd
(troligen nordiskt lån: no., sv. rimsa
remsa: NL 266). Jfr ram'så.
rinikå, gen. rinkå ring; tunnband;
platsen där en kåta har
ärranstått. NL 266. rinkli-luokita, -jokötj
Arj Ruong 27b3.
ripå(h)k, Jk ripaht gyttja, »görja». Avl.
av rihpa. Q 709, ripcik-luok'ta Jm
13b4. Det finns gyttja på bottnen.
ripahk-luok'ta Arj Wiklund 27b1-2
Get Rebakviken; Petrus Ltestadius,
Journal, 369, Ripak.
ripahkas, jfr ripå(h)k.
ripaht, se ripci(h)k.
r ipa k, se rihpa.
r ip a k, se ripå(h)k.
ripåtj, troligen dim. av rihpa.
roavve, ås, Gv 22a2.
ripats, troligen —ripiaj.
ripe, se rihpa.
ripis, se riipök.
ripme Jm i kuohtyåripme, kobitoripme,
nieneripme, toarreiripm,e torde enligt N. A. Gruvvisare ha betecknat
ett litet sel. Namn med denna efterled tycks inte uppfattas som sammansättningar, ty nieneripme heter i gen. niel'kerimme, med långt m
liksom i fyrstaviga nomina actionis
av typen luoddanipme (se Collinder,
Lautlehre des waldlappischen Dialektes von Gällivare, § 423). -ripme
är väl en förvanskning av riepme,
kanske i anslutning till *ripme: NG
(essiv) ripmen raskt, brådskande.
rirt, se Må.
risj, se ris'se.
risjåk NG torr vittrad björkstam, vars
ved pulvriseras och läggs i vaggan;
muorra ved som lätt splittras
SG
och som tänds fort i elden; Jm snarstött, snarstucken; rask (om människa). Här föreligger kanske två
etymologiskt skilda ord, av vilka det
ena kan vara avl. av rissja, gen.
risfå svavel. ,-.-johko Jm 13a3.
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ris's-, se ris'se.
rissa, se ris'så.
ris'så, S räisöjä risrik: avl. av ris'se.
risså, gen. risså, berg, Jm 12b5.
Arj bl. a. rissci-jau're 20b1. Hit hör
nog R issa, Petrus Lstadius, Journal 380. räisöjö, räisöjän-tjahkä Vilh.
Gst Risfjället.
Miss, gen. risse; S riise, riisje (ris-)
kvist, ris. Nordiskt lån: NL 266. Den
nordlapska ordgestalten tyder på
urn. *hrisia (nyttjat som efterled i
sammansättningar). risse-njunnje Gv
14b1. riss-åhpe Jm 28b3. riis-jciure
T Gst Ristr(äsk). riisj-juhkä Vilh.
Gst Risbäcken; riisj-jäure Gst Rissjön. Nensn, Åsele lpm R is j J aur e,
rise, små ris. D:o, risland omkring.
Reis Åiw, ris. riise-bounä, skogkransad bergknalle, Fr 47e3.
rissi-, se ris'se.
Mann, avl. av ris'se. -jiegge, slåttermyr, Jm Ruong 20a3.
ris'ta- (förekommer ej söder om Lule
lpm) kors-. < fi. risa. -vårre Ks
5a4 Ristivaara. -tuottar Gv 15b5-6
Ristitunturi.
risitki-, se risttin.
risitin Tm, nomen actionis av KN
Halat 1. ryste; ryste på (hodet); 2.
ha (barn) til dåpsstadfestelse i kirken.
Nordiskt lån: fno. hrista (NL 266);
< fi. ristiä. -jåu're, -johko Ks
2a2, risitön-vårre Gst Ristimäv(aara).
ritå, se rihta.
ritåk rask, duktig i arbete. Möjligen
av nordisk upprinnelse: fno. stridr
haard, som gaar frem med stfflrk og
uimodstaaelig fart; heftig, voldsom;
etc.; no. strid (bl. a.) stretig, haard,
stwrkt angribende; f. eks. om arbeide.
(NL 263.) — -johko Arj 19a5.
ritele, se riiitel.
ritnut, möjligen avl. av ritne, gen.
rine rimfrost på träd. , ett mindre
berg, Arj 19a6.
rittak, gen. rittaka, kanske avl. av
riddit sträva mycket ivrigt ( =raht-

rittl—roavåtj
jat); riddi jieriva joaukcii järven strävade av alla krafter till stigen. (Grm
Ortn.).
sjö, Jm 19c3.
ritt, gen. ritt; NG rihtic; KN rictchi,
gen. ridå; Jk Rautasvuoma gen.
rirti (om uttalet av -r- se Collinder,
The Lappish dialect of Jukkasjärvi
§ 45) skred, lavin. Nordiskt lån: fno.
skrida, ack. skridu skred af jord eller sne, som glider ned af en fjellside
(NL 263). rirti-pcikite Jk; ritic-njira
Jk Wiklund 3a5 (»... emedan den vid
högvatten tar med sig stenar, träd,
snö etc.»). ritti-vcirre Jm 19a6.
ritåk, avl. av ritti. , bergparti, Jm
13b3;
-jciu're Wiklund 28c4 Gst
Rilaktj(ärn).
riu'kti, gen. riu'lrå; S ruukti, (ruuke);
ruuk06 icke lapsk kvinna. Nordiskt
lån: fno. rggr f. (mäktig) kvinna; (i
en ordramsa:) jättekvinna; urn. *riuyiu (NL 267). riu'ldc-njunn,je Jm
12c5; där finns ett stenblock som
genom vittring fått utseende av en
kvinna i sittande ställning med smal
midja och utskjutande bröst. —
johko Arj Ruong 19c4. ruuke-tjahltä,
Moosberg ruukäjä- T Gst Rokepakte.
rlu'kusj, dim. av riu'Idc.
-jåurcisj
Jm Ruong 20b5.
rinna gryn. Lånord: NL 264.
riu'tnje KN smalt sund, hvor strommen skifter ved flo og fjwre. Q 711.
rivo, se riiive.
r6-, se roavve.
roaddsa mager (om en gammal ren);
öknamn.
roadde, se roate.
roarå S Jt1 (Kall) ett slags förvaringsbod: fyra kåtabågstänger (utneres).
parvis uppställda, med kluvna stockar på, täckta med näver och torv;
Härj. eine Art Gesten zur Aufbewahrung von Waren: auf zwei gleich
grosse Steine legt man Birkenstangen,
Birkenrinde und Torf. Nordiskt lån:
fno. hröf n. skjul, skur tul a) deni at
bygge fartoi; b) den at ilandsmtte,

opstette, dermed at overdwkke fartoi. (NL 268.) roafri-jciure Kall.
roahpe, se röhpe.
roahtek, avl. av roahtte. , fjällparti
och fjällsnyta (njunnje) som fortsätter nedanför trädgränsen, Jm
Ruong 20a3(-4);
Grm 20b5 Gst
Råtek.
roahtjå, gen. roatjti (Jm) gropig, skrevig, blockig terräng ( =råk'tjti); (NG)
kuperad terräng uppe på ett stenigt
lågfjäll, där det växer lav (renarna
håller sig gärna där på höstsidan).
fi. roso torrt ställe, hålighet eller
öppning i sidan av ett träd; skrovlighet.
roahtte, gen. roahte 1. (SG) sten som
blivit bar förr än marken om våren;
(Jm) liten barfläck om våren; 2. (Jm)
hop av bär på marken på en mindre
yta; stim av fisk. Q 723.
roannik, se rönnik.
roan'tjå-, jfr (Jm) roan'tkit (Gv) roan'tsti mager ren; roan'tse (Jm) något
som är krokigt i alla riktningar
(tvära krökar); (NG) kvistig och
krokig (om trä); ojämn, stenig, svårframkomlig (om terräng). Jfr röntjas.
Jm Pellijeff 21a5.
roan'tjå, se roan'tjci-. rön'tjti-kohpe,
fjälldel, Jk Wiklund 3a5. (Enligt
Wiklund = Den ojämna dalen.)
roan'tse, se roan'tja.
roate, KN roadcte. 1. (NG) röd himmel;
(Jm) de gula (röda) löven om hösten; 2. (Jm) kuolle- fiskstim. Troligen två etymologiskt skilda ord. 1.
tycks vara nordiskt lån: fno. rodi m.,
ack. roda rodme, rodt skin (NL 268).
Jfr Nens6n, Åsele lpm rådes röd.
Jm 21c6.
roau'kå; S ruou'icti, gen. ruouktin
skinnfäll. Nordiskt län: se Sköld,
Kriterien 98, 106-108. ruouktin-suwwön; -tsahke Vilh.
roavås Trn - roavcitj.
roavåsj, se roavcitj.
roavåtj, roavåsj, dim. av roavve. roa179

roave(h)k—r6pmå
sammanträngt parti av dalgång, livätj-vetrre Gv 14e5 Gst Rovanen. alep
ten smal dalgång, trång bäckdal;
och lulep roavettj, varpställen, Jm
KN innsnevring (konkret); sammen19a6.
trengt parti av elv (med sterk strom
roave(h)k, avi. av roavve. rövehk, skogeller med strykdannelse). Q 717. Jfr
klätt berg, Arj Ruong 27b2.
rotjti (se rohtjuris). koddu-rohtse Ks
roavv-, se roavve.
5a2. rohtje, en smal dalgång, Jm
roavvå, se rävä.
20a1; rotje-jiegge 20a4. ruhtje-jeture
roavve, gen. roave ställe där skogseld
Malå. Nensån, Lycksele lpm ruttj e
har gått fram, bränna. Q 714. rötrång bäckdal. ruhtje-durre T. gen. pl.
värds Jk Wiklund 4a5. ,s—vårre,
rot ju, Tm rotjiit; hit hör kanske:
(förr kuossa-värre) Gv Gst Kuosarotji-jäu're Gv 14a5 Gst Rottjej (aura).
vare. Har numera brunnit och är
-kobba 14a6 Gst rohtjurls ihopdragen, hopgyttrad. Jfr
björkbevuxet.
rotjit smal, ihopklämd, ihopdragen
Jaurikisk(äb)bo. »Tat lä puollerm
(om båt, ackja, söm m. m.). , berg,
&net tolen tat det har brunnit för
Arj 19a5.
mycket länge sedan, det.» -värre
rohtse, gen. rotse Jm kuperat land
Jm 14c2. -rövve Sors.
(Grm Ortn.).
röble, se röpite.
rodditahka, avl. av roddit, rödja upp rohtd, gen. rotti videsnår, tätt buskage
under fjällen; (S) granskog. Q 724.
mark etc.; nordiskt län. —, slåtter-jokösj Gv 14c3. Nensån, Lycksele
myr, Jm Ruong 20a3.
lpm r ått o grandal.
rof e, se rulle.
rokkehk, av!. av rogge. , fjäll, Arj
rate, se rciffit.
19b5 Get Rå,kkotuoddar.
roffo, se retti.
romsl, jfr SG rönt' mit, NG roam,'spit
rogg-, se rogge.
huller om buller, oordentligt.
rogge, gen. rokke grop, grav. Q 720.
jciure Gv 15e2 Gst Romsij(aure).
,--jetu're Gv 22a2. D:o Arj 19b4.
rohkkel, lohkker krumhyvel. Nordiskt r6nnik uppröjd ängsmark vid vattendrag, ränning. Lånord. — -johko Jm
lån: NL 222. rohkkel-jåu're Jm 12a2.
Ruong 20a4. D:o Arj 19c1.
Namnets anledning okänd.
rdhpam, nomen actionis av röhpat ge r6ntjak: te li lik — det var då en krokig, kvistig björk (Grm Ortn.) Jfr
ett dovt, sprucket ljud (om skälla);
roan'tjä och röntjas.
frasa (om papper, näver, även om
råtta som springer i papper 1. d.; r6ntjas, jfr röntsas kvistig och knotig
(om trä); ojämn, stenig, svårframfrasa, skrapa med vingarna (om fåkomlig (om terräng). Jfr röntjak.
berg, Jm Ruong 20a4 Gst
gel).
-jetu're; -värre, björkbevuxet berg,
Ropam.
Jm 21e5.
rdhpe, gen. röpe; roahpe KN skrammel,
ngt. som er gammelt og helt el. mes- rön'tjå, se roan'tjit.
ten obrukbart; stor firkantet jern- röntsas, se röntjas.
bjelle med grov, sprukken klang; ropam, se röhpam.
navn på en simle som har slik bjelle. r6pe, se röhpe.
röhpe eller röpe-tsohkko Ks, fi. Roopi ropen, se ruuhpö.
eller Roopinlaki; r6pe-johko 5a3. ropi, se röhpe.
röpe-savii Jk Wiklund 4e3, 509,9, ropme, gen. rome krypfä, skadeinsekt.
Jfr fi. ruma ful, otäck, led, stygg.
röpe-kuoiihka.
-jäurätjah Arj Ruong 19c6.
rohtem, se ruotömö.
rohtje, gen. rotje; Ks rotse; 8 ruhtje r6pmd, jfr roapmtit, röpmitt samla sig
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r6pite—run'ta
(hela högen) omkring någon, flyga
på någon (för att slå honom); KW
gå (sammen med andre), flokkes;
etc.; Suijavaara roa'måhk sehlaff herabhängen (ein krankes und verfaultes
Renntierohr am lebendigen Tier).
kulle, Arj Ruong 26a6 Gst Råbmoketse.
rdple, r6bite; gen. röpte något som är
gammalt och tillskrynldat, skrovligt
eller tillbucklat. röpte-tjohkka Gv
7a6 Gst Råptitjå,kko.
rörcnik, tr6renik, troligen = (t)rötnik.
drötnik drottning. Lånord. (t)rör`nik,
fjäll, Jm.
rosa, se ruuså.
ros'se (rosse?) häst. Saknas hos KW
och Grm och torde ej nyttjas i någon
av de svenska lappmarkerna. Nordiskt lån: sv. russ, fno. hross n., um.
*hrussa (NL 271). rosse (ej *rosise),
berg, Gv 8c3 Gst Råssevare; rossesnjiråu Gst Råssejokk. rosise, berg
mellan Randijaure och Purkijaure,
Jm. rosse-vcirtå Sors. 25b4 Gst Råssekielas heter enligt S1 ros'ne (orätt,
säger 52); rosse-juh,kö (enligt S2).
rotikken, se routökö.
rotje, gen. av rohtje.
rotjek avi. (eller [Trn] nom. pl.) av
rohtje. rotjih,k-johka eller rotjih,t-johka
Jk Wiklund 9ab6 Gst Rotsijoki.
rotp-, se rohtje.
rotnå, gen. ronå till fullmogen ålder
kommen renko som under vederbörande år saknar kalv eller ej är dräktig. Nordiskt lån: urn. *runö (den
feminina motsvarigheten till fno.
runi m. galt) 'hondjur som löper':
Nils Lid, Norsk tidskr. for sprogvidenskab 5 (1932): 97 — -thrre Ks
-johko, fi.
5a4, fi. Runovaara;
Runojoki; Gst Ruodnavare, Ruodnajoki.
rotåk, avi. av rohtå -johko Jm 12b4
Gst Riddokjokk. Den kommer från
videsnår.
rottje, se rohtje.

rouhtätj, se ruuhtötj.
r6u'llå, se roaulkic.
rou'no, prou'no bro. Ungt län: sv.
bron. prou'no-johko Jm 20a1.
routås Jk, se ruoutåtj.
routåtj, se ruoutå,tj.
route, se ruou'te.
Vilh. Gst Roroutökö, jfr ruoutcitj.
tikken.
r6utkj15, se ruoutåtj.
rov-, se rovve.
r6v-, se roavve.
rove, gen. av rovve.
r6vehk, se roave(h)k.
rovv-, se rovve.
rovve, gen. rove spång, smal bro. Q
725. Nordiskt lån: fno. brå f. (NL
272; Wiklund, Le monde oriental 5:
235). ,-,-moske-tjoh,kko Gv -johko,
myrbäck (ej utsatt på Gst), Jm
20a3.
rövve, se roavve
rudna, se rutni
rudne, gen. rutne hål som är upphugget i isen eller hål som tillfälligtvis
uppgrävts i marken för att få vatten. Q 730. Nordiskt lån: fno. brunnr
m. brunn (NL 272).
rulle (ruhve) Vfs S Lgr Gespenst. vårtå T Gst Rofevare; Gst Ruffifj(ä11).
ruff i, se rulle.
ruhpa, se ruuhpö.
ruhtje S, se rohtje.
ruhtå S, se rohtic.
ruhve, se rulle.
råksu(h)k, se ruopsu(h)k.
rumsin, se ruomse.
run'ka, gen. runcka korp. Onomatopoetiskt. runcka-jokcisj Gv 14b3.
run't-, se run'ta.
run'ta, gen. run'ta (SG) vattenfylld
grop, bubblande källa; (Jm) rund,
djup, vattenfylld grop i en myr; rund,
ej så vid grop på sjö- eller älvbotten.
Jfr pruntö och run'tii. Kanske lånord: sv. brunn (med påverkan från
rund). -jdurciti Jm 20b4.
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runcta—ruopsd(h)k
runcta, gen. (och nom. pl.) av runta.
runctak, avi. av runita: ••••• jågge,
jiegge myr där det finns runda sumppölar.
runtje Härj., riintje Vilh. unebener
(kahler) Bergräcken. Se Q 741.
~tie, fjällparti, Vilh.
run'tä, gen. run'tti NG kallkälla i
myr. Jfr run'ta.
ruoddihtak, avi. av ruoddit rödja,
göra marken slät, fri från buskar och
sten. Lånord. Gv 22a2 Ost Sidnovare (512).
ruodna, se rotnis.
ruohdökö, se ruotak.
ruohkke, gen. ruohke; 5 kruohkke, Ss
kruohke hake, häkta (i kläder). Nordiskt lån: fno. krökr m., urn. ack.
*kröka. Jfr kriihkkö. kruohkke eller
kruohke (skilda sagesmän) Arv 28c2
Ost Krukkij(aure). Nensen, Lycksele lpm Krukke Jaure, under
häktors fastsyende föll Häcktringen
i sjön. kruohke-kier'ke, två jämsides
stående jordfasta flata block på
sydsluttningen av St. Axhögen, Tn.
(»Dom sitt ihop.»)
ruohkå, gen. ruokå (rör)vass. < fi.
ruoko.
-åhpe Gv 22a(b)3 Ost
Ruokovuoma; -fflu're Ost Ruokojärvi. -jduråtj Jm 20a4.
ruohtes, gen. ruohttåsa KN ruflet (f.
eks, om ku-tunge); grov (om hovel,
rasp).
-vågge Jm 7c5;
-våratj
12a6; nedanför finns en offerplats.
ruohtå, gen. ruotå myrlänt, vattendränkt mark med videbusksnår här
och där, på kalfjäll.
ruohpak-, se ruotak.
ruoi'ta benet från höften räknat,
skånk; ruoitastit kasta ut och dra
noten varp för varp efter vartannat,
börja det nya varpet där det andra
slutat. (Verbet Orm Ortn.) < fi.
reisi (urfi. *raiti; baltiskt lån). • vår'hpe Jm.
ruokå, gen. av ruohlrå.
ruokåk, avl. av ruohlrå.

182

ruokså(h)k, se ruopså(h)k.
ruokatöhkö, se reuhtuhk.
ruokitå-, se ruopitic-.
ruomas, gen. ruopmasa varg. Qvigstad, Pattedyr 185.
-jecu're Jk
Wiklund 4b6.

ruomse, 5 riimse (Lö) muscus, lichen,
måssa; (Qvigstad) Polytriehum commune. Qvigstad, Plantenavne 246.
ruomse-jduråtj Arj Ruong 19c6.
riimse-tjohkko T Gst Ruomsetj(åkko).
Nenst5n, Lycksele lpm r um sin nj u on e lång lyng med Björnmosse.
menas, gen. ruotnasa grön. Nordiskt
lån: fno. gronn, urn. *gröniz (NL
275). ,,, -jdulre Gv 7a5 Ost Radjaure.
, fjäll, Jm 7e3 (namnet därav att
där växer gräs); d:o, fjäll, 12e6 (skall
vara grönt).

ruonu(h)k, se krönökö.
ruops, se ruop'sis.
ruopsö, jfr ruop'sis.
ruopses, se ruop'sis.
ruopisis attr. (pred. ruop'sat), S räps,
röps röd. ruop'sis-jiegge Jm 21a2
(röd av järnhaltigt vatten). riApsgciise Som. 25c6 Ost Ruopskaisse.
jille-röpsn-tjol` tö (stavelsebildande n),
fjällhöjd Vilh.; riipsn-tjorrå Ost Rupsentjårro (där finns en tegelröd
bergart).
ruopsu(h)k, råksu(h)k röd, rödbrun
(om djur, såsom ren, häst); (NG) rött
djur. Jfr ruopsti(h)k. råksuk-pcikite,
fjäll, Jk Wiklund 3b3 (N om Rr 263,
1763 Ruopsok, Rupsok Fjäll).

ruopså(h)k, ruoksåhk, KNruouhsåhk
späd renkalv, »rödkalv» (ruop'sis
miesse); (KN) rodt firfottet dyr; Arj
röd; jfr ruopsu(h)k, ruokstihk(-råi'ke),
dalgång, Gv 8c3. ruopsåk-vc'vråtj Jm
13e1 (där finns röda stenar, med liksom
små mörka stjärnor); mopsa, berg,
19a6 (där finns olivinsten, som genom
vittring blivit röd). ruopsåk-påkte
Arj (där finns rödaktig sten och
sand). ruopsuka-kier'ke Jm, en stor
röd sten (i ett vattenfall).

ruopitu—ruoultim
ruoputd, ruok'td Lule endast (i ruop' -

tät tillbaka och) som förled: baklänges (med fötterna eller toppändan eller stussen före), -väddja vägen tillbaka; KN även: tilholdssted,
hjem. ruoptic-johko Gv 14b1 (gör en
krok, liksom återvänder); -luokuta Jm
21c3 (vattnet går tillbaka in i viken
från strömmen?).
ruorekd, se mor< kål,.
ruorekdi, gen. ruor'kuha; luor`käi,
gen. luor'kuha torrgran. Qvigstad,
Plantenavne 247.
ruortainen 15c3-4 heter ruoutcisj.
ruo ska, se rusj'ket.
ruos'sa, kruos'sa kors. Lånord: fno.
kross n. (NL 276). ruossa-jiegge Jm
1306. kroassa-savån Arj 19c5; Ruong
kruos'sa-njetrika, 0 om Gst Ruosseluokta. Namnet Kainanjarka (Gst)
är felplacerat: se sub kciinai. Nens6n,
Åsele lpm grusse kors.
ruossak, av!. av ruosisa. , liten sjö
(ej utsatt på Gst), Jm Ruong 13e2
(ser ut som ett kors enligt Tuorda);
•••• -vcircisj 20a3.
ruosse, se kuos'se.
ruossja, se ruos'sja.
ruos'sja järnhaltigt vatten (Orm,
Ortn.). ruossja-jetu're (även ruotjauppgavs) Gv 7b5(-6) Gst Råtjajaure;
ruossja-oagge (med korthetstecken
på u, vilket tyder på s'sj) 8c5.
ruossja-jokötj Jm 20e6. ruos'sja-jciurectj, tjärn med klart vatten, Arj
Ruong 19b4; -johko, -vuopme (»man
har kallat hela trakten —»).
ruos'ta 1. rost; 2. kokt (levrat) blod.
NL 276.
ruotak, S ruohdökö en art sik av mindre
storlek, av svenskarna kallad »asp»;
förekommer i strömmande vatten
och säges ha sin lektid före den vanliga siken (Orm). Lö ruothak sik,
Coregonus lavaretus. Jm enligt Wiklund: medelstor siklöja, Coregonus
albula. Qvigstad, Pattedyr C 91.
Malå: en sorts sik. ruohfiak-jäure

Arv Wiklund 34c5 Gst Asptjern.
ruohdökö-vare Malå 42a4.
ruotama, se retutömö.
ruotas, se räuitit.
ruotämä, Lek rå,them lo, Lynx lynx.
Jm Udtja rohtem är kanske oriktigt
för *röhtem. Qvigstad, Pattedyr 181.
ruotömö-jecure Vilh.
ruotetje, se ruoutätj.
ruotja, se ruos'sja.
ruotnå, S kränci grön. Jfr ruonas.
kränet Gst Forssjöarna; -juhkä Gst
Grönån. kränetn- 71b3 Gst Grön-.
ruotos, se ruutås.
ruou'kd S, se roau'Icti.
ruouktion, gen. av ruou'Iczi.
ruoutås, se ruoutatj.
ruoutåsj, se ruoutcitj.
ruoutåtj, ruoutåsj, Trn r(u)outcis
(bäck)ravin, kanjon (med tvärbranta
väggar); (SO även:) björnide(?). Q
739. Avl. av ruou'te. Nens6n, Åsele
lpm. ruotetj e, vattnet såsom jernrost. Ordet är kanske en elliptisk förkortning av ruoutätj-kor'so kanjon
med tvärbranta bergväggar (se
korist)); jfr Järnporten (ungerska
Vaskapu). stuor routås Jk ruoutetsj,
berg, Gv 15c3-4 Gst Ruortainen
ruoutetsj-jägge 9be5 Gst Ruotasjänkkä; ruoutåtj, ås, 29a3, sv. Järnheden. ruoutettj, ett fall i en kanjon,
Jm 21b6. ruoutötj-jecurettj Sors. 33a1;
-juhkö, räuffitjä, berg, Ost Routatj.
ruou'te, gen. ruoute järn. = fi. rauta
(lånord, efter allt att döma germanskt). ruou'te-njär'ka Jm 20a 1.
rttäu'te-kor'so Arj 19b3. ruou'teguoi'hka Sors. 33a2.
ruoutehk, avl. av ruou'te. -rohtje Arj
Ruong 26a6.
ruou'te-rahte järnväg.
ruou'te-väddja = ruou'te-rahte.
ruou'tim, nomen aetionis av ruou'tit
järnbeslå (av!. av ruou'te). ruutim,jeturettj, (alius) ruoutim-, en mycket
liten tjärn med små braxen?, Jm
21e3. Förutsatt att uppgiften ruou183

ruovvå--ruutö
tim (Petrus Forsman) är oriktig, kan
man tänka sig: nomen actionis av
ruuTtit 1. sy fast klädesremsor, prydnadskläde (ruurta) på plagg; 2. fläta
för hand av garn eller tråd snöre eller snodd, som blir rund.
ruovvå, se råvå.
råp'sis, se ruop'sis.
rusjikå NG den tid då löven blir röda;
Jm
-tjcihtje brunt vatten. Jfr fi.
rusko rodnad; ruskea mörkröd, rödbrun, kopparfärgad, rödlett, ljusbrun, rödgul, brandgul. ~dika (troligen: *rusjVcd), fjäll, Gv 8a3 Gst
Ruoska; rusjkå-johko 14a1.
russä Härj. (der höchste) Gipfel eines
Gebirges.
russi ryss. ".• -jciu're Jm 20a1. Se sub
våt.
rut, se ruutö.
rutnå, kanske avl. av rutna, gen.
rund prat, tal (NL 272). -johko Gv
22b1 Gst Rudnajokko.
rutnåk, kanske avl. av rudne. unna
rutnåk Gv 21a6.
rutnåtj, avl. av rudne.
-värre Jm
28b6.
ruttje, se rohtje.
ruuhpö, ruupö, ruupwö (Härj.) niedriger
Hilgel, mit Reisig und Gestriipp u.
dgl. bewachsen. Jfr Q 740 (ruhpa för
*ruuhpa?). Moosberg ruuhpö eller
ruupö, Collinder ruupwö-jåure T Gst
Ropen. ruu'pwö, gen. ruupwän Vilh.
Marsliden. ruupä, bergknall, 65S0c5.
ruuhtä, se ruutä.
ruuke S, se riu'kti.
ruuköjä, se råe/al.
ruukijö, se riu'idc.
ruukd S, se riu'lcit.
mun-, se rutena.
ruu'na Kronan. Ungt lån, kanske
fi. kruunu.
-åhpe, ruun-åhpe Gv
29a5 Gst Runaape. ruuna-rähka, en
plats för timmeravlägg på vintern i
älven, Jm. Enligt en annan uppgift
riuna-råhka 'grynsläden'.
ruupö, se ruuhpö.
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ruupwö, se ruuhpö.
ruurds (Härj.) ein Ballspiel: die Spieler
werden auf zwei Gruppen verteilt;
jede Gruppe hat ein Mal (ungefähr
wie im Fussballspiel). Man schlägt
an den Ball mit einem Stock und
versetzt im n so in Bewegung gegen
das Mal der Gegner; gleichzeitig läuft
ein Mann in derselben Richtung. Die
Gegner nehmen den Ball vom Boden
auf und werfen ilm gegen den laufenden Spieler; wenn er getroffen wird,
muss er das Spiel aufgeben. Wenn
jemand den Ball in der Luft trifft
und ihn zurilekschlägt, hat seine
Partei gewonnen, und die zwei Parteien weehseln Platz. Jedes der zwei
Male heisst kråjci und besteht aus
einem Viereck; so lange man sich in
diesem Viereek befindet, ist man vor
dem Ballwurf geschiltzt. Avl. av
ruu'rti (Wiklund, Lule-lp. Wb, Lö)
boll; (Grm) något som mycket fort
skymtar förbi; jfr ruurUstit (Grm)
kasta något mycket långt bort;
ruurustallat (Gren) kasta, slunga något (vad som helst), (Wiklund) spela
boll. ruurits-jecuråtj Jm 21a2 (»bollspelstjärnen»). Lapparna spelade fordom boll på tjärnens is och »råkade
fast, emedan de skrikit, lekt och svurit».
ruuså: Nensån, Lycksele lpm rosa
kittel. -juhkä Sors. 33b1 Gst Rosabäcken. rusabärjö T (Lidberg); »här
har varit en gammal offerplats».
ruutas, Ks ruutos, S pruurös brud.
Nord, lån: fno. bricdr, urn. *bräåiz
(NL 117). ruutos-njår'ka Ks 6b3, fi.
Ruodusniemi. Jfr pruurös.
ruutåtj ravin, fåra i marken (Grm
Ortn.) troligen =ruoutettj.
-johko
Jm 20al.
ruutö, troligen =Lö ruta illud donuna, quod patri sponsae matrique &
interdum etiam fratribus ejus &
cognatis datur, quoque, tamquam
pretio, sibi uxores emere olim consve-

ruutn—räs'ka
verunt; divitiae, opes; (Wiklund)
Lule ruhta Gv Guld; Jm nur Pl. Gabe,
welehe man erhält, wenn man seine
Tochter verheiratet. Nordiskt lån: se
Collinder, Lapparna 154, Saga och
sed 1960: 146. ruutö(n-tjahkö) 71e3
Get Rutfjällen; ruutön-tjonnö Ost
Ruttjärn.
ruutn 1, gen. av ruutä.
ruutän 2., se ruutn.
ruukim, se ruou'tim.
ruultjå, gen. ruutjet skaris på sjö (Grm
Ortn). ruutjci-jciu're Arj 20c2.
-njuone, -(guoruutn, personnamn.
ten-)6,8e, -guouteln-juhkö (Vilh.)
40c3. Efter en same vid namn Rudin,
som haft ett höstviste här.
ruutos, se ruutas.
ruutås, möjligen avl. av ruu'tti töm
av senor, med överdrag av sämskskinn fastsytt däromkring. ruutusoai've Ks 2e4. -tjohkko Jm 28(a)b4
Gst Ruotostjåk.
ruvål NG kall frostvind om vintern.
Jm 13c4.
ruäute, se ruou'te.
ruävå, se rävd.
ruäwa, se ?två.
riihkes: NenAn, Åsele lpm rukkeswar e, af råkket, Rensjukdom, då
köttet i halsen ruttnar och faller bort.
-vårtd Vilh.; ds. Fr 47b2, 1011.
riiive, räiväjä, presensparticip av ett
verb som betyder 'ryka'. riiive T Get
Ryfjället; -sinjurctje, Ost Rivovardo.
Moosberg (ungefär) riiivöjän-sinjuhtje.
Pellijeff säger med allt fog att efterleden vårtd i detta. fall näppeligen
kan vara ursprunglig och riktig.
Pellijeff: »Det som uppges vara karakteristiskt för fjället är att vindarna blåser kraftigt och nyckfullt,
snön ligger inte stilla, och det är
fullt med luftgropar.»
räkatähkä, se reuhtuhk.
riimse, se ruomse.
riintje, se runtje.
röps, se ruop'sis.

rlips(ä)n, gen. av ?Up&

ry, se riiive.
rymmår13 rymmare. (jilläpö)

-vc'vrre
Arv 35c1 Get Rymmarb(er)g(e)t. Där
skall förrymda rövare ha bott i en
grotta.
ryttjä rygg. Ungt lån: NL 278. tjäitön
65S0a1 Getryggen.
råbmo, se röpmti.
rådes, se roate.
råffo, se retligt.
rågg e, se rogge.
råkko(tuoddar), se rokkehk.
råpti, se röp'te.
rå,pti, se ruop'tti.
råssa, se ruosisa.
råsse, se rost8e.
råtek, se roahtek.
råtja, se ruos'sja.
råtto, se rohtz'z.
råve, se roavve.
rähka, gen. räka (Gv) bondsläde; (Jm)
trasig ackja; träsak i allmänhet som
är gammal och trasig; även: gammal sko, gammal kolt. < fi. reki
släde.
rähpåtä Sors. Lgr offener Teil eines
Sees.
rähpen, se riehpen.
rähtjåt, jfr rätjet. ••••
-tjohkko,
-värre Jm 7b3.
räitår, kanske avl. av rei'tit reda till,
göra färdig, göra i ordning, laga till
räilta, rePta i ordning, till hands; färdig, redo. Nordiskt lån: NL 279. — värre Ks 5ab Ost Reitarivaara.
rälinå, gen. räinic övervakning, vallning av renar. Avl. av räiina (tam-)
ren (NL 279).
-tjohkko, fjälltopp,
Jm Ruong 20a3. »Där brukade vi
vara när vi vallade våra renar; därifrån har man god utsikt.»
räisäjä, se risisit.
räisäjän, gen. av räisäjä.
räje S, se ritelje.
räsj'kå, se räs'ket.
räsikå, gen. räskci siklöja (Coregonus
albula; enligt KN också: sik, Core185

räsise—såhpål(ahk)
gonus lavaretus). Qvigstad, Pattedyr
C 95. Kan föreligga i: räskei-vuopme
och räskci-våratjahk Jk Wiklund 4c6.
Jfr dock Gv räsjikci, gen. rtiajkci
dån, dunder (och KN räsjikiht skoggerle).
räs'se, gen. rässe Ks Untiefe im Meer.
Q 745.
rätjå S skrik; jfr rähtjtit, riehtjitt skrika
och gråta (om barn). Jfr fi. riesoa
larma, bullra. rätjärt-gielösö Fr Wiklund 597.
rätjån, gen. av rätjå.
rätnilt, se råtnilt.
rätt, se lier'hte.
rätte Vilh., se rätte.
räutå Ss, se reuitä.
räutöks Ss, förmodligen avl. av räutci.
-jappwö Storsjö 71 Gst Nesjövålen
1040.
, fjällräutå S, troligen =reultä.
parti, Vilh.
rävå S (roavvå, ruovvå) rova. Nordiskt
lån: NL 270. ,,,-tjärve Tossåsen
72a3. Nensen, Åsele lpm Ruäwa
pleätek, såddes där Roffrö.
r öp p s, se ruop'sis.
röps(ö)n, se ruop'sis.
röur- (räurn) Arv, jfr räurä Härj.
Bfichse, Gewehr (sv. rör). röuröive
Arv 43a1 Gst Rönnliden.
saangi- (fi.) se såtrtja.
sådde, se sci,tte.
såddu, gen. av 8ättäi.
såddun-, gen. av såttäi.
(-vcir'hpe)
såddutj, avi. av såttiii.
Jm 19a5.
sadek, se såtehk och såtehkatj.
sadebme 34b4, se sar'me.
sadem: Nensen, Åsele lpm, Sadem
Jaure, sadem, små fisk. NB:
sadem smaves qweleh, påtsoh,
låddeh (: små fisk, renar, fåglar).
LÖ sade, sadew liten, fin; sade
qweleh små fisk.
sadj-, se sctdje.
sadje, gen. saje ställe; (tillräcklig)
plats; sovplats, bädd; plats (för
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byggnad, tält), boplats, tomt. Q
749. fi. sija.
sadjem, Trn sadjen, S sijjämä brynsten. Avi. av sadjet bryna; jfr fi.
hijoa. sadjent-jåu're Gv 22a3 Gst
Saijemjärvi. sadjem-jokötj Jm 12a4
(där finns mycket goda brynstenar). sadjem, del av fjällmassiv, Jm
Arj 20b2; -cihpe. (Moosberg) sijjamjuhkö NT, Vätjstensbäcken. Nensen,
Lycksele lpm. si j em vättsten.
sadjen, se sadjem.
sådtå, se såttå.
sådeu, gen. acideun, se såtim. sådeun6i've Arj Wiklund 27c3 Gst Sademåive.
sad'pme Arj, se sarkne.
saggat, se sakkat.
sågge, gen. såkke pinne, sticka; nål
eller splint av ben eller järn (att
fästa ihop kåtadukshalvorna med);
passem-sågge stekpinne; scigge-tjoar've
-värre mycket
(SG) skarp keti'se;
-vårcitjahk, två små
brant kåi'se.
-sapmal
berg, Jk Wiklund 4b5.
Gv 9b4 Gst Sakki Sammalv(are);
-kir'hka, berg, 9c2. --värre, ett
mindre, ganska spetsigt berg, likt en
lappmössa, Jm 21c6.
sagg o, se sogge.
såhka, gen. såka 1. tal, prat; plur.
samtal; 2. rykte, nyhet, nytt; bud.
Nordiskt lån: fno. saga, ack. sagu f.
hvad en siger, ord som siges, udsagn;
fortwlling om en virkelig eller opcligtet begivenhed; begivenhed som
er eller kan vare wmne, gjenstand for
en fortxlling. (NL 283.) ,-, -jevu're Gv
15e2: så kallades fordom Sakajärvi
emedan hednalapparna höll sammankomster där. säkö-jåu're Stensele.
såhpål(ahk), av Wiklund sammanställt
med Fmk sapal, sappalak, sappalas kråkvicker, Vicia cracca (Qvigstad, Plantenavne 259). ,såhpål(ahk)luoppal (den västra), -jciuröts (den
östra), två småsjöar 0 om Riipaisenjärvi, Jk Wiklund 4a3.

sålippål—salckåstak
såhppål, troligen avl. av scappe galla
( =fi. sappi). sechppcil(ahk)-jåu're Gv
15a3 Gst Sappalo(järvi).
såhppålahk, se salcppcil.
såhtsti, gen. såta/i fåra, spec. smal
bäckfåra på en fjällsluttning. Q 747.
Avl. av satsat rita, rista.
såi-, se scii'va.
sålht-, se sciti'lzte.
sånts, gen. secihte spjut, spec. björnspjut. < fi. saitta stång, stör; notstake; spjut. sed'ht-echpe Gv 15b3-4
Gst Saittav(uo)ma; acii'lcte-johko 22b2
Gst Saitijoki. sciiihte-njuorra, grund
i St. Lulevatten. Där har det funnits
en sten, vass som ett spjut. Hit hör
kanske secit-echpe Pellijeff Jm 21c6.
sålhtek, S secitökö, avi. av KW/as.
secihtek Jm 28a3 (»spetsigt som ett
spjut»); d:o 28b3. sciitäkö 59a3 Gest
Spjutsj(ön).
saijem, se sadism.
salnö, se sitnå.
sainös, se setinös.
salnösj, se sitinös.
såls15: Lö sais, saisa sumpig; saisa
j egge sumpigt ställe; Nensen, Lycksele lpm s ais a j eggs blötmyra. Jfr
KN secisa, gen. såi'saka P, Kr isbrote
(sammenstuvet ismasse som er klemt
op på el. hen imot stranden). Q 753.
-jappwö (a-ljudets kvantitet i för..
leden ej angiven), bergparti, Storsjö,
Jtl 71a4.
sålt-, se scitihte.
sait i, se sciithte.
sål'va, S sdi'vä KN Kt innsjo som det
ikke faller nogen (stoffs) elv ut i; om
ordets betydelse i de skilda lapska
dialekterna se Wiklund, Saivo (Le
monde oriental 10). Q 754. Nordiskt
lån: fno. sj& etc. sjö, got. saiws, urn.
ack. *saiwi. sciiva-jciurecsj Jm Ruong
20a4. såi'va, tjärn, Arj 19a2. setiväruusec-juhkötj Sors. 33a1. Nensen,
Åsele lpm saiwo sjö Rå.
sålvatj, dim. av sdi'va.
sålvö, se sdi'va.

saivets, se sciivatj.
saivo, se acii'va.
saka, se scihka.
såkö, se saka.
sakii, se sihke.
sakkat, jfr sagga fort, hastigt, häftigt;
i hög grad, överhövan, synnerligen;
(obsolet) sagga virrå mycket stark
vind, storm; 8aggåt dra ihop slädarna
och ordna rajden för flyttning; saggit
(NG) ge sig iväg (för att hämta något); (Jm) dra (en släde) i gång; — ,
sjö, Jm 20a1-3 Gst Saggat.
sakke, se soahke.
sakki, se sågge.
såkkehk (SG) mycket hög och smal
mössa. Avl. av scigge.
, bergutlöpare, Gv 9c3.
såkkåk SG mycket brant kåi'se. Avl.
av scigge.
såksti, jfr Vfs Lgr secksict ranzig werden.
(Butter). Å andra sidan kanske <
sv. sax (fångstredskapet). secksönjåure Vilh. 40b5 Gst Saxsjön. secksönbutirkci, fjällparti, Fr 47ab1 Gst
Saxaborga.
såksön, gen. av sciksä.
saladis, se salahtis.
sålahåu're: adlas + jciu're.
salähtls, troligen =KN salahis attr.
(pred. 8alaheipme) som har kort favn,
ikke favner langt. Avl. av adla
famn =fi. syli. salechtis-värre Gv 14a5
Gst Saladisvaara.
sålåhtls SG stor spricka i berg; nyttjas
till bostad (ibland) eller till förvaringsrum m. m.; råk i sjö. Jfr sålla.
sålas, gen. sållasa, troligen avi. av
sålla. --tjohkko Jm 20b4;
Gst Salasvardo; -johko.
sålö, se sålla.
sålla,
S sålijö sälg. Qvigstad,
Plantenavne 255. Nordiskt lån: fno.
selja, ack. selju f., se Sköld, Kriterien
160, 165. såljörö Vilh., sv. Sälgsjön.
sållä, se sälja.
salckåstak; jfr sarkat smälta (intr.; om
snö i en kittel eller annat kärl); sal'kut
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stilla—sappe
bli hindrad av, råka ut för smältvatten om våren (så att man inte kommer fram); sal`kiitit (opersonligt) det
börjar bli smältvatten på grund av
tö; (även personligt) börja bli isfri
(om vattendrag); KN salkas fri for
isbelegg (om kjereler); KN sal'keht få
til å smeka av (obj.: is på kjerel); jfr
KN sjol'keht smelte (trans.). Etymon:
FUV 115„, Comparative grammar
39715. 14'
sålla, gen. såta; S sedä fåra, spricka;
djup spricka i ett stenblock eller i
is. Q 755. Jfr fi. sälö. sålä-tjahkä Vilh.
sål'ma Parkalompolo (Pajala) Lgr
(ett) sund. < fi. salm,i.
salime, gen. salme nålsöga. < fi.
-johka Jk Wik-jåu're,
lund 4al.
salmis Jk a place (in spring) where the
snow-crust is so thin that the
reindeer can manege to graze.
sål"te, såltte, gen. särk salt(et). Nordiskt lån: NL 284. sål`te-jåu're Gv
22a6 Gst Suolajärvi.
sål“fil, jfr sårtåt bli salt(are), avl. av
såra. sål<tic-åhpe Jm Wiklund 28b(c)2 Gst Saltoape; acirtu-johko 28c1-2
Gst Saltojokk.
såPv-, se seclivic.
sålivå Ss, se scibuzi.
såPvil, Ss sed'vci 1. (SG) avlång täljning, inskärning i träd; (KN) lafteinnskjcering i enden av temmerstokk
(i hjernene av tommerhus); fuge
mellem stokkene i tommervegg; 2.
fåra mellan två berg; dalsänka, kjusa;
Nensen, Lycksele lpm »små hål i
stenar»; Vfs Lgr, Nensen, Åsele lpm
Kluft/klyft. Q '758. Åtminstone
delvis < fi. mim timring, timra;
nurkan sam fogning i knuten.
scilvic-johka Jk Wiklund 9a3 (V om
Gst Kerkelako); sålvd-tjohkka Gst
Ålmatjåkko (enligt Wiklund). scii'vei
Gv 2204 Gst Salvovare. sci/vei-johko
sårtni-tjohkoh, två
Jm 13c4.
toppar, Arj 19b5. uhtjä sålvå, dal188

gång, 72a1. aci/knijä-vcirtei, berg, Vilh.;
sål'eåjän-njeröv(ä), dalgång (troligen
+6je ( = oai've).
såliviljö, se sålivå.
sålivåjön, gen. av scilitnijä.
sån», gen. av såpme; S=scipme.
såmen (gen.) = såme.
sam'sa, gen. sam< sa sumpig myr eller
myraktig mark (över vilken man likväl kan gå).
samcsti, se samignit.
sam'stit pred., eam<sd attr. i gyttjigt
tillstånd; sam< sti jiegge sumpig, gyttjig myr.
sangar, se såvar.
såni, tsånl, lockord till får (Grm Ortn.).
såni-jiegge eller tsåni-jiegge Jm 14c1
Gst Tjanejegge.
sånja, gen. av såtnja.
sånji-, se såtnja.
sågar, gen. Kivara, jfr scivartit ångra
(sig); såvarvis ånger; saknad; såvarvis-sadje en plats som man ångrar
att man har lämnat. ••••• , -tjohkka
Gv 8b3 Gst Sangartjåkko.
sapeh-, se sapeh,k.
sapehk, S sihpehkö skida. ( < ) fi. si,vakka (höger)skida. sapeh-johko,
-njoas'ke Ks 2b3 sapek-johko Gv 22a3
Gst Syväjoki. si,hpehkö-värre Malå
Gst Skidberget. Nensen, Åsele lpm
seppekenåije: seppek, annare.
sapmal, jfr KN 8ap7na lav, hviskende
tale; sapmat snakke hviskende (f.
eks. om dauinger som snakker sig
Gv 9b4
emellem); snovle.
Gst Sammalj (ärvi); -johka.
såpme, gen. scime lapp, same. fi.
hämå- i hämäläinen tavast(?). acimejegge Gv 22b3 Gst Lapinj(änk)kä;
-värre, fi. Lapinvaara.
sapmikä björnmossa, »högmosse».
baunä Hotagen 53c1 Gst Mossaklumpen; -våtrci 59a3 Gst Frösörun.
sappalo, se såhppål.
sa ppe myr. Nensen, Åsele lpm
sedgsappe, Rismyrliden, ...sappe,
myra.

såptå—sas'kam
såptå, gen. såp'tetka betyder enligt L.
G. Larsson trälj av trä omkring halsen på ko eller ren. Den heter annars
såstå, gen. såsitaka. såptå, ås?, Jm
21b6.
sare(h)k en svagare rentjur som måste
fly för en starkare under brunsttiden.
Det kan tänkas att det i fjällnamnet
ingår ett annat ord, avl. av sarre blåbär. sarek-tjohkko, fjäll, Jm 13a1.
Där finns inga blåbär.
, litet berg,
sårehk, avl. av sevrre.
Arj 27a1 Gst Sarek; -varta Ruong
19c6.
sårjas 1. större sår (skuret eller stucket); KN en siensykdom; 2. NG
sjuk. NL 284. setrjas-johko Ks 1a6.
sår'ka, gen. setr`ka 1. hög, rakstammig
fura eller gran; fort växande tall,
-njunnje, bergutsprång,
Gv 22a2. --värre Jm 21b6. Hit hör
väl också — -njevr'ka Arj Ruong 27b3.
sår'lla, gen. sår`ka 2. NG jordlott;
sinne sårika landet ovan odlingsgränsen. Ungt lån, < fi. sarka teg, skifte;
trakt.
sår'kå, kanske =KN scid'ket mo; flat
gressmark (tildels med vidje); Friis
(dial.) sargga tettvoksen, neppe
gjermemtrengelig skog; Q 752. — värre Gv 15bel Gst Sarkasvaara.
sarkas, se sår'ket.
sårltas, troligen avl. av setr'ka.
-jokötj
-värre Jm 21e3;
jåure,
28c3.
sårckii Jt1 Lgr Frauenmantel, Alchemila vulgaris. Troligen lånord: sv.
sv. särk, no. serk (fi. sarkki skjorta,
särk; rock; est. särk). ,,,-jdure Fr
46a5 Gst Sarkenj(aure).
sarken, se särk.
sarki, se sierra.
sarmak, se san-aha.
sar'me, gen. sar<me; Arj sacrpme; S
sörkne lång mjuk mossa (Hypnum);
—sarinte-ätnam fuktig, mossig terräng, där det inte växer lav, men väl
odon; (Al) »småsnår»; Lgr Jt1 Ur-

wald, Härj. diehtes Gebiisch im Moorgelände. Q 759. Qvigstad, Plantenavne 265. sarkne-värre Jm 21c2.
sarime-njuone 52c1.
Sors.
sarmiihkö, avl. av sarime.
33b6 Gst Sarmakliden.
sarre, gen. sars; S sirre blåbär. Qvigstad, Plantenavne 262. sarre-johko
Ks 5a6; fi. Sarrijoki. sirre-tjohkö
Malå Tallberg.
sårre, gen. såre klyka; rävklyka, att
Arj 19c6.
fånga räv i.
sarri, se sarre.
sarka, S sartvä älg. Qvigstad, Pattedyr 196. < urfi. *sjirvi, fi. hirvi.
sarva-tjohkko Jm 13a1 Gst Servatjåkko. Enligt Grms sagesman fanns
det förr i tiden älg ända upp till
Tjåggåris. Hit hör troligen sar'vä
Storsjö 71, dalgången omkring
Särfån; sarivän jetureh Gst Särfsjöarna.
sar'vå, gen. av sarves.
sarvas, se sarves.
sari-våg, dim. av sarves. alep , berg,
Jm 20b3.
sar'vii, se sariva.
, gård, Arv
sarkiklii, jfr sariva.
34e4 Gst Renviken.
sarkön, gen. av sar'vö.
sarveh-, se sarves.
sarves, gen. sar'vå rentjur, °kastrerad
hanren. Qvigstad, Pattedyr 198. ( < )
fi. hirvas; jfr sar'va. sar'vet-johka Jk
Wiklund 4b2 Gst Sarvasjokk.
johka Gv 15b1 Get Hirvasj(o)k(i).
sarvehure Malå, sv. Brunträsket.
-tjohkkö T Gst Sarvitstjåkko. bir'jö Vilh. Gst Oxberget.
sarvis, se sarves.
sarvits, se sarves.
sasika(?), se sasikam.
sasikam, nomen actionis av sasikat
hoppa (jämnfota). —, sjö och hemman, Jm 21c3. njoammel--. 21a4
Harsprånget. Det uppgavs också
(för Grm) att Harsprånget kallas

njoammel-saska.
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sasnehk-savvunasj
sasnehk sko gjord av sämskskinn (hel
och hållen). Avi. av sas'ne sämskskinn. Urfinskt lån: fi. hihna rem
(baltiskt lån).
berg, Jm Ruong
20a4 Gst Sasnek; -alvs Wiklund
28a4 Gst Sasnekåive.
sasse, gen. sase ärm. fi. hiha. piehtse- ,
berg, Jm 20b2(-3).
såtehk =såtim. riitel- •••• , tallås, Gv
14a2;
berg, 14b5 Gst Satika; värre 22c6 Flakaberget.
såtehkatj, avl. av såtehk. satehk(atj)
Gv 14a2-3 Gst Sadekkielas. Kallas
också sabora-satehk.
såteu =såtim.
såt1(1), jfr satim, såtehk. satijau're,
(Grm) satihäu're Gv 8c4-5, 13a4-6
Gst Satisjaure.
satik, se såtehk.
satika, se såtehk.
såtim, gen. såtima fågelflake, -fälla,
-giller. < fi. sadin, gen. satimen.
- -värre Gv 29a3, (innefattar) Gst
Flakab(er)g(e)t.
satis, se sciti(i).
såtiv, se acitim.
såtnja, gen. sånja KN, P, Kr gammelt,
utslitt fiskegarn; gammel garnfille;
foraktelig om et klasplag som er
svart slidt; Kt garn el. not uten
rwsjime (överteln av hamptåg) (behover ikke å vaere svart slidt). Hit
hör väl också Lule sjånjas, attr.
sjectnja genomskinligt tunn, gles (om
tyg). scinja-johko, sånji-johko Ks
6c2, fi. Saanginjoki, Saangijoki.
sått-, se scittai.
såttå (sådta), kanske avl. av såtts.
-jåu're Sors. 33b2 Gst Sandträsket.
såttåhkä, se såttähkö.
såttal Arj sättdi.
såtte S (Grm har upptecknat sådde i
Jm i ett fall: se nedan) sand. Q 750.
Nordiskt lån, möjligen urn. ack.
*sanda (NL 281). scidde-tjoalime JmArv 28c3. satte Sors. Gst Öf. Sandsele. såtte-burreh Vilh. Nerusän, Åsele
lpm Saddebåddne, Tresund.
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sattem, se sätterm.
såtterm, avl. av satte. --jau're Arj
Grm 19b6 Gst Sattemjaure.
såttävä, troligen avl. av sådde. Malå, lappvistet i Koppsele, 42b4;
lapparna därstädes kallades såtteihk.
(Längden på a-ljudet ej angiven.)
satts-, avl. av såtts. Nensen, Åsele
lpm Satts Jäno, af satts, sand.
såttä, se 8cittxii.
såttähk, avl. av satte. (Se också såttäv.)
bergudde, ås, Gv 21a6.
såttäi, såttä, såtttiv; gen. scidelu sand;
(NG) torr sand på sjöstränder; ((N)
sand; sandbank. Q 750. Av!. av såtts.
såddu (pl.), länning, sandstrand Jm
21c5.
såttäv, se 8eattii.
såttähkä sandig. Av!. av satte.
vik,
Malå, sv. Sandviken (den har sandbotten); -, ås, sv. Sandliden.
såu'Iti: LÖ saulo kallas alla spitsiga
berg; släktnamn i Jm.
fjäll, Arj
19a1 Gst Nuort Saulo och Årj. Saulo.
sauna, se sjåu'rtjå.
saulti, jfr sauitat (opersonligt) det blir
molnigt, disigt, regn- eller snödigert.
Gv 15a3 Soutojärvi; -värre
Soutovaara.
såu'tsa får. Qvigstad, Pattedyr 199.
Nordiskt lån: fno. ~dir m., urn. •
*sauSiz (Wiklund, Le Monde oriental 5: 248). -suotä Arj.
sauvon, se sami.
savi (finskt ord) lera.
savä, savän, saväl, savtiv, savvun;
gen. savvuna; S suvvönö sel, lugnsträcka i älv eller å. Q 761. fi. suvanto.
savåi, se sava.
savån, se ~ä.
savås, gen. savvusa = --suotna en
sena på ömse sidor om ryggraden mitt
för bringan hos renen. ,,,-våråtj Jm
20b3.
saväv, se sami.
savvun, se sami.
savvunasj, se savvunatj.

savvunatj—sienk e
savvunatj, savvunasj, S suwwun,ötjä
dim. av Kmni. unna savvunasj Gv
15c3 Gst Pikkusuvanto. unnä suwwunötjö, gårdar, Sors., Gst Lillselbränna.
saxa, se atiksä.
se, se siedja.
sedg, se sierika 2.
sehppämä »kalvning»: nomen actionis
av (Lule) suohppit kasta; kasta bort;
överge sin nyfödda kalv (om renko).
•••• -tjahkä 59b1, 949,4.
seima, se sii'må.
selmas (seimås?), kanske avl. av seimå:
se sii'må? sieimas-jåu're Jm 28b6
(skall enligt Grins sagesman betyda
'sik').
sein.es, se säinäs.
sel'pe, säPpe, S siipe svans. Etymon:
FUV 558, Comparative grammar 385.
siipe (förr; numera rampå) 72a4, sv.
Valskaftsrumpan.
sent-, se «lite.
seitå-, möjligen avl. av seirte.
jåu're Gv 8b6 Gst Suddesj(aure).
seitåhk, troligen avl. av sePte. sieitähk,
tjärn, Sors. 32a5.
seltås Trn, se seitåtj.
seitåtj, seitåsj, avl. av sePte. sieitåtj,
berg, Arj 19a1 (»gudasten»).
sent% gen. seite sejte, sten (eller träfigur) som har varit föremål för dyrkan. Q 761 b. seitg-vårre, -molo,
-rifår'ka, -luokita, -kope-johko Ks 1b6.
seite-jåu're Jm 20a5 (det skall ha
funnits en offerplats vid sjön). sei'temikke Arj Ruong 19a1. Seitetjålme
Arj, Petrus Lwstadius Journal 70.
sentem, avl. av sePte. siePtem-vår'hpe,
-luok'ta Jm 19a6 (»sei'te 1 tanng orrum det har funnits en sejte där>)
sene-, se siel'ke.
sellnian, se sjiel'må.
sel'må, se sjiel'må.
sel'mån, gen. av sel'må: se sfiel'må.
senno, se suoike.
s e p p e k, se sapehk.
seppeken, se sapehk.

seeka, se sierika.
särime, se sarkze.
serre, se ser'rei.
ser'rå, jfr Grm särni utspärrad (om
fingrar, ben); som vidgar sig utåt
(t. ex. en skåra); grenad (t. ex. om
band).
-johko Gv 9e3 Gst
Serrejaure, Serrej(okk).
serva, se sariva.
sörves S = aarve8.
sessnar, se siave-.
seuhteu, gen. siek'tima Jm jämn, god
sjöbotten med bra växtlighet och
god näring för fisken (bra fiskeställe).
seuks, se mo/el/els.
senna, gen. seurnaka; siuna, gen.
siu'naka id, Leueiscus idus. Qvigstad,
Pattedyr C 123. fi. säynäs, säynäjä.
siunåu're Jm 28e5; siuna-vårre 21b2.
siun&juhkö Sors. 33c6, 34c1.
seuna, se suoikaha.
s euna n, se suöinärö.
siak, se siejak.
sidno, se sitn2i.
siedja, gen. sieja var (i sår). Etymon:
FUV 11'. siejtir Sors. 41a4 Gst Sejaure. NensiSn, Lycksele lpm Sej a ur e bemärker lös bottn; S ejaur, båttne ko seje, ler- 1.
gyttjebottn.
sledkastak Arj Ruong videland. Avi.
av siedika vide: se sierika 2.
siehppa, gen. siehpa blygdhår.
ki Jm 21c3.
siel-, se siedja.
sieimå, se sii'må.
sieimas, se seimas.
sieitåtj, se seitåtj.
siePte =aei'te.
siel'tem, se seittem.
sieitähk, se seitåhk.
siej-, se siedja.
siejak, avl. av siedja.
Jm Wiklund
28a3 Gst Siakjaure.
slekes, gen. sähkåsa skugga ( =där
solen ej lyser; ej skuggbild). — -lop'to
Arj Ruong 27a1.
siel'ke, gen. sierke; Mlike, gen. sälcke
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siel'må—sijem
rygg. < fi. selkä. md-sällke Kölen.
fi. Maanselkä. sel`ke-pciiihtem Råneå
Wiklund 29a6 Flakaberg.
siel'må, se sjiel'md.
sielmån, gen. av sielitnet.
sier'k-, se sierika.
skrika, gen. sier`ka, S särla 1. mört,
Leuciscu,s rutilus. Qvigstad, Pattedyr C 122. ( < ) fi. särki. särkö-jdurdtjä Malå, 42b5 (det finns mört där);
d:o 42b6, sv. Mörtsjön.
sier'ka, gen. sier`ka, Arj siedika, S
sierikö, sär'kö, sjer'kwö, Lö sädg(a)
2. vide, gråvide. Qvigstad, Plantenavne 269. siertka-luokita Jm 12a2
Gst Sirkasluokte (det växer vide
där); d:o 13b6 (det växer vide där);
sier'ka-jokötj eller sied'ka- 20b1.
siedika-jdu're Arj;siedka-poallta 19b6.
särkö-juhkötj Sors. sierkö-jdu're Stensele Gst S. Vivattnet. sierkö-jäure
Vilh. Gst Visjön. Nensgm, Åsele lpm
sedgsappe, Rismyrliden, s e dg,
vide, sappe, myra.
sler`kak, troligen avi. av sierika vide.
••••• , ett mindre berg inne i skogen,
Jm 13b6.
sierlkö, se sierlka.
sierr-, se sier're.
sierra 1. särskild, speciell, egen; 2.
för sig, särskilt, avsides. Nordiskt
lån: fno. sft swrskilt, for sig selv adskilt fra andre; i besynderlighed
(NL 286). -jdu're, tjärn, Gv 15c3
Gst Sarkij(är)vi. Den ligger litet för
sig mellan två grupper av småsjöar.
sier're, presensparticip av sier'rit
spärra ut (ben eller fingrar). sierrejciu're Jm 21c5. Te sierre te poahtd
kommer bredbent; sierre skulle (enligt Grms sagesman) beteckna två
bergstoppar, som sticker upp bredvid
varandra: Pellijeff nuorrtap och oarjep sierr-oai've.
siggå, gen. silket, flicknamn. =Sigrid.
sikkd-jokötj Jm 15a5; -tjattita, fjällutlöpare, 13b5. sikket-oal'ke Arj 19b3.
si(h)k-, se sihke.
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sihke Jt1 Lgr, Härj. sjihke, Arj sikke
Lgr klebrige Fahrbahn mit nassem
Schnee, der unter den Schn.eeschuhen
und dem Schlitten anfriert; Lule
sakii; gen. sahkiha nyfallen snö
(när det är kallt, ej tö; det går tungt
att åka skidor i den), kallklabb.
8i(h)k-61'ke, fjällparti, Arj Ruong
19b3.
sihpe(h)kä, se sapehk.
siht-, se sihtökö.
sikte, se site.
sihtäkä, siht-, Lö sittek abborre,
Perca fluviatilis. Qvigstad, Pattedyr
C 111. siht-jdure Stensele. Nens6n,
Åsele lpm s it t j aur e, af abborre.
siihte S, se site.
siiiösä, se siles.
Leem, Qvigstad siiipmd, S
sieintå tåg, rep (av rottågor, bast eller hästtagel. Nordiskt län: fno. simi,
ack. sima m. tåg, rep; no. sime m.
toug, reb, iswr af haar. (NL 286.)
siikrtd-vdrcitj, -jdurettjah Jm 20c6.
sieimd-jdure T Gst Seimajaure.
silpe S, se Bei'pe.
sirpmå, se sii'met.
S siitö,
lappby, dvs, en
sammanslutning av lappfamiljer som
sköter sina hjordar gemensamt och
har sina kåtor på samma ställe; (KN)
en eller, i almindelighet, flere reneierfamilier med eine ren, når renhjorden, eller en bestemt del av den,
holdes samlet og voktes fra familieteltene; (förr:) hord av lappar, nomadiserande kommun med självstyrelse och egen rättskipning: se Collinder, Lapparna 23. Q 765. vuollesWta den samfällighet som förr utgjordes av skogslapparna i sydöstra
Gv och nordöstra Jm.
slitas, möjligen av!. av siiita. -jetu're
Gv 7ab Gst Sitasjaure.
siad sida (på människor och djur).
Nordiskt lån: NL 286. •••• -jdu're Jm
13b4; -ätnti 13a3.
sijem, se sadjent.

sijjämö-sitnd
sijjämö, se sadism.
sik-, se si(h)ke.
sikkå, gen. av siggå.
siletim, nomen aetionis av sik'tit ta
renens avföring och smörja renkons
spenar med den för att kalven inte
skall dia. Avi. av sikita renens spillning om sommaren. ,-.-johko Arj
19a2; ,,,-jecurecti 19e3.
silbo, se silipa.
siles attr. (pred. sills), S silke trött,
som snart blir trött (ej härdar ut
länge). Jfr (Lgr) Arj sittis trött, S
stigits, 8jäilås. (Lgr) siles-stohpå Ks,
fi. Siilastupa. siles-jäu're Jm 20b2.
silas-värre Arj 19b6. stuorä siiläsä
Vilh. Gst Silisjaure; unnä siiläsä, sjö;
siiläs-bounä Gst Silisvardo; -juhkwä.
Nensån, Åsele lpm. Siles Puold,
tröttnat därstädes.
sil'hke siden. Nordiskt lån: sv. silke
(fi. silkki: NL 287). sinki, illativ
sil'hkäi, lövskogssträckning, Ks 5a2.
sil'hki-muot`ke eller
Jk 5c5
Gst Silkimuotka.
sil'hki, se sil'hke.
silis, se siles.
silki, se sil'hke.
silikruvä =sv. silvergruva. silikruwä
(de båda sista ljuden överkorta)
59b2 Gst Gruffjället.
siPp-, se sil'pa.
sil'pa, gen. sil`pa; S sil'pä silver. Nordiskt lån: NL 287. sillpa-jokösj Gv
8b3 (det skall ha funnits silver
där). sil'pa-tjohkko Jm (anledningen
okänd). silipa-tievvå Jm Ruong 20a2;
alep och lulep -tjohkko 20b5, Gst
Harrevardo; silp-åtnå Pärlälven.
sil'pä-nåsä Arj Wiklund 25a4-5 Nasafjäll. sil'pö-ber' jä Stensele Gst Silfverberget. sil'pä-kliehpe 52b5, 931.
silepahk, avl. av sil'pa. ail`pak, område, Jm 12a3. Där finns bara vienis
kierckeh, vit(a) sten(ar). silpahk, topp,
Arj 19b5; sil`pak-jau're 20e1 (tjuoutjah kilpati teko sillpa sikarna lyser
som silver — enligt Grms sagesman).
13— 644045 B. Collinder

sil'pö, se ailipa.
sil'te, gen. sil<te NG bro. < fi. silta.
sinkal Jm, egennamn.
sinuh- Trn, troligen avl. av sitnå.
-jäu're, -luoppal, -värre Ks 1c6 Gst
Sinukka.
sipmun, jfr Gv sipmån, Jm sipmun
Simonstid (kring 28 oktober).
rcitj Gv 13a6.
siekahk, jfr KN sir'hke sik-yngel; Kr
også om yngel av aure og harr.
tjärn, Gv 9c6.
sirkas, se sierika.
sir'kä, se sier'ka.
sirre S, se ~Te.
sisnjar, se sisve-.
sisije- (endast i avleclningar), komp.
sisvep, superl. sisvemus det som är
inuti, invändigt. Jfr sinnö inne i, i;
sisitä inifrån, ut ur; sket in i, in; sisinne-, inner-; fi. sisä- Nensen, Lycksele lpm sisn j ar, inuti; Åsele lpm
Sessnar, inre 1. som är bredvid;
Sessnar Jaur, Sw. Siksjönäs, sessnar, afsides.
sita s, se elit«.
site; sihte, gen. sits; S siihte, sjiihte
osthylla på vilken man lägger upp
ostar till torkning (liknar en liten
stege); Vilh. lave; osthylla; Härj.
Gestell auf Firissen (zur Aufbewahrung von Fleiseh etc.). site-kålau,
vadställe. Jm 12c5. (Flata hällar ligger med vissa mellanrum, så att man
kan gå över på dem.) siihte-tjol`tä
Vilh.
sitn-, se sitnå.
sitnå, gen. sinå; S *sainå, 8äifld fint
fjällgräs, olika arter såsom Aira,
Festuca, Juncus, som renarna betar;
Härj. Gras das bis gegen Weihnachten griin bleibt (das bests Essen
des Rermtieres im Herbst). Qvigstad, Plantenavne 267. Nordiskt lån:
fno. sina, ack. sinu vissent grws, som
er blevet staaende på roden vinteren
over; no. sina gammelt, visnet graes;
sinegrae et slags tmtvoxende grms;
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sitt—sjiella

tildeels det samme som sina. NL
—jåu're Sors. 25b6. sainö286.
vårtå T =säinös-våritu. säinå 52b6
Brändklumpen.
sitt-, se sihtökö.
sinn-, se seuna.
sluna, se seuna.
siunak, avi. av seuna, siuna. stuorJm.
siunö, se seuna.
sjäbitjak-, jfr sjåptjas, gen. sjåb'tja,sa
träflisa, (spänt)sticka, spån (av ved);
sjåptjas-kierike sten som lätt klyver
sig i skivor, skiffersten. -varm Jm
13e2.
sjådde, gen. slåtte; S sjätte (NG) plats
där det är avbetat under snötäcket;
(alius) större tjiekar; (Jm) det område där renhjorden vistas och som
man kan bestämma efter spåren (vinter och sommar); (S Lgr) Spur der
weidenden Herde; weit umher zertretenes Gelände, wo die Richtung
des Zuges der Herde sehwierig zu
erkennen ist; LÖ en myckenhet af
spårr efter kreatur och boskap. Q
849.
sjåhtjö, jfr sjcihtjat skjuta framför sig,
uppskjuta; avi. sjåhtjalit skjuta i
väg, flytta något hastigt framåt
(t. ex. en båt ut i vattnet); uppskjuta
något (t. ex. till en annan dag).
siåhtjörim, sjåhtjurim, sjcihtjurimluoppal, tjärn, Jun 21c4; 8jahtförim,
sjåhtjurim, sjö, 21b3.
sjåhtjörim, se sjahtjg och riepme.
sjåhtjurim, se sjåhtjö.
sjaPhka, se sjal`kas.
sj filija, se sålija.
sj al' jö-väkwö Härj. hartgetretener
Winterweg. Jfr sjalijd.
sjallå, gen. sjaljå platsen omkring
kåta, gård eller stuga. Q 852. Jfr fi.
sileä slät.
sjalckas, attr. sjanka NG hård och
slät (om väg); jfr sjol`kos.
sjalte Härj. Collinder, själte Jtl, Härj.
Lgr (Collinder) Stadt; (Lgr) Kirchen.194

besueh; Platz um die Kirche; Jahrmarkt. LÖ sj a lde marknads-plats.
Q 847. Enligt Qvigstad =KN sjalite
bro, < fi. sitta. själte (det lapska namnet på Åsele kyrkby).
sjangeli, se skån'kaläpme.
sjånjas, se såtnja.
-a,
sjårahk, av!. av sjarra.
tjohhko Arj Ruong 19b5.
sjårö, se sjårra.
sjårra, gen. sjåra; S sjärä småsten,
grus; flata småstenar på fjälltoppar;
tjohkko-sjårra mark med grus och
småsten på en bergstopp. Jfr råssja.
Q 848 b. sfårö-guurö, fjällskal, Sors.
25(b)c3. sjårö-tjohkko T Gst Skaritj (åkko).
sjåtnja, se såtnja.
sjåu'njå, troligen avi. av sjåuinje de
länga håren på geten (skägget under
hakan), hästen (man, svans), kon
Gv 14b4 Gst
(svansen). (stuor-)
Akkavare; unna , gård, 14b3 Gst
Pikku Sauna; ."-luokita 14e3; -åhpe
14b4 etc. Gst Sjaunjaape. Familjenamn i SG.
sjella, se sjiella.
sjölte, se sjatte.
sjenö, se sjene.
sjene S, troligen =Malå (Sehlachter)
sjiedne, ack. sjieneu jängere Frau
(umgangssprachlich); jfr sjenä Fr
eller
Wiklund hora. guob'lömö-

guoptöl- "‘" Offerdal 59a3 Lappluvan.
*1.'0, se sierika.
sjeältmå, se sjielimå.
sjiedne, se sjene.
sjle115, se sjiella.
sjiella, gen. sjiela; S 8jielö, KN tjal'pmesjiella finnerlonn; påtne- gave som
den (for i tiden) skulde gi, som opdaget barnets forste tann; kiehtametallgjenstand som man efter gammel overtro skulde ha på sig når man
steller med lik; Vilh. (Torkel Tomasson) offer; offersten; Vfs Lgr klapperndes Metallstiick, das an den
Kleidern als Schmuck getragen wird;

sjiel'må-sjlapitjä
Gegenstände, die in den Hörnem
eines Opfertieres gehängt werden. Jfr
fl. hely sakta klingel, klang, prassel,
skrammel, barnskallra, liten bjällra
eller klocka på hästredet. sjellajokotj Arj Wiklund 26a1-2 Gst
Sjellajokkots. sfielö-gerike, sten, Vilh.;
-vajd Fr 46b6.
801,4 sitlimci,
sjiel'må, S
själirnet tröskel; låg ås som går
tvärsför ett bergs fotutsprång; vattendelare (särskilt högsta punkten
uppe i en dalgång). Q 851. sielmetn.ölike Stensele Gst Sellman-b(er)g(e)t.
skajjöht-sälmån-tjol`tö eller ankan. tjol`tä Vilh. Gst Offerkullen. själinui,
en flat utlöpare, 71b5.
sjievva NG (Tm) --sävva.
sjillite, se site.
berg,
sjildåhtä soldat. Lånord.
71b5.
sjilla, gen. sji/d småfisk; siklöja, Coregonus albula. Qvigstad, Pattedyr C
128.
sjisj'kå häkte, arrest. •-• Gv 905 Gst
Tjiskavare; viste, Lappberget. Efter
hemställan av Nils Nilsson Skum
järnvägshållplats; i sin ansökan framhävde han att namnet innehåller SJ
två gånger.
59a2 Gst Himsjkåd're S =skcirite?
melsraften.
sjkallå S, se slcallic.
sjkanhkå, se skän'hket.
sjkånjckar, gen. sjkcinj 'kara (NG
8jkanjkar, gen. sjkanjikara) något
som är långt och ligger utsträckt;
(NG långa grästrådar 1. d. i juopmå
eller annan skedmat); sjkitnj`kar-jciurittj långsträckt tjärn; -jolcdtj liten
fjällbäck som sträcker sig ned efter
hela fjällsluttningen; Wiklund, Lule.
lp. Wb SJm skanj 'kar kleiner,
langgestreckter See. Jfr sjkånj'Ictit i
utsträckt ställning 1. läge; Lule-lp.
Wb s k anj ' kat lang sein, lang zu
sein scheinen; jfr också sikcinKtk.
Q 770. sjlecinjkar-jokötj (enligt Anta

Pirak; annan sagesman: sjkanjkar-)
Jm 12b3.
sjkånjlik långsträckt och smal. Jfr
sjkånj`kar.
tjärn, Arv 28c2.
sjkård, troligen =N skcirr9.2.
berike
Fr Wiklund 53a3 Gst Löfkullen.
sjkån'tjå, se skciultjä.
sjkib'le, se skibile.
sjkleltj-, se sjkieltjä.
sjkleltjä Ss Hbr gammal päls. sjkieltjoalge Storsjö 71 Gst Isengälda.
sjkorinjå S, jfr sflcorivä och sjlettornjä.
(Lgr), dal i Snåsen vid svenska
gränsen.
sjkor'igä Härj. Lgr enges, tiefes Tal,
das iris Gebirge fiihrt. Jfr sjkuomjö.
sjkuhtjak spetsig. Avl. av sjkuhtje.
sjleuhtjak(-vårlipe), notvarp i St.
Lulevatten. Där finns två undervattensgrund (njuorah) och strömmen
spetsar sig mellan dem.
sjkuhtje, gen. sjleutje trång dalgång;
(enligt Grm Ortn. =sjnjuhtje spets,
udd); jfr skuhtje, niiipe-skuhtje liten
kniv; värre-sjkuhtje smal, trång dalgång mellan två jämnlöpande bergryggar.
sjkuhtjii, gen. sjkutjit =sjkuhtje.Namn
på en liten långsmal vik Jm. Uppges
även betyda: djup bäckfåra. Jfr
sjkutjti. ritnut-sjlcutjith (pl.) Jm 19a6.
sjkulnjahk, jfr sjkultnjiiht oregelbunden, med kanter och flikar som sticker ut. -, sjö, Arj 1904.
sjkuornjä Jtl Lgr enge, tiefe Bahn
eines Baches.
sjkuritjä Vfs Lgr Insel, durch einen
untiefen Sund vom festen Lande abgetrennt. Q 786.
sjkutjd attr. smal (och lång); --vetgge
smal, lång dalgång; --luolcita smal,
lång vik. Avl. av sjlcuhtje.
sjkuurä, jfr kurra. sjlcuurö-båk`te 59a1
Gst Skurebakte. »Har kanske hetat
*guurä-bcik`te». Det finns en djup
skåra i berget.
sjlaplå, jfr sjlabttjii, gen. sjlaptjti
stort stycke av något; silabttjtit snöa
195

speänjå—sjnjurctjtilk(ä)
mycket stora flingor. sjlapitjet(-jåu're)
Jm 21b1 Gst Slaptjajaure.
sjleänjå, se sjlievti.
speiluå, se sjlievit.
sjliehtä Härj. flach; Ebene. Q 856.
Ungt lån: sv. slät, slätt.
sjlienjti, se sj/isvit.
sjlienå, sjlienjå, jfr Lö slenj o minus
profundus, aqua minus alta tectus,
mindre djup; slenj o kadd e långgrund sjöstrand; (?) Lule sliekvå,
gen. dievet glasflaska; pärla; vit ren
(albino); sliekvat lysa, skina; lysa
igenom (t. ex. om dagern genom ett
litet hål). Q 789. sjlievil-guoutälö
(eller sjlienjii-g.), fjällparti (platå),
Vilh.; sjlievå-juhkwä (eller allienj,å-j.)
Gst Sliengajokk. Hit hör nog sletivåjdure Fr 39c6 Gst Slengajaureh.
sjI6sjkas gungfly (Grm Ortn.) -åhpe
Jm 28b1.
sjlubbå, se sktbbit.
sjlähtå Härj. Lgr Flachland, Ebene.
Jfr sjliehtä.
sjläppå Snå,sen, Lgr kleiner See; jfr
/tibbä. Q 560.
sjmilatjas Arj oländig. Jfr sjmilc 'tje.
sjmilc'tje, sjmilkje (Gv) sluttning,
(brant) backe; (Jm) oländig terräng
med gropar, kullar, tuvor, myrar,
stenhölster m. m.;
(oländig) terräng som går i backar
upp och ned. Q 792.
sjnjähtja, gen. av sjnjähttja.
sjnjahtjå(h), se sjnjutjzi.
sjnjåhttja, gen. sjnjåhtja, personnamn.
Avl. av sjnjåhttjut försöka, sträva
efter att förvärva något, fria (Grm
Ortn.) sjnjåhtja-jiegge, -ffluratj Jm
21a1. En gubbe, som hade öknamnet
, frös ihjäl där.
sjnjåsrka, njåsj'ka smalt stycke eller
spets som skjuter ut från något; låg,
slät, lång udde, liksom en hed, utskjutande från foten av ett berg;
framspringande del av foten av ett
berg (den för den sistnämnda betydelsen vanliga formen är snjwisfka).
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Q 858. njåsjka-jetu're Gv 10e1 Gst
Njaskanalosj(aure).
sjnjåsjiker, avl. av sjnjåsjika.
njetrika Jm 28a3. »... emedan den
skjuter ut som en spetsig vinkel i
sjön.»
sjnjierå(h)k, S sjnjeirö(h)k(w)i 1. skoband, som nyttjas av männen; 2.
(NG) trög, sölig. Avl. av sjnjierrå.
sjnjieråk-jåu're Jm 13c4. Sjön ser
uppifrån ut som en råtta enligt
Grms sagesman, jfr sjnjierrci. sjnjieråk, berg, Jm 20a2. sjnjäghkwö, f. d.
lappviste, norr om Skenörstjäm, Tn
71.
sjnjlerrå, gen. sjnjierå; NG njierrå,
gen. njierå, S sjnjärå mus, råtta.
Qvigstad, Pattedyr 236. Etymon:
FUV 8116. Jfr sjnjieva(h)k.
sjnjilltja, gen. sjnjactja skoglöst tillstånd (om terräng; Grm Ortn.)
sjnjiråu, se njiråu.
sjnjirrå, jfr sjnjirrat sorla, porla (om
rännil eller grund bäck); fräsa,
knastra (t. ex. om ved i elden, fett i
elden); pipa (om råtta eller fjälleminel). (-jåu're) Gv 22a2 Gst Snjära.
sjpjisjika =sjnjåsj'ka.
sjnjohtjti, se sjnjutd.
sjnjohtjål =ajnjohtjei.
sjnjuhtje, gen. sjnjutje spets, udd;

Tärna Moosberg spets; spetsig fjälltopp. Q 859. •.• • —kobbo, en för sig
själv stående bergspets, Jm 14e2.
sjnjukitja, se njukitja.
sjnjurihtje, gen. sjnjurctje; S snjurctje,
snjiirctje spets, topp (på berg, tom
etc.). Q 860. suor`ki-sjnur'tje, berg,
Jm 13b3 (»sjnjutjek teko såme kahper
spetsig som en lappluva»). skiiråsjnjur` tj e Sors. 32a4 Gst Skirasnuortje. ritive-sjnjur`tje T. satsvielensnjitr`tje, högsta toppen på Satsfjället, Vilh.
sjnjurchå, se njurcktii.
sjnjurctje, se sjnjurihtje.
sjnjur°tjek, avl. av sjnjurihtje.
sjnjurctjtihk(ä), avl. av sinjurihtje.

sjnjutåtj—sjuuhtjåt
sinurctjak, berg, Sors. 25b5 Gst
Snuortje; sjnjur<tjåhU 32a6 Gst
Pietsantjåkko.
sjnjutåtj, dim. av sjnjuhte. , skogsberg, Arj 20c2.
sjnjutjå, S ejnohtjti, snohtjit, sjnjahtjti
spetsig. Avi. av sjnjuhtje. sjnjohtjek(h)jäure, alius snohtjet- Vilh.; sjnjahtjti(h)-våre, alkis snohtjti-vårtti.
sjnjutjåhk spetsig, spetsad, försedd
med spets. Avi. av sjnjuhtje.
fjälltopp, Arj 19b2.
sjnjärähkwö, se sjnjiercihk.
sjnjärähkwän, gen. av sjnjärähkwö.
sjnorrå, se snorret.
sjnötjä Kall Wiklund spetsigt småberg.
sjoai'mo, personnamn. — Arj 27a3.
sjoatnjå, gen. sjoanjez tät, spädstammig björkskog, tät björklund med
inblandad asp på tämligen sank
mark; även: tät dunge av späda tallar. --kielas Jm 21c6.
sj ocksj ock =vuolle-siiita: se siiita:
jfr suokisa. Petrus Lxstadius, Journal 362.
sjol'hko, se sjorkos.
sjolckos, attr. sjolihko =sjana&
sjÖtng, se sjoatnjd.
sjpånjåk (sjpanjtik): Grm (Ortn.) anger uttryckligen kort a; om det är
riktigt, hör ordet nog till KN spatnjti
lang tynn flis som man med bare
hånden flekker los av klavd ved;
slankevokset tre (som svaier for den
minste vind); i annat fall är det avi.
av sjpcitnjec. sjpanjtik, spanja, berg,
Jm 28c5; sjpanjåk-ethpe 28c6 Gst
Spadnoape. Grm spadmi-värre är
nog påverkat av Gst.
sjpåtnjå, gen. sjpänKt (NG) snår (av
vad träd som helst); (Jm) björklund
av späda björkar, t. ex. på en gammal kåtaplats. Q 802. Hit hör nog
berg, Gv 15c4.
sjpietjam, se pietjau.
sjpietjau, se pietjau.
sjpii(h)kö, se spiiihka.
sjpänjät Härj. Lgr flacher Felsboden.

sjpänjå Jt1 Lgr Felsen, fester Erdboden. Jfr speinjti, spänje, specnje.
sjpätnå Ss Flärj. Hbr mindre snödriva
på sommaren. Lgr spätnet Gletscher,
Schneefeld im Gebirge (im Sominer).
Q 809.
sjpättjä Ss Hbr bygge. Lånord.
sjtåntjä, se sjtän'tjet.
sjtäntjå, se 8~0'4.
sjtän'tjå, Ss sitäntjet (NG) kogödsel;
(SG) strunt, skräp, smörja; (Jm) något som är blött; sjtän`tjti-jiegge blötmyr, gyttjemyr. Q 820. sjtäntjå
(alius sjtåntjä), fjällslåtter med små
höjder, Undersåker 65S0b3 Gst
Stäntja.
sjui-, se sjuves.
sjunkår, personnamn. sjunkåra-jegge
Gv 22b2 Gst Sungarij(egge). Efter en
gubbe sjunkari som bott i 8kelt6i've.
sjunkåra, gen. av sjunken..
sjunkari, se sjunken..
sjuodji, inessiv sjuojin, jfr sjuod je, gen.
sjuoje ett övernaturligt väsen som
finns överallt och hör allt; särskilt
när någon skryter eller talar illa eller hotar, så hör sjuodje-pielVe (eller
sjuoje-pielije), sjuodje's öra, och något ont kommer över den felande;
sjuodje tjaiintet skrattar, ler (åt människornas olycka). —, stort fjällområde, Jm 13a3.
sjuohpan, gen. sjuohpana kasttöm,
lasso. Avl. av suohppett kasta; fånga
med kasttöm, kasta lasso (flere
gånger).
sjuonjå, gen. av sjuotnjti.
sjuonjåhk, troligen av!. av sjuotnKt.
fjällparti, Arj Ruong 19b6 Gst
Sjånjok.
sjuotny4 jfr sjuotnjat, neg. sjuonja
lysa igenom (t. ex. genom ett hål, en
springa, en gles vägg). — , fjällplatå,
Jm Ruong 20a3; nedanför är sjuonjåjecuråsj (ej på Gst).
sjuuhtjåt, personnamn. sjuuhtjcita
entitså Jm 21a4; ett »granskogsto»,
197

sjuuhtjåta-skåla
där gubben Per Jonsson Sitsi, kallad sjuuhtjcit, haft en boplats.
sjuuhtjåta, gen. av sjuuhtjåt.
sjuvå, se sjuves.
sjuves, gen. sju(v)6, jfr sjuveti, gen.
sjuvvaha något som är färskt och
varmt, ej har hunnit frysa eller torka
eller hårdna; etjuvcii-kihttel skidspår
som ännu ej hunnit frysa eller
hårdna; sjuvaiturvat bli färsk (om
spår i snön; säges, när spåret blir allt
färskare, alltefter som man närmar
sig t. ex. jaktbytet eller renarna);
sjuves villig. sju(v)å-puoulta Jm 28a2.
sjuvå-jåu're Arj 20c2 Gst Njuorvajaure.
sjvårtg, se spålitja.
sjviikälä, se sjvyikölö.
sjvinrki, jfr sjvinjik svänger fram
och tillbaka (om ett spö eller ett
bräde). - , en nästan avsnörd krökt
smal vik av pållek-jåu're, Arj 19c6.
sjvisjikd vidja (Grm, Ortn.); jfr
sjvåsjiltå vidja, ris, piska 1. d. med
vilket man piskar; sjvisjildst =sjvcisji kåt piska (upprepade gånger).
sjvyikölö, jfr Lule sviihkål, sviihkul =
sviiihkit spöke. Troligen nordiskt
lån: fno. svikull, svikall forreedersk
(om person); no. svikall upaalidelig;
svik avig, falskhed, bedrageri: en vis
sygdom (vel egentlig med begrebet
forhexelse eller Trolddom [Aasen]);
svika (långt i) forlokke; innsvikt
bergteken.
52c2 Gst Svykeln.
sjånjok, se sjuonjåhk.
sjäk'sjd, jfr sjiek'sjat, sliektjat, Lö
sj äk t j et i hemlighet, i smyg lura,
vakta på, hålla ögonen på någon.
sjeak'sjå, gen. sjeåksjå, berg, Jm
13b4 Gst Tsägtso.
själ' må, se sjiel'må.
sjätärä Ss Tn fäbod(vall), säter. Lånord.
sjävva =stirra.
skådätjä, troligen av!. av Lule skåtå,
Härj. ska,clå skada. Lånord. ,-,-prastä
Tn 71 Gst Glänvålen (och 969).
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skadjå, gen. skajci; skadja KN primitivt stabbur med skjeltrevegger. Se
skiedjå.
skatta, se skcihttå.
skåhttn, jfr KN skåhtta, gen. skåhta
premie for drept rovdyr, skottpenger; Lule skåhtte, gen. skcihte skatt,
utskylder; skottpengar. Nordiskt lån:
NL 293. Ett tänkbart alternativ vore:
Fmk och Hammeröy skåhttå, gen.
akåhtu slätrocka, Raja batis (en stor
ätlig havsfisk); nordiskt lån: fno.
skata, ack. skatu f. skate, rokke,
Raja; no. skata. (NL 293.) skåhttuiåu're eller (enligt en osäker källa)
skcihtta-jåu're, fi. Kattujärvi Jk Wiklund 4b4 Gst Kattojärvi (1568 etc.
Skatto, 1595 Schatte träsk).
skåire S, se skåiite.
skålräkä, se skår'jökö.
skåltås, avi. av skåi'le. • -lähkå eller
koabrehk-låhkå, platå, Gv 8b6 (ligger på en .skåi'te).
skåltåtj, dim. av skåilte.
skål-tåga, gen. av skåitåtj.
skåltåtjan, gen. av skåitåtj.
skai'te, S skåire näset mellan två åar
eller älvar som flyter samman. Nensik', Lycksele lpm sk aire näs, där
bäckar råkas. Q 768. Nordiskt lån:
fno. skeicl n., urn. *skair3a (Liden,
Finnisch-ugrische Forschungen 11:
131).
skåla-, S skålö, kanske två etymologiskt skilda ord: 1. jfr skållat om renar: skava, slå hornen mot varandra
eller mot träd; slamra, skramla; slå
käppar 'mot varandra (säges också
om fjällskred); 2. (Härj. Collinder)
Ohrmarke: ziemlich 'anger länglicher
Einschnitt, der nicht in der Ohrspitze anfängt (avbildning i Collinder,
Lp. Sprachproben aus Härjedalen 40)
— nordiskt lån: fno. skard n. aabning
som er opstaaet i en ting derved at
noget er borttaget eller fattes; fordybning i fjeldweggen, der visor sig
saaledes for eriet, som om et stykke

skålä-skårtti
var skaaret eller brudt ud af dets
ovre rand; no. skard, skar, skal
(tjockt 1) skaar, indenit; en bjergkleft, en fordybning i en fjeldryg eller imellem to bjergtoppe. skålariehppe Jm 13a2. skåln-bir')ä (stavelsebildande n) Vilh; skålä
skållS, se skåla-.
skål()n, gen. av skål.
skallå Ss, se skallå.
skalld, Ss skallå, sjkallå nattvard,
kommunion; skriftermål. Jfr skalat
klinga (om liten bjällra): i den katolska gudstjänsten ringer en av ministranterna med en bjällra när prästen lyfter kalken. Hit hör väl skallåvårtå Finnsjöfjället.
skållii, gen. skälti stor kittel, med
öronen gjorda i ett stycke med kitteln. Kanske nordiskt lån: NL 290.
skål' må [pärm på bok.] Jfr fno. skalm
skålm) f. gren, en af de afdelinger,
hvori noget forgrener sig; no. skolm
f. klaff, aabning. -juhkö Sors. 33e2
T sv. Skalmodalen; slccilm,å-jdure
Gst Skalvattnet. (Längden på första
stavelsens a ej angiven.)
skål'me NG bråk, oväsen. Kan föreligga i: ,--vecriajahk Jk Wiklund 4b5
Gst Kalpmivaara. Enligt Wiklund
förfinskat till Kalmivaara. Jfr dock
kallme.
skålpmä, inessiv skålmån, jfr skalknå.
fjäll, Arj 19b5.
skaltin, se skåiite.
skålähk, även personnamn, »fäktmästaran eller slagskämpen» (Petrus Lmstadius, Journal 453); jfr skåla- (och
,•••• =skuotorå-koabtre.
skåpta (skapta?), kanske =LÖ skapt
skaft.
skanj'kar, se sjkånj`kar.
skån'kalen-, se skån'lcaläpme.
skån'kaläpme, nomen aetionis av
skånikalit vara lång, se lång ut(?). - ,
fjäll, Jk 3b3 Get Sjangeli.
skår'ht-, se skår'htet.
skår'hta (skårlitåT) fast skorpa, hård

beläggning; snölager som frusit fast
vid marken i hårda flak, så att lav
och mossa sitter fast i isen. skår`tcitjohkka (skår`ta-tj.?) Gv 8ab4-5;
skcir`tci-johka 8b5 Gst Skartaj(okk).
skår'htå, se skår'hta.
skari, se sjårra.
skår'jåh (pl.), ack. skårjåit; KN skår'rehk (pl.), essiv skcir'ren sax; (KN)
fårsax; ett örmärke bestående av en
saxliknande inskärning i spetsen av
örat. Nordiskt lån: fno. skceri pl. n.,
urn. *skåria, pl. *skåriu (NL 292,
Sköld, Kriterien 169). skårjå-tjohkko
).
13a1 (av renmärket skårjåh ••
skårjåh, höjder, Arj 19b6. skårjånjuonå, by, Sors., Gst Saxnäs; d:o
näs, 41a6.
skarjak, se skårjähkö.
skårjähkä, avl. av skårljåh. ••• , fjällparti, Vilh. Gst Skarjak; fine— ,
fjällhöjd. Troligen: till formen liknande örmärket sleår'jåh.
skar'njå, gen. slcarinjån =Hatfjelldal
Qvigetad skarnj o dyp og trang dal
mellem fjell, vanskelig fremkommelig. Q 771. (Jfr sjkorivä och sjkuornj6)
- die Gebirgsgegend zwischen dem
Ljusnan-Tal und dem Malmagen.
Tal. skarinjcin-juhkwä översta loppet
av Ljusnan.
skar'njån, gen. av skarinjå.
skår're-, se skår'jåh.
skårrä, gen. sleårti lång avsats i en
klippvägg; (öppning i en) fog; smalt
mellanrum mellan övre kanten och
lasten i en lastsläde eller klövjekista.
Nordiskt lån: fno. sker f. kant, rand
(t. ex. iskant); =tjaldsker (troligen:)
fog, söm i tältduken (inte, som man
har trott, nederkanten); jfr poasIsjU- öppningen, springan mellan kåtadukshalvorna, där de är hopfästa med
kanterna utanpå varandra med nålar
av ben eller järn. Folketymologisk
omdaning föreligger kanske i skarit~Te, ett pass på gränsen till Norge,
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skarta—skihpa
tjahkä Storsjö 71 Gst Skarfdörrfjället; jfr skår'vöh, fjällparti, Tn 71 Gst
Skarfvarna.
skarta, se skår'hta.
skår'te, se skåla- 2. syitörö,skårte, dal,
T 32a3. skårite Hotagen 53e1 Gst
Skalfjället.
skård S, se skårrå.
skårlvöh, se skårrå.
skåtasa-suolti Jm (Wiklund) ein Name
der Erde in alten Märchen; LÖ
skadesi-suolo, utrum Sveciam s.
Scandin,aviam, an universum terrarum,
orbem, hoc nomine appellarunt olim
Lappones certo dici nequit. Suolo est
insula, quid vero significet genetiv.
plur. skadesi nescimus nec nisi conjecturis dicere possumus. Scandinavos
ita nominasse verisirnile forsan est.
Fabula est aquilam, aviculam, quandam, quam vocant kadsepia, alis
suis submisisse et in summum, aetherem
perduxisse, ubi stupefacta avicula
cecinit: Woi tan ålman kirtelemit, tjuolden orro skadesisuolo, h. e. vah I hujus vini circumgyrationes (quibus scil. in altum
exsurgit). Skadesorum insula speciell?,
praebet pali erecti, qui ex alto inspicitur. Skadesi suolo, hafva de forna
Lappar kallat antingen Sverige eller
ock hela jordklotet, som man finner
af Sagorna. Se Wiklund, Skandinavien som ö; A. Filip Liljeholm, Folkminnen och folktankar 13 (1926),
sid. 157.
skåuhle(h)k, skåule(h)k, avi. av skåu'hle (skåu'le) fiskmås, Larm canus.
Qvigstad, Fuglenavne 290. skåuhle(h)k eller sloiule(h)k, tjärn, Arj
19c6.
skåule(h)k, se skåuhle(h)k.
skåultjå, sjkåu'tjå skägg. Nordiskt
lån: fno. skegg, gen. pl. skeggja; urn.
*skagja (NL 293). skåutfån-fåure
Stensele Gst Skäggtr(äsk).
skåutjån, gen. av skåu'tjå.
skeja, se skiedjå.
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skenören, se sfnfierå(h)k.
sker'r-, se skier're.
sker're, se skier're.
skib'le, KN skiu'le, S sjkiblle mjäll,

hudavfall; (KN) noget der er tynt
og dårlig (f. eks. toi, tynnslitt ski);
mager og utslitt, sykelig, menneske
el. dyr; (Härj.) Schuppe (an einem
Fisch); Krustenflechte. sjkibleh, (två)
berg, Vilh., Gst Skible.
skiedjå, gen. skiejci (Jm) litet förrådshus på medar som man kan flytta
och ha var som helst (dvs, man placerar det på olika ställen för att tjuvar inte skall finna det; inte ens
bygrannarna känner till platsen). Jfr
skadjå. Nordiskt lån: fno. skjå f.
skur, forhus; no. skjaa et skuur, terringshus, en liden stolpebygning med
tynde fjelevgge eller ogsaa uden vaegge. (NL 289). skefri-tjohkko Gv 7ab4.
skiejå, gen. av skiedjå.
skiejak, avl. av skiedjå. skiejåk, berg,
Arj 12c3; skiejåhk, en mindre höjd,
19a2.
skier're dvärgbjörk, Betula nana.
Qvigstad, Plantenavne 274. skerroaivehk, två berg, Ks 2c2. skerrejegge Gv 22b4 Gst Kuosa-ape. skärrepotko Arj 19a4.
skievvun, jfr skieves, gen. skävvåsa
vildsint, som inte släpper folk inpå
sig 1. som t. o. m. rusar på folk (om
ren); skievuk ds.; skygg och lättskrämd, skvätten (om ren).
fjällområde, Jin 12c5.
skihkår, se skihkkår.
skihkårä, se skihkkår.
skihkkår skickare, person (lapp) som
tjänstgjorde som betjänt eller hjälpreda åt någon överhetsperson (sars.
domare) eller sprang ärenden eller
inbjöd folk till bröllop. Lånord: NL
295. skihkår-Urjö T; skihkårä-vuome,
myr.
skihpa den sjuke, en sjukling; (attr.)
sjuk. (Wiklund) ,,,-jecu're Jk 3e6
Gst Skippajaure.

skihtsi—skubme
skihtsi, se skihttje.
skihttje, gen. skihtje; Ks skihttse KN
noget som stikker frem, f. eks, en
tann som har en uregelmessig stilling. skihtsi-kållit-johko Ks 1c6 (kallas så efter en spetsig klippa eller sten
på stranden). råunci- = råunani årika Jk Wiklund 4b2.
skihttse, se skihttje.
skiirå, se skirrå.
skippa, se skihpa.
skir-, se skiirå.
skira, se skird.
skirrd, gen. skirå; S skiirå: (Jm) av
rovdjur avriven bit av en djurkropp
(individuellt: eller människokropp);
Lö skira kreaturs kropp, som rofdjur hafva rivit ihjäl; LÖ skyro as.
skiirci-jåure T 32a4 Gst Skiraj(aure).
skitnahk, troligen avl. av skidne skinn;
nordiskt lån: NL 294.
skoadde, se sködde.
skoahtöks-, kanske avl. av (Vfs Lgr)
skuåhtå Stange (zum Fortstossen
des Bootes; nordiskt lån). — -tjahkö
Hbr (skoatöks- Lgr) Tn 71 Gst
Skenörsfj. 1181.
skoal'ta, skoal"ta skalle; (KN) skolt,
hodeskalle; hode; (Ks Lgr) Kahlkopf.
Q 776. Lånord: no. skolt hjerneskal,
panda; klippe eller bjerglmold (NL
297). Nenehn, Åsele lpm skålt,
rund, kullrig, hög, brant, bergklint.
skoariva, gen. skörva, troligen =LÖ
skuorw (a) ondskårf, skabb. NL 301.
skörva-tjohkko Jm 13a1 Gst Skuorvatjåkko; skörva-Kturåtj, (Ruong) skoarva-ruoutåsj 20a5 (»skoarrvan tau
kohttju den kallas skoar' va»). skörvojohko, bäck, Arj 19a1.
skoauhnjahan, nomen actionis av
*skoauhnjahit =KN skoauitnjecht vise
sig stor og svart og uhyggelig eller
stor og ohyggelig i morke; med postpositionen outast: stå i lyset for ngn.
Avl. av KN skoauitnje individ el.
ting som er stor og svart og uhyggelig å se til eller virker stor og uhygge-

hg i marks. skoauhnj'han-vcirre
skuounjlhan-varre Ks 2b4, fi. Koutnahavaara, Gst Kohnavaara.
skohppe, gen. skohpe 1. den nedre till
en säck ihopsydda ändan av ett
täcke eller en fäll; 2. säckformig fördjupning eller inbuktning i en bergeller fjällsluttning. Jfr skuhppe. Q
780. -jåuråtjah Jm 21a1. Två åsar
går ihop i en vinkel på östra sidan
om den östra tjärnen, så att det kan
liknas vid en hopsydd. fällända. •
skörva, gen. av skoar' va.
skörvo Arj, gen. av skoar'va.
sk6vö Härj. Lgr Nadelwald. Q 781.
Ungt lån: no. skog (frikativt g).
skovini se åpe-skovi vit. Ett annat ord
än skov'mi 'skog' är kanske skovvti
(skovivå) ett slags (trång) dal; även
'eunnus'; enligt N. P. Huvva, Kaalasvuoma, 'laakso'.
skoaumå, sk6umå Härj. skum
(spuma). Nordiskt lån. sköumån
juhkö Tn 71 Gst Tännån.
skoaunj'han, se skoauhnjahan.
sk6dd-, se sködde.
sk6dde, gen. skötte; KN skoacticte, gen.
skoadicte, eller skoadde, gen. skoacte;
S skoarre, Härj. skoaclde något som
är hårlöst, vare sig av naturen eller
genom att håret blivit avnött eller
fallit av; (KN) tynt, oftest hinneaktig dekke omkring ngt; (Härj.)
abgehaarte Haut. sködd-6i've Gv
7a6 Gst Skåddåive.
skorfå, öknamn på en viss lapp. -suotti Arj 19b5.
skor'nja, se skorinjli.
skorinjd, skorinjå Ss, kanske = skar'.
njet. skorinjzi, dalgång, Vilh.; skor'njå,
dalgång, dalföre.
skorå S, kanske = sjkor' vö. -juhkö
Fr 46a6.
sk6umå, se skoaumå.
sk6umån, gen. av 8k6umå.
skubme, gen. skupme 1. säckformig inbuktning i en berg- eller fjällsluttning, halvcirkelformig dal, djup
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skuhppe—skiirahk
dalkjusa i berg; 2. (liten) vik; 3.
(NG) krök på å. Q 782. tjieura- , en
djup brant nedskärning, Jm 13c1.
skuhppe, gen. skuhpe (NG) = skubme,
skohppe; (Arj) fotsäcken i en fäll.
skuhtjas, jfr sjkuhtje. sjkuhtjd. KN
skutjas, gen. skuhtjasa skakk, skjev
f. eks. om firkantet ting som ikke er
-njärika Gv
helt rektangulwr).
9e4; -kuoi'hka, -värre 9c5.
skukke, se skuoke.
skullum, kanske nomen actionis av
pass. av skullat kasta sina tillhörigheter hit och dit, förskingra, ge bort
utan urskillning; slarva; prata, göra
dumheter i fyllan; päna 8ku116 äketv
hunden skingrar hjorden (i stället
för att driva den samman). — -cape
Gv 10c1-2 Get Skullumavuoma; jecu're 10c2 Gst Skullumaj; -johka
Gst Skullumajoki.
(s)kun'kå varg; ngt som man skrämmer barn med. skunkä, bergshöjd,
utan skog, med toppen som en egg,
Arj.
skuob'rå, personnamn. akuäbirti-suolit
Arj 19c6. Efter en lapp, som blev
mördad och begraven där över sommaren. — -koab're, fjälltopp, = sketlichk 20b1. En lapp vid namn blev
där mördad av en vansinnig.
skuoke, kanske =sv. skog (se Q 781,
-tjohkko Gv 7a4 Gst
NL 298).
-jciu're
-pcacte;
Skukketjåkko;
Gst Skukkejaure.
skuolcfåht, jfr: 1. alcuotifti träklubba;
LÖ skolfo, skulfo klubba (så
Grm); eller: 2. Lule skuol'fe, KN
jieuija-skuoll fe fjälluggla, snöuggla,
Nyetea (Strix) seandiaca; Lule skuoll fahit rapcis öive gå barhuvad; KN
skuollcat sitte kliudd i langhåret
pesk. Qvigstad, Fuglenavne 298. 1.
Nordiskt lån: fno. kyl/a kolle (NL
298). skuölcfcat, Ruong slcuolfäht en
liten kulle, Arj 1905.
skuoretä Lgr Furche, Hohlweg. Q 785.
pass, Vilh., sv. Slorphålet.
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skuorva, se skörva.
skuounjahan, se skoauhnjahan.
skuounj'han, se skoauhnjahan.
skurril, gen. skurå troligen =fsv.
skura, ack. skura f. skåra, klyfta; sv.
, en ganska djup
ortn. Skuru. cir`
dalgång, Arj 19b1 (V om kk i Gst
Puokoljokk); skurti-johko (SV om A
i Gst Aivotjåkko).
skutjil, jfr sjkutjei och sjkuhtjti. roavve, -jokösj, roavve- -vcircisj Gv 13a4.
skuur-, se skuu're.
skuu're kranium, huvudskalle. Troligen nordiskt lån: Collinder, Elias
Wessen (festkrift) 1954, s. 17. skuurejäurätjah Jm 20a3. Man har funnit
ett kranium där. skuuritrö-jeture T
Gst Höstkåtatj(ärn).
skuukil Gv, Jm skuouttä slida, fodral,
skida (till finger, kniv, yxa, bössa
etc.). Kanske nordiskt lån: fno.
skaud f. skede; synes vare brugt som
en betegnelse af det kvindelige avlelem; pl. skede, forhud som omgiver
hestens avlelem. -jciu're Jm 28a4.
skuäbirå, se skuob'rå.
skuölcfåht, se skuol` fedit.
skådd, se sködde.
skålt, se skoalita.
skälka, så kallas (enligt Kajsa Rassa,
f. Fidna) en mycket stor hjord:
»auhtan siitan ällah skäitah; tolen
ledjin nou siel`tes stuorra äta i ett
flyttningslag finns det inga skäitah;
förr fanns det så förskräckligt stora
hjordar.»
slätt, Jm 705.
skän'hkå Vilh. Lgr Rose aus gegerbtem Leder, die mit Nähten nach
aussen genäht worden ist. Jfr LÖ
skinkek skinnbyxor; Härj. sjkinajke
(haarlos gewordene) Hauthosen. vajjci, dalföre, Vilh; -vajjcin-juhkwä
(alius: sjkanhket-vajjcin-juhkö).
skärahk, attr. -is grund, stenig och
fylld med sandbankar (om bäck);
skärahk-kålau = skärahkis k. ställe
där en bäck är grund och har flere
armar med sten- eller sandbankar

skäras—slielfijam
(skärah) mellan dem; bra vadställe.
Av!. av skärra.
skäras, gen. skärrasa backe utför vilken man åker skidor.
skärra, gen. skära liten stenholme i
sjö eller älv; skär. Jfr Q 772. Lånord
(ungt).
skärre 1. se skier're.
skärre 2, NG stengrund, undervattensgrund. Q 772. Nordiskt lån: NL 302.
sköltö, skört6 Vilh., jfr skoal'ta.
slabba, gen. slappa stor, handformig
horngren (hos ren); näckrosblad. luok'ta Jm 20c5. I viken växer näckrosor.
shiddli, gen. skittå (NG) liten tjärn;
(Jm) tillfällig vattensamling, vattenpuss. Lgr Ks låddå kleiner See; Arj
låttå Wassertiinapel. Jfr fi. lanto lågland, dal; lantto dal, fördjupning av
litet omfång; liten tjärn, vattensamling (lp < fi.). slåttit-jåu're Gv 29a6
(vid 2 i 278).
slådjå, se Iddjå.
slahpa, se lahpa.
slahpe, se slahppe.
slahppe brukar man kalla ett land,
omkring vilker det finns naturliga
stängsel, berg, bäckar, älvar, sjöar,
och dit man därför driver hjordarna
(Grm Ortn.) slahpe-jåu're Jm 7c3.
slahppä, gen. slahpå skägglav (i träd).
fi. luppu, luppo, luppa.
slåjjå, se lådjå.
slåntrkå, personnamn. — -åja Arj
Ruong 20c1. Där finns vallar efter
en same som hette .
slappar, gen. slabbara en bubbla, som
stiger från sjöbottnen till ytan; så
kallas även en udde, som är bred
ytterst och smalnar av inåt landet,
till formen likt slabba-tjoar've, ett
horn av den formen. Avl. av slabba.
slaptja, se sjlap'tjå.
slaskas, se sjlösjkas.
slåtån, gen. slåtåna ställe i sjö där det
är så grunt att bottnen synes eller
det blir torrt vid lågvatten (vanli-

gen sandbotten; ett större område,
helst invid stranden). »te 1 vuoin takkir sadje Mån, mi lä tsoahke jalå
ätnå 1 tölvum råireu ja sådduv; ieme
namma 1 tat det är ett sådant ställe
i en älv, som är grunt eller där älven
har fört med sig lera och sand; så har
det hetat av ålder.» (Anta Pirak.) Q
788. — -mohkke, vik i Tarraure, Jm
19a5 (bredvid åns utlopp; på andra
sidan ligger såddutj[-vcirthpe]).
slätfil, gen. av slåddå.
slea sv., se slierå.
sle b bme Nensån, Lycksele lpm, låg,
korrt (Person).
-njuone, fjällslätt
slehtä =sv. slätt?
6550c2.
slenl, se slierå.
slerok, se slierå.
slettje eller slättjo paik, nakke
(: plats, skinn), lös, blöt af regn 1.
dyl., slettjakats, slät, ej farlig
(Nensån, Åsele lpm). Jfr Lö slättjahet ligga och vara våt; Lule
liehtse dåligt väder; hetsas (NG) dålig (om väderleken); (Jm) blöt, våt,
sur (om mark); se liehtje.
sleägil Ss, se ajkievei.
slibba =libba. -suolluh, två holmar
strax öster om sciutsa-suolåi, Jm 13c4.
Se påggi.
sned" se stäfrå.
sliehpg, gen. av sliehppå.
(s)llehppå, gen. (s)liehpå; Arj slähppci
bröstkläde, fyrkantigt, som utfyller
bröstöppningen i kolten eller pälsen.
Nordiskt lån: fno. leppr, ack. lepp
m. lidet stykke, liden del; haarlok;
khedeslap; isl. il-leppur et stykke
strikket töj, som laagges under foden
i de islandske sko. (Qvigstad, Studia
Septentrionalia 2: 207.) sliehpå-pechkå
(skall nog vara: -påhkkii), sluttning,
Arj.
sliekgam, gen. sliekvama, jfr sliekvat
lysa, skina (t. ex. om eld); lysa
igenom (t. ex. dagern genom ett
hål). Jfr 8j/ievå.
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sliekijama—slupåk
slieknama, gen. av sliekvam.
slienga, se sj/ievik.
slienike, gen. sliencke; slän'ke liten dal;
något som är jämnt böjt, i bågform
(t. ex. svacka i berg, insidan av armbågen etc.). Q 790. Jfr fi. lenkka
bukt, böjning, krokigt träd; svankig,
böjd; lenko bukt, böjning, krokigt,
buktigt, nedböjt träd; svankig, böjd,
buktig. slienke-tjohkko Jm 13b3 Gst
Passåive. Ett berg i närheten, kierlttikiesj-tjohkko, kallas på Gst Slinketjåkko. slien'ke, sänka, 13c3.
Vfs Lgr schmutzige, nasse Erde
(in der Hiirde).
slierå S släde. Jfr Pite lpm Halgtsz
sledet. Nordiskt län: NL 303. Nämnas
bör emellertid Arj Lgr slierrtit wegwerfen, herumwerfen, schleudern.
-tjohkkg Sors. 25c6 Gst Slerok (jfr
Lgr, Wortschatz 6617 c); -juhkä.
slerit-juhkä T 32b3, sv. Sleabäcken.
slihta (slitci) säges betyda en springa
mellan två bräder 1. d. Jfr KN sjlihta,
gen. sjlida båt eller beholder som er
lekk (isaar om en &ulk gamrnel båt);
slidas gamnael og lekk (om båt); (Kr)
slurvet i arbeide og uordentlig med alt
som en har. — -johko Jm 12c5, 13c1.
slikmana, se sliekvam.
slikt, se slik'te.
slikke, jfr LÖ slikt slät. Nordiskt
lån: fno. 8Uttr, urn. n. *slihta.
vårtli Sors. 33a3 Gst Sliktfjället.
slinke, se slien'ke.
slitå, se slihta.
sloahpes, se loahpesj.
sl6hpetj, se loahpesj.
sl6htta Jk Wiklund ojämn. — -tjohkka
Jk Wiklund 3a(b)5 den östligaste
toppen av Gst Tsasinnjaskatjåkko.
slonicipo Arj Ruong ravinartad »bäckbädd» med kullersten. Jfr slom< pehtit,
sammanblandas, slumpas ihop. Lånord; sv., no. slumpa, slumpas (lågtyskt lån). slom< poh, fjällsluttning,
Arj 19e5. Området är genomflutet
av flere bäckar.
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slubba, gen. sluppli; KN sflubbti 1.
klubba; 2. klövsjuka; KN 1. (som
förste led av saanmensetn.) klubbalignende; 2. (Kt) klubb (som terrengbetegnelse: a high round-shaped promontory). Q 854. Nordiskt lån: NL
333. -tievvet Jm.
sluggå, gen. 8/ukkä svullnad, böld (?:
»jus pciuhtjas pohton, te tolen kohtjtihtuvcii sluggan jalå: sluggamin lä
när en böld svullnar, kallades det
förr i världen slugga eller: det håller
på och sväller»).
ett fjäll i regelbunden konform, Jm 13a3.
sluhpt, gen. slupti pipfodral; trångt
pass mellan en klippa och ett vattendrag eller mellan två stora stenblock
(Orm Ortn.). Grms sagesman i Jm
nämner slupestit snörfla i sig något.
slupti-tjohkko Jm 20a3. -satnin Arj
19a4.
slunikå =sv. slunga? slunku-jecurictj
Jm 20b2.
sluoggå, gen. sluokkti jordhåla; grop,
håla som grävts av rovdjur. Q 791.
slu optj e Lö öpning, spricka. Nenst5n,
Lycksele lpm sluptj skal, öppning.
sluotne, gen. sluone; NG, KN luotne,
gen. luone (NG) Equisetum; (Jm)
olika slags »skräpgräs»: när man
plockar juopmti, »te hähttu sluoneu
rciiinit ieriita måste man rensa ut
(Qvigstad) bladen av vissa ormbunkar; (KN) (feie)skarn, rusk, seppel. Här föreligger väl två olika ord,
det ena nordiskt, det andra finskt:
1. no. blom m. bregne (Filix) = brom
(NL 225); 2. fi. lona någonting dåligt;
avskräp; dålig hästkamp; hacka (i
kort); etc. sluotne-jegge Gv 15c2-3
Gst Stoutnij(egge).
sluppå, gen. av slubbti.
sluppuk, troligen avl. av slubb:i.
-cape Gv.
sluptj, se sluoptje.
slupå, se sluhpti.
slupåk, avl. av sluhpd. -tjohkko Jm
Ruong 20a3, 1132.

slägge-snlertehk
slägge, se läggs.
slähp13, jfr skapa mjölka i handen.
-juhkä Malå 42b4; slähpön-di've
Gst Släppliden.
slähpön, gen. av slähpö.
slähppå, se sliehppd.
slähtå, gen. skitit, se stätd.
slän'ke, se slienike.
slägå Ss, se sj/ievis.
släpp, se slähpö.
släppa, se sliehppd.
slättjo, se slettje.
Arj slieddik jämn, från större
stenar fri landsträekning vid och
tvärs över (:på bottnen av) en å (ett
gott vadställe); bäckmorän. Q 855.
B/ätit, vadställe, Gv 8b2. gdkkagor'so-slieddit, plats på N stranden
av Gst Gardejaure, Arj Ruong 19b3.
Hit hör väl också: sliedit-tjohko Arj
Wiklund 26b1.
smadje, gen. smaje grums (i vatten);
gyttja och skräp, som röres upp när
man rör i bottnen på en sjö eller å.
-åtlyd Jm 20a5, sv. Blackälven.
Älven för med sig mycket jökelslam
på hösten, så att vattnet ibland är
alldeles vitt. Det svenska namnet
därav att vattnet är blaekt av
jökelslam.
smål'hle, smållle (SG) så fint slam,
att det icke sjunker till bottnen; (Jm)
slam, lerstoff, även mjölk eller annat
som kommer i vattnet och grumlar
det. smdile-jägge Gv 903-4.
smållai, avl. av smdi'le: se amdi'hle.
-johko Jm 12a6, 13a1.
småi'le, se smciiihle.
smålå, se smcinci.
smålåh-, se smdldhk.
smålåhk, smålåhkö, avl. av smållå.
smdkihkö, berg, Sors. 42a2 Gst Smalakken; smcilithk-tjuälkö 33e3 Gst Fårberget. småläh(k)-jciure, gårdar, Sors.
Gst Fårträsk.
smålåhkö, se smålähk.
smalakken, se smaldhk.
smålån, se smälld.

småll-, troligen -smcilki. smdllure, sjö,
Malå 42c5, 327,4.
smållå, gen. smålån får. Nordiskt lån:
fno. smaki, ack. smala m. kvseg, de
tul et gaardsbrug herende husdyr i
alm.; smaafw i sserdeleshed; no.
smale m. smaafffl, faar og geder (NL
304). småldn-jdure T 41a3 Gst Fårtr(äsk); -dive Gst Fårträskberget.
småvä, se goncivva.
småvva, attr. (pred. ~yes) liten,
ung, små, små- (endast om egenskap
som hör till grupper). Nordiskt lån:
fno. si-när (NL 305). smetwä Vilh.
smil'tje, se sjmil'tje.
gen. srnirjzi smed; Wiklund
Lule-lp. Wb smedja. Nordiskt lån:
fno. smidja, ack. smidju (NL 305).
Jm Mattisudden, sv. Smess; avser
egentligen de två äldsta gårdarna på
norra sidan — de beboddes från början av två smeder.
smä,1113n, jfr LÖ smäll smäll, knall.
Lånord: NL 306. -baunö liten högslätt, 6550b5.
snalpehk Arj Ruong upprest minnesmärke av stenar.
snålitåni, avl. av snetlitli, gen. snalltd
tvinnslända (som man förr spann
tråd och ullgarn med). Nordiskt lån:
fno. snelda f., urn. *snaldiö (NL 307).
-, litet sel, Arj 19c5.
snårrå S Härj. Schlinge (zum Tiarfang). Lånord: fno. snara, ack. snaru
snara som opswttes for deni at fange
dyr (NL 307, Wiklund, Lappische
Studien 34). - -baunö 59a5 Gst Flatfj(ället).
snårctal, gen. snaritala, sncirihtala bläsand, Anas penelope. Qvigstad, Fuglenavne 302.
-jdu're Gv 22a3 Gst
Snartalij(ärvi).
snartali, se sncir`tal.
snasko, se sjnjcisjika.
snibbs, se nibba.
snierteh-, se sniertehk.
sniertehk, jfr KN Kt snier`taht, gen.
snier`taha spissmus (näbbmus), So205

snjerteh(k)—soar've
rex. Jfr också Klk (P,) Kr 8nier<tahk
snor, snodd sammen av to, tre el.
flere tynnere snorer. snierteh-jåu're
Ks 1a6; snjerteh-johko 1b6; tuol'pasnjertehk, berg.
snjerteh(k)- se sniertehk.
snjir'rå, jfr KN sjnjirra frfflsing, spraking (av vann el. annen vfflske på
hett jern, fett som brenner, fisk som
stekes, vann i lysflamme); Kr, Kt
(-jåu're) Gv 22a1 Gst
snerrende.
Snjära.
snjurti, se sjnjurihte och snär`tjs.
snjiirctje, se sjnjurihtje.
snj ära, se sjnjirrci.
snjärak, se sjnjierå(h)k.
snoal'ta, se noalita.
snohtjd, se sjnjutjå.
snol'hke bergutsprång som bildar en
brant bergvägg.
snolekuhk, avl. av snol'hke; jfr 8n01ckehtit titta in ett slag, hälsa på som
hastigast (kanske också: titta fram
som en råtta ur sitt hål). snorkuhk
Gv 15c2. snorkuk, fjällhöjd, Jm.
snöl'ta, se noalka.
snorka, se nur'hke.
snorrå (attr.) Jm ihopsnurrad, hopstrulad; jfr snorre, gen. snore något som är ihopsnurrat, ihoptrasslat. Hit hör väl S Fr Wiklund
8jnorrå »risigt». sjnorrå-bounö Flatfj(ället).
snuhke Tn Lgr. Lgr jämför Vefsen
snohkitö, kopfilber, aufs Gesicht, Tn
snohkarit, vorniiber fallen, stolpern; N
Nesseby snori-tjoar've, vorwärtsgebogene Hörnen C: adde KN snokelt,
med retning fremover, foroverboid
(om ting, mest renhorn, og om personer, iscer gamle); snok-oai've, ren
hvis horn har retning fremover; Lule
snokehtit, bli starkt framåtlutande
(om gammal person); snohki, renko
med starkt framåtböjda horn. —
(snåhke), fjälltopp, Hbr Tn 76.
snun'ka Arj namn på en viss lapp.
snuohkke, se nuohkke.
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snuortje, se sjnjur'htje, sjnjur` tjak(ä).
snurre, jfr Lule snorre, gen. snore något som är ihopsnurrat, ihoptrasslat;
(KN) rynking.
-njuone T Gst
Snurrinjuonje.
snurri, se snurre.
snuttje, se sjnjuhtje.
snuuiri, jfr Fmk (Friis, Qvigstad)
snuu'ra no. 8nur paa line eller toug.
-orita, -vuopme Jk Wiklund 3a6.
Vilh.
sniirctjs, jfr sinjurihtje.
Gst Snjurtivardo.
soabbe, gen. soappe käpp, stav. såbbåive Petrus LEestadius, Journal 136.
soatå, se soavvic.
soahk-, se soahke.
soahke, gen. 8oake; S suoke björk.
Qvigstad, Plantenavne 284. unna
soahke-vårre Gv 15c1 Gst Kojuvaara.
söki-jiegge (gen. pl. *8ökii?) Gst
Sakkejegge. 86hke-8uolå Arj 19c6.
söhke-6ive Malå 42a4 Gst Brändliden.
sace-buoltö T (Moosberg) Björkfors.
suökö-jecure 52c1 Björkvattnet.
soahppa, inessiv söhpan, jfr Jm soahppalin (SG 86hppcilin) =8oggelin närmare kåtaduken eller kåtaväggen
(sogge rummet närmast kåtaduken
eller -väggen). < fi. soppi hörn, vrå.
nuor'hta , sjö, Jm.
soajal, se suojål.
soakas, se soakask.
soakåsj —soakcitj.
soakask, soakas, gen. soakaska buskage
av björkar, speciellt ett mindre bestånd av björk, insprängt i barrskog.
Avl. av soahke. jorpa-soakas(k), höjd,
Gv 14a2. sökas Jm 13c5 Björkberget.
soakåtj, soakåsj, avi. av soahke.
soarivå rik på torrfuror. Avl. av
soar've. , berg, Gv, Sorvanen; d:o
13a6 Gst Tapmoktj(åk)ko. Det finns
torrfuror där.
soarvåtj, soarvåsj, dim. av soar've.
, berg, J-in Pellijeff 21c4.
soar've, gen. 8oarve torrfura. Qvig-

soarvek—spålcitja
stad, Plantenavne 285. Etymon:
FUV 57.
soarvek, avl. av soarive. soarveknkir'ka Jm 20a5.
soarven-, gen. av soar've.
soavvå, gen. soavti (NG) helt litet lövträds- eller buskbestånd, liten dunge
(ligger vanligen lägre än den kalare
omgivningen); (Jm) tätt björkbestånd efter en bäck eller i mera sidlänt terräng; Petrus Lxstadius, Journal (pl.) såv o h 378, gräslund; Nens6n, Lycksele lpm såhvo gräs dal.
Q 799, 825. soavvti Jm 14c1. eck'sjitsövvei Arj Ruong 26a6. suotånjuhkwä Vilh.
sodde, gen. Botts pil. sotten-öive Sors.
sodjå, gen. sojti böjning, krökning,
brätte (t. ex. på en skida). Avl. av
sodjot böja sig, låta sig böjas, ge efter
för tryck; fi. sujua. Hit hör kanske
lieuke-sojet, udde (1) S om 1068,4
(S om berget Saxaborga) Fr 47b1.
sogge, gen. sokke rummet närmast
kåtaduken i en tältkåta eller väggen
i en trä- eller torvkåta. stuor och
-vcirre Arj Wiklund 27e3 Gst
uhtj
Soggovare.
soggo, se sogge.
sdhke = soahke.
-sojå Ss, se soditi.
sök-, se soahke.
sökas, se soakask.
sökask, se soakask.
sökitj, avl. av soahke.
sola, se suola.
s6113, se magi.
soli, se tjohle.
solo, se suoitii.
solcpol, jfr solepok. stuor , berg, Gv
22al.
solcpok, jfr solipo, gen. sol< po en tennprydnad, som förr nyttjades i barmklädet; (alius:) ett smycke, som förr
nyttjades i kvinnornas silverkragar.
-jokötj Jm 20c5 Gst Tåresjokkots.
—, sjö, Arj 20b1.
somas, se tjömuhas.

sopp-, troligen —soecbbe. uhtjä soppaure
Sors. 42a2 Gst L. Sobbtr(äsk).
soppå =fi. Soppa Sofie? ,,, -savic Ks
6b3, fi. Soppasuvanto.
soda trol. =KN Kt sorjas hengende
(f. eks, om klwsplagg som ikke er i
bruk; avl. av sor'je, gen. 8orje noget
som henger (f. eks. klwsplagg som
ikke er i bruk, gren på tre), eller sor'jaht henge (f. eks. om tørkks el. annet
som henger for vinduet); jfr Sors. surjöhtak prydnad på bälten, bestående
av glaspärlor och messingsringar.
—juhkötjä Sors. 25c6; d:o 33a5.
Bäcken bildar små fall, påminnande
om pärlor uppträdda på en tråd.
sorki, se tjoar'ke.
sor'me, gen. sor`nte undergång, vådadöd, död genom olycka; plats (vak,
klippskreva, bergstup etc.) där man
kan förolyckas. < fi. surma.
sorre, gen. sore KN vase, floke (av
taug, garn etc.); plur. (P) dyrs efterbyrd, når det et noget galt med
den.
Sors.
sörvåhk, avl. av soar've.
33e5-6 Gst Tallberget.
,
sottehk, troligen avl. av sodde.
höjd, Gv 14b3.
sotten, gen. av Bodde.
sou, se suovva.
souto, se sauiti.
s6vini, se soavvti.
spadn-, se spadna.
spadna, se spodno.
spadno, se sjpanjtik.
spåkkäkä =Malå spetgguhka Spiess; Leo
spaggok spjut, jagtspjut. ••••• 58b4,
1198.
spal'hkån Trn, nomen actionis av
spal'himit spänta, hugga loss (flere
gånger eller flere bitar), spjälka sönder. — -jäu're Ks 6a1 Gst Iso Palkojärvi, skall vara: Iso Pa1kkujärvi.
< fi. pilkkoa hugga bort trädbarken
här och där, slå märken, fläcka,
hugga i smått, spjälka, klyva.
spålc'tja leN gjenstand som er hårlos,
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spånje-ståi'kå
snau; jfr Lule siveditjet kolt av sämskskinn. - -johko Ks 2a1.
spånje hälla, stenhäll. Q 805.
juhkwö Vilh.
spånjåhk (spanja), se sjpånjåk.
spätnjii, se sjpåtnjti.
s p e än j et Nensån, Åsele lpm, snöbäck, som våren forsar utföra bergvägg, bemärker hvit. Jfr Qv 809.
spielas, se pielas
spietjau, se pietjau.
spihtja (Qvigstad) en egn med småskog av bjerk; (KN) 1. svepe; 2.
bjorkkvist (gjerne et helt lite tre)
som brukes som svepe; Lule svihtja
grov vidja, spö. Q 806.
spinka, S sjpiihkä spik; (Qvigstad)
spiss fjelltopp. Q 807. Lånord. njcir'kön-sjpiihkä 59b2, 800.
spiihkahk, avl. av spii'hka. , brant
berg, Arj 27a3.
splihkatj, dim. av spiiihka.
splikt Arj, namn på en viss lapp.
spittjö, se pidtja.
spoalinwä, se 8p6i/mwö.
spodno, gen. spotno; spadna snötäcke
som ej är tjockt, men hårt så att det
bär ren (ej skare). Jfr spötna.
spadnau're Jm 28a3.
sp61mwö, spoalmwii fjällvråk, Buteo
lagopus. Jfr poaimåtf spoimwö Gst
Spåjme. spoaimwö Fr 47b2: den östligaste av kullarna SSV om Gst Blierektj. Fjällvråken häckar alltid där.
sp6tna, gen. spåna tunt, men hårt snötäcke (ej skare); glatt is (utan snö).
spuourh, se puou'ta.
spuovda, se puou'ta.
spuowde, se puou'ta.
spåjme, se spoimwö.
späla, möjligen av spånat, spela kort,
eller spieletit, spela på ett instrument.
-tievvå, -luokita Jm 7c4. Kanske
några turister har spelat där (gissning av A. Kuoljok).
spänje -spånje.
spänjå Jtl Lgr flacher Fels. Jfr
sjpänpi.
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spänina, gen. spänna; pänina penna
(blyerts-, stål-). spänka-fiegge Gv
15c1 Gst Spännaj(änk)kä.
spätnå, se sjpätnå.
ståbirö mycket backig terräng med
småskog. - , bergknall, Vilh.
ståddå kan vara genitiv av ståtes stadig (på handen), träffsäker; ordhållig, allvarlig, förståndig, vederhäftig; KN stådes, gen. ståddåsa stadig
(som motsetning tul ustadig, om personer). Nordiskt lån: fno. stadr som
vii standse uden at gaa videre
fremad; isfflr om hest, som ikke vii
gaa, som man ikke kan drive frem;
no. sta(d) istadig; urn.. *.staåaz (NL
- -tjohkko, -jåu're Jm 12b2.
(Grms sagesman: kanske därför att
renhjordarna alltid har varit där.)
stådö, se ståta.
ståfal:
kcidde SG tvärbrant i sjö vid
stranden.
ståggii, gen. stalckti stång. Nordiskt
lån: fno. st9ng f., urn. *stavgu (NL
-johko Gv 29a4 Gst Staggojokk. - , halvön vid Jaurekaska, Jm
13b6. (Anledningen okänd.) ståleklijåure Stensele Gst Stångtr(äsk). Hit
hör väl också: guhkes ståkkaure Sors.
42a1-2 Gst Staggtr(äsk).
ståhkka, KN ståhkkå hoistakk. Lånord: NL 318. -,-vahta, myrslätt, Jm
Ruong 20a3. ,,,-jiegge (längden på
första stavelsens a ej angiven) Jm
20c5 (det har funnits en höstack
där).
ståhpal, gen. ståhppala; ståhpul stenig
botten i en bäck, stenskravel; ståhpaljohko bäck vars botten är full med
stora stenar och därför svår att vada.
Q 812. ståhpul-johko Arj 19a5.
ståhpar, jfr stcihpal. ,,,-tjohhko Arj
19b4, 1694.
ståhpul, se ståhpal.
stånå, gen. ståikci jfr staincat pred.
hög och spetsig (om vad som helst:
berg, mössa m. m.)
, fjäll, Jm
(130 km VNV kyrkbyn).

stålnahk—steaktjek
stålnahk, S ståinökö gall renko. Jfr
stäa. sink, berg, 72a1, 1420.
ståinas, kanske av!. av ståPna: se
-jau're Gv 14c4 Gst Staines-ätnam, ås; — jaure; ,-,-johko;
värre. Hit hör väl också Grm staina,s
staina-jau're Jm 21b1, fastän
första stavelsen uttryckligen anges
vara kort.
stålnä gall renko. Jfr ståinas. Nordiskt lån: urn. *staini (Nils Lid,
Norsk tidskr. for sprogvidenskap 5
sjö, Sors. 32a5 Gst
(1932): 87,
Stainesnuolpaj(aure).
stålnökö Ss, se ståinahk.
ståkk-, se ståggå.
stålikå, se stå,ggå.
stål Ss, se stel/å.
stålle, gen. ståte stål. Nordiskt lån:
NL 318. — -kor'sa, ravin, Gv 8b6
Jfr ruoutåtj-kor'so (sub ruoutåtj).
stånd, gen. stålå; S 8täli, gen. stålån;
Ss stetki samefientlig kämpe eller
jätte: se Collinder, Lapparna 211213. stållå-piake Jk Wiklund 3a5
Gst Pieskenjarka. (Där har Stabo
bott.) -jåu're 3b(c)5 Ost Yl. och Al.
-låhttå, bergfåror, Gv
Talojärvi.
8c4. stålå-suollii,, holme i St. Lulevatten, numera pierina, sv. Björna.
stålit-vår'hpe i St. Lulevatten. En
stallo dödades och är begraven på
norra stranden mitt emot holmen.
— -värre Sors. 34c1. stålå-vuölle T Gst
Stalofjäll. atalå-njuönå Vilh.; stålån-jäure, -birijä. stetkin-jåure Fr 47c2
Gst Stalonjaure. stesici-vetivö Wiklund 665V (SO om Vallbo kapell)
Gst Stalon.
stalon, se 8ted/å.
stålå, se stållå.
stålån, se sted/å.
stantja, se sjtän'tjå.
ståpp(w)ö, Snåsen Lgr stappä Hauklotz. Lånord: no. (sv.) stabbe m.
blok, huggeblok; stabel, bunke, teet
sammenpakket hob, saasom af ho i
en lade; et rundagtigt skj wr med steile
14 — 644045 B. Collinder

sidor. ståppwö Vilh. Stabburnäs. Kan
vara stympning av det svenska namnet.
Arj ståfrvå båtlänstårifå, KN
ning. Q 811. Nordiskt lån: fno. stgd
f., pl. stpdvar landingsplats, baadsto;
stilling; urn. *atapou (NL 317).
staroksen: Gst Staroksenj., tjärn
(: Staroksenjärvi) Gv 15c3. Kanske
förfinskning av lp (SG) starus liten
fyrkantig byggnad för fiskare och
timmerhuggare = SOGv sterus --NJm
stärhuusa. Nordiskt lån: ä. sv. degerhus (se Collinder, Lautlehre des
waldlappischen Dialektes von Gellivare § 368).
ståerå starr, Carex. Qvigstad, Plantenavne 291. Nordiskt lån: NL 320.
ståta, S står!, Härj. städö stad. Q 810.
Lånord: NL 317.
steuka, se stieuhkö.
steuke, se stieuhkö.
steuren, se stör'jönö.
stieuhkä 1. Le, steuk sclopetum,
bombarda, bössa; Nensen, Lycksele
lpm st euke boge att skjuta foglar
med; 2. Vfs Lgr weiblicher Geschlechtsteil. (Enligt 0. P. Pettersson finner samerna namnet Stäuke
sårande för »deras sedliga känsla».)
-juhkö Sors. 25c5 Gst Steukajokk.
stihkka vägmärke bestående av en
liggande sten eller (två) på varandra
liggande stenar; »stickbuske», vägmärke på isen på sjöar; tändsticka.
Åtminstone delvis nordiskt lån: fno.
stik n. pl. i vandet nedrammede pEele;
dika (eller stikka) f. stok, stang,
stikke; no. stikka f. stikke, pind;
pind, som nedsEettes i jorden tul et
mwrke.
stilikå (NG) hög fjällbrant; (Jm)
mycket hög fjälltopp.
stoaktjek primitiv klövjesadel: se Collinder, Lapparna 119 (den nedre
vänstra bilden). -tjahtja, pasströskel, Jk 3a3; se också Collinder,
Lapska ortnamn 34.
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stoal'hpa—stuor
-tjohkka =
stoal'hpa =stoal'hpå?
tålpagårni (enligt Kv6).
stoal'hpå KN stolpe. Lånord: NL 322.
stoal`pti, bergutsprång.
stohkaha, se 8tohk6.
stohkk-, se stohkke.
stohkke, gen. stohke; Ss stöhke torrrutten björkstock eller björkstam;
NG stohkke-ätnam låg ås vid skogsgränsen, med multnade, men torra
björkar, som duger till bränsle. Nordiskt lån: fno. dokkr, um. ack.
*stukka. stohkk-öi've Jk Wiklund
9b6 Gst Tjåkkoåive. stohkke(-vår'hpe),
notvarp i Tarraure, Jm 19a5. Arj
Wiklund 27e4 Gst Ståkkevare. (Familjenamn i Arjeplog.) stohkke-jåu're,
tjärn, Sors. 42a2 (1830 Stokke
Jauri).
stohk6, gen. stohkoha Arj; S stohlcå,
avl. av stohkke (: Lule *stohkoi, gen.
*stohkkoha?). stohkoha (pl.), ås, Arj
19c1. stohket-jduråtj, tjärn, Sors.
32a6; stohkaha-åsse, bergknall, Gst
Stomklippan. Stom kan vara översättning av den lapska förleden: fno
stofn m. stubbe; no. etomm, stamme;
stub; fsv. stumn stubbe.
stohml, gen. stopå KN stue. Nordiskt
lån: NL 322. riikås- , vilstuga, Ks
6b2.
stokke, se stohkke.
stolpa, se stol`på.
stolepå, jfr stoal'llipå. , berg, T Gst
Stolpa.
st op al, se stuupölö.
storjaha-, jfr Lö sturje upror, uplopp.
Nordiskt lån: fno. styrr, gen. styrjar
-juhkö
stoj., tumult, styr, opstyr.
Sors. 33a1.
stoutni, se sluotne.
stragges Lö spårr efter en släde eller något annat dylikt åktyg. Kanske
=Lule råkkas, gen. råggasa fjärdedelen av garvad nötoxhud (huden
delas i längden i fyra delar), som är
ett nordiskt lån: fno. strengr m. (istam) strimmel, iswr af det slags,
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som dannes ved at sonderskjffire eller
sonderrive noget efter lngden i flere
dele; snore, reb, tang (madanne
tange vare vel i alm. strimler, skaame
af huder); etc.
strähkö, Ss strcihkwö plats där snön
sopas bort av vinden; Lgr die Nordseite eines hohen Berges, wo es viel
weht, sodass kein Schnee dort bleibt.
Q 815. stråhkön-råtte, f. d. lappviste,
Undersåker 65S0a3.
strauehe, se strati.
sträv've, se råv've.
stritj om, se strähtffim.
ströhtö, se ströhti.
str6hti »skravlig» (Bånta).
-tjohkkö
T Gst Stråti. Hit hör väl också
ströhtö 52e2 Gst Strauche.
struhtökö S »som har mycket uddar
och vikar». — -vårre Arv Grm 42a6,
sv. Krokberget.
struutö, troligen =Lule ruuita, Arj
struuita kläde (tygsorten); lånord: sv.
skrud. struutöh Storsjön 71 Gst
Nesjöstötama; struutn jåure Gst
Nesjön; struutä 71b4, 1199,2.
struutffin, gen. av struutä.
struutöh, plur. av struutö.
stråti, se ströhti.
strähtjAm, nomen actionis av strähtjtit
=Jm rähtffit skrika. — -värre, by, Arv
34b6 Gst Stritjomvare. Sonen till den
förste åbon skall ha vant sig vid att
skrika, emedan hans föräldrar hörde
illa.
strälmä, se sträunä.
stuhtån, öknamn på en viss lapp. ,-,njär'ka Arj 19b3.
stuohkökö, troligen avl. av stuohkke,
gen. stuohke stock (på gevär, hyvel,
lås); Lö stuokke stock, klabb. Nordiskt lån: NL 325.
Idre 76 Gst
Hofvatj.
stuohkka, gen. stuohka (timmer)stock.
Lånord: NL 325. — -tior/ni Jm Ruong
20a2.
stuolln, se tuollä.
stuor, se stuorra.

stuora-suobbat
stuora, se stuorra.
stuorah-, se stuorahk.
stuorahk pred. stor (spec. storväxt).
Avl. av stuorra. stuorah-oai've Ks
5b6. stuoraka-porre, berg, Jm 13b5.
stuorä, se stuorra.
stuorra, stuor-, S stuorä attr. stor. Lånord: NL 325. stuor-luokita, fi. Isolahti Jk Wiklund 4b4 stuöra-vdre NT
(Moosberg) Get Norra Storfjället.
stupi, se stuupe.
stuupe S, jfr sv. stup. --kats Sors.
25c6 Get Stupipakte.
stuupälä, jfr stuupe.
Pellijeff
T.
städtjulahka, se tädtjulii.
städtjuull-, se tädtjulii.
städtjulii, se tädtjulii.
stäntjå, se sjtän'tjti.
stän'tjå, se sitän'tjti.
stiir'tna, personnamn. - -luok'ta Arj
Ruong 19c6. Där har en lapp vid
namn haft kåta och njalla.
stäuhkä, se stieuhkä.
störlänä, jfr N sturVit gå vårdslöst till
väga med något så att det förfares,
smutsas eller eljes tar skada; fara
våldsamt fram (om oväder; skämtsamt om matlagning); Fmk Qvigstad sturija Lärm; KN Kautokeino
sturjas uforsiktig (med de ting man
skal stelle med, eller med sig selv);
sturVe en som er uforsiktig; sturjcin =
sturjas och sturlje; Fmk Qvigstad
sturljat lärmen; Lö sturj e upror,
uplopp; FIärj. sturVe Spitzname eines
bestimmten Lappen (die appellative
Bedeutung unbekannt). Nordiskt lån:
fno. styrr, gen. styrjar m. stoj., tumult, styr, opstyr; styrjeld f. voldsomhed, kamp, strid; no. styrja
stek), gjore opteier, vsekke uro; styrja.« stride med hinanden, rives, brydes. (NL 326.) -jdure Fr 47b1 Get
Steurenj (aure).
sudde, gen. sutte naturlig vak (i isen).
Jfr suttes.
suddes, se suoutes.

suddes, se suttes.
sud dok, se suouttik.
suddon, se suddum.
suddum, nomen actionis av suddut 1.
smälta bort (intr.; t. ex. om spår i
snön genom solvärmen); 2. bli drabbad av snöblindhet; avl. av suddat
tina, töa, smälta (intr.).
-luokita, -njcirtica Arj 19e6. Gst Suddonsuolo.
sudnjuhan-, troligen: *sudnjuhan-, avi.
av suotnjti; jfr sucinjui (unidnjui) KN
full av gressmyrer. -jaren Ks Get
Sukumajärämä.
suenjärä, se suover.
suegärä, se suover.
suegärä, se suover.
suhk-, se (suhkkic och) uuhsuhk.
suhkkil NG lång strumpa. < fi. sukka
(nordiskt lån). Föreligger enligt Wiklund kanske i: stålti-stchk-jau're. Se
dock uuh,suhk.
suhpe, gen. sups; S siliape asp, Populus tremula. Qvigstad, Plantenavne
301 a. - -cape Gv 22a1 Get Hapakape m. m. suhpe eller supe-kcidde,
hemman, Jm 21b4, sv. Aspudden.
-vdrre Arj Ruong 27a3. siliape-öi've
Malå 42a5; siiiihp(e)-eve 42c5, 480,
sv. Aspliden.
sulå, gen. av sulla.
sulätj, dim. av sulla.
sulla, gen. suk handtag, skaft i ljuster.
järn. sulå-suolici Jm.
stillä, se ~otid,.
stiPluh,
särlukt, pl. av suatii.
sun.gari, se sjunkit..
sunt'e, gen. sun,'te 1. fogde; 2. person,
namn. ( < ) fi. suntio kyrkvaktare
(ryskt lån). - -koritje Gv 8b1. En
lapp vid namn Sunte har drunknat
där.
suobbat SG snöbro över älv eller över
klyfta. mobbat, by, Gv -jdurcitj Jm
21a1;
-dhpe, -jciure, -oai've 28b6.
»cilu läh suobbatah pajep jciureh men
änto sökii sinng sjöar med namnet S.
brukar vara högre belägna, men ändå
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suoblek—suol'l
i björkskogsområdet» (Grms sagesman, Jm).
suob'tek, se suopte.
suoddas, se suotta8.
suodje, gen. suoje skydd, lä (för vinden); suojeu tahleat göra ett vindskydd, fi. suoja skydd, hägn; skjul,
hus, boningsrum; töväder. Möjligen
fi. lånord i lp.
suotå =soavvit.
suofån, gen. av suogt.
suohkan, gen. suohkana socken. Lånord.
suohkkis, sillikkis attr. (pred. suohkat);
S söölc<8 tjock(flytande); tjock(hårig);
tät. fi. sakea. söölc`s-cise, bergås, Vilh.
Gst Seuksasi; -jappwö, skogshöjd (det
växer tätt med björk där).
suohpa, gen. suohppaka snöbro över
bäck eller jökelspricka. Q 831.
suohpå, gen. av suohppci.
suohpan = ajuohpan.
suohppå, gen. suohpd, renko som icke
vill veta av sin kalv, utan lämnar den
strax efter födelsen; jämför suohppit
kasta bort, kassera; överge sin nyfödda kalv (om en renko). suohpetjohko Gv 9a2 Gst Suobbatsjokk;
Gst Suobbatsjegge; -varcisj Gst
Suobbatsvare.
suohppitak genväg (Grm Ortn.) Lö
suopp e tak vägskillnad. Avi. av
suohppit kasta; (KN bl. a.) skysse
ngn over et smalt stykke, f. eks. over
en elv, over et sund. Lö j aur e
rasta suoppet föra öfver sjön.
suohtte, Arj suähhte sot (n.) Nordiskt lån: NL 328. 'mate, fjäll, Arj
19a4.
suol'n-, se suoi'ne.
-jciurcitj
suolinå, avl. av suoi'ne.
Sors. 32b6. Det växer starr där.
suolinaha, avl. av suoi'ne (gen. av
*suoinai, om det inte är oriktigt för
suoi'n4). -jecure Sors. 32a6; -vcircitj
25b4 Gst Seunavarats.
suoinak, avl. av suoi'ne. —, sjö, Jm.
Arj 19c6.
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suoi'nålahk(a) ställe där det växer
suoi'ne. suoikcilahk-jeigge starrmyr.
suoi'ne hö, (speciellt) skohö. Samfinskt lånord: fi. h,einä, urfi. *sjaina
(baltiskt lån). suöitne-vejje Arv Wiklund 34c5 Gst Hötjern. suöine-juhkötjö Sors. 26c1 Gst Senn.ojokk (det
växer skohö där). suöine-vårtti T, sv.
Höfjället. (aRånningar, slåtter mycke
där»: Pellijeffs sagesman.) siiineluoppal Vilh.
suoiner ( =suoi'ne + -r: -jdcurre), Nensån, Åsele lpm: af suoine, hö, bemärker växtelig.
suojå, se suojet/.
suojål, jfr Lule suojalm plats i lä (för
oväder eller storm); avl. av suodje,
gen. suoje skydd, lä (för vinden). fi.
suoja. 8140ili kan vara =Lule suojes,
gen. suodjcisa lä, Flärj. Lgr säjä. suojal (Bånta), suojci (SV), fjäll, 33c1,
Gst Soajal.
suojölt, avl. av suojjö nätnål, Lö
-jciurcitjä Malå 42b5;
suoj (a).
-suwwän, Setselet.
suok'na, gen. suokna (SG och sydligare) 'socken. Lånord.
suok's-, se suok'sa.
suok'sa, gen. suouh,sa spyflugslarv,
mask (i kött, fisk etc.). Qvigstad,
Pattedyr D 94. suok'sau're Jm 21c5
Gst Suoksjaure.
suol-, se suaiti.
suola, gen. suollaka tjuv. Avl. av
suolle- hemlig, lönn-; fi. sala-. — -rårcitj Jm 13c4 Gst Solavarats.
-6jjci
suolös tjuvaktig. Se suola.
52b5 Penningkejsen. Det berättas
att en svensk kapten låtit muta sig
till att draga gränsen till förfång för
Sverige.
suol'kat, attr. suoVkis, suonatis gles,
tunn (om skog).
suorktis, attr. suorkics, suoliltd, som
har enbart höga träd, är utan buskage
o. d. och sålunda lätt framkomlig
(om skog).
suol'l- =suol'lic, gen. av suaiti.

suollaka—suoremas
suollaka, gen. av mola.
suollakatj, dina. av suola. -jegge Arv
Grm 34a6 Gst Tuvmyr.
suolilu, gen. av suoliti.
suol'Iun =fflorlu.
suoPlutj, stirlutj, suoPlusj, stirlusj,
S suulötjä dim. av suokii. suu/ötiä
Stensele.
suolmåht Vfs Lgr tbergang, Pass.
Q 828.
suoltähtä: (Lars Sjulsson, Malå) eftöltöhtä Skellefte älv. NenAn, Lycksele
lpm. S old ot v agge, så kallad emedan mycket j år b s in o. Se jor'po och
suolti, se suoltii.
suolth-, se suotici.
suolu(h)tis isolerat parti av något slag
(t. ex. plats i terrängen, som är avgränsad genom berg, vattendrag etc.,
ensamstående kulle, fjällparti m. m.).
Avi. av suokii?
suolål, suolå, suohlv, gen. suoVid,
suollu; S 8itl, ~utö, sölö
holme, ö; även: t. ex. ett isolerat
parti fastare mark i en myr. Q 829.
skogbevuxen ö, skogstrakt. suoltiikortis,suolti-tjiellke =mci-seel'ke Kölen
(mellan Sverige och Norge). Jfr 8k4ta8a-suoliti. suolti(h)-jeture Stensele
Gst Holmträsket. suolit(h)-jäure Vilh.
Gst Holmsjön. 861ä-jättre Fr 47c2
Gst Hökvattnet (åtskilliga holmar).
suolliv, se suotåi.
suonage, se suonct(h)k.
suona(h)k, S suonä(h)kö (NG) rep som
man snör ihop, snör fast packningen
med; (SG, Jm) sensnöre, sentråd;
kasttöm av rensenor. Avl. av suotna.
suonak-våratj Jm 20c6. suonökgtjarra Undersåker 71 Gst Suonagetjärn.
suonä(h)kä, se suona(h)k.
suongar, se ~over.
suonjer, se suover.
suonjär(ä), se suover.
suoger; gen. Gv suovera, Jm suokvåra
ställning av tre mot varandra resta

björkstammar, på vilkas kviststumpar kött och andra saker hänges upp;
övertäckes ej. suonjer-öi've, fjällända,
Jk Wiklund 3b4. ~över eller suövver,
en liten topp, Arj 19b4. suönjärätjohkö T 32b6 Gst Stångfjället;
suovär-tjohkka (muljerat v) 32a6 Gst
suonjär-njuonci
Suongartj (åkko);
25c6; suövärä-tjohkö (Moosberg) Gst
Deunjatjåkko.
suogärä, se suover.
sumer =suover.
suoppat, se mobbat.
suopte, gen. suobiteka; suobitek, S
suobtek, söbtek, suoptäk- rot eller rötter på ett kullfallet träd (spretande
åt alla håll); tjärstubbe, tjärstubbar.
8uobltek-6i've Arj Ruong 27a2 Gst
Suobdekvare. sttöptäk-rövve Sors. Gst
Svubbdekliden. suöbtek eller söbtek,
kronotorp, Arv 34a6.
suoptek, se supehk.
suoptj-, se suoptje.
suoptje S klyka, »klyva»; (Lgr) Gabelung, verzweigtes Holz. suoptj(Sive Sors. 33c6, 586. Berget har två
små toppar.
suore, se suorre.
suore(h)k 1. (Jm) käpp med gaffelformig ända med vilken man skjuter
nätstången fram under isen vid vinterfiske; (SG) gaffel; 2. (adj.) förgrenad. suorek-njetrika, -luokita Jm
20b5.
suor'ke, gen. suor'ke gren, förgrening
(t. ex. av bäck, älv, väg, stig, horn).
Q 835. •••• ,å, Ks 6b3. d:o, slåttermyr,
Jm 21a2 (anledningen okänd). suörkesuulä (holmen som) Sorsele kyrkplats (ligger på).
suorckes, gen. suorrkci = suor'ke.
suor'ki, kanske —suor'ke. , fjäll, Jm
13b6.
suorekl, kanske =suor`kii: gen. pl. av
suor'ke. -jciu're Jm 13b3 Gst Abmojaure; -tjohkko, -8injuritje.
suorcmas, gen. suortmasa fingerring.
Avi. av suorima finger; < fi. sormi.
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suorpmas-suttes
suorpmas-viel'må Ks 1b6. unna -,
ås, Gv 22a3, fi. Pikkusormus.
suorpmas, se suor`mas.
suorre, gen. suore gren, förgrening (i
väg); skrev, fi. hara utbrett tillstånd;
h,arakallio sprucken klippa. lulep
suore-tjohkka Jk 8a3.
suor'så, förlapskning av Sorsele, av
*Sörsele: Sorsele kyrkby ligger söder
om Norrsele.
suorka, gen. suorva en liten från
föremål fri plats i bakändan av en
lastad lappsläde, där man kan sitta
vid körningen; r6u1101- - den påse
eller säck som bildas av fällen, då
man viker dess ena kant under ryggen och nedre delen av kroppen till
skydd mot kylan under natten i
kåtan.
suotna, gen. ~ona sena; åder. fi.
suoni.
suotnjå, gen. suonjti KN flat bletmyr
(uten tuer), bevokset med stargress,
men uten bekk eller å,pent vann. Q
824. fi. «mo myr. piedjti— , myrland,
Ks 5al.
suots, se suttes.
suottas, gen. suoddasa, jfr suoddat
skära med kniv (t. ex. skohö, ris till
kåtan); kastrera med kniv; skava,
skära av håret på skånkarna (om
skaren). - , fjäll, Jm 12a6. Har en
kam, som är vass som en kniv.
-köhte, renvaktarkåta, Arj 19c1.
suottasj, jfr mottas. - -jaurcitj (egentligen en vik) Jm. Viken skär in.
suou'ne Vilh. (Torkel Tomasson) »den
starka grönskan, som renen vädrar
och dras till (särskilt om vårarna)?»;
jfr suou'nå »lätt rök eller annat som
vädras». Jfr fi. sauna bastu (avl. av
savu rök?). suöu'ne, ä, Vilh., sv. Suvnemak-ån (Saxån); suöurne-mahke,
Saxåns breda dalgång.
suou'tå, gen. av *suoutes.
suou'tåsa, gen. av *suoutes.
*suoutes, troligen avl. av suouite: se
under suouttik. suou'tå-jåu're eller
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suou'tcisa-jciu're Gv 8b6 Gst Suddesj(aure).
suoutåk, avl. av suoulte fiskgäl (sing.:
gälar på en fisk; pl.: gälar på mer än
en fisk). - -jau're, -värre Jm 28b6.
suovas, gen. suovvasa rökeld. Av!. av
suovva. suovas-njecrika Arj Ruong
20e1.
suovva, gen. suova; S suovvä, suovö
rök. fi. savu. suowwö-juhkö Malå
42c5, sv. Rökån (1841 Soujock).
suovvö, se suovva.
supås Trn, troligen = supåtj.
, en
brant fjällvägg, Jk Wiklund 4e2
(någonstans V om tur ki-johka); kor'sa.
supåtj, supåsj, avl. av suhpe. supåtj
eller -våråtja Gv 13a5 Gst Suppats.
supe, gen. av suhpe.
supehk, avl. av suhpe.
Gv 9e2-3
Gst Suoptek. -värre Jm 28b4.
suppats, se mobbat.
suppats, se supåtj.
sur'kå, gen. surckti sorg, bedrövelse.
Nordiskt lån: fno. sorg f. (fi. .surku
medlidande, deltagande, ömkan). jåu're, -johko Ks 5a1.
sutmätjä, jfr KN sutmestit, sjutmestit
svi av kulde (subj.: vedk. legemsdel).
, lappläger, Tn V om L. Axhögen
(ovanför kl i Lillkläppen).
suts-, se suttes.
suttå(h)-, se suttes.
suttes, gen. suddciaa (Jm) öppen ( =ej
tillfrusen); (NG) ofrusen, i flytande
form (om vatten). Av!. av sudde eller
suddat (se suddum). -johko Gv 22a2,
fi. Sulajoki. -åja, ett område i selet
som är öppet hela vintern, Jm 13c4;
suttahaureh, tre sjöar, 28a2. Boden
(staden). sutts-jåu're Sors. 33a2-3
Gst Suotssjön. -jåure eller sutts-j.
Vilh. Gst Sutsjaure (fryser ej). Nensen, Åsele lpm Sutts Jaure, jaure
sut t em en, sjön tinar, går upp,
sutte, vak. Wiklund tänker sig
(Namn och bygd, 1914: 106) att suttes

sutts—svergo
som namn på Boden kan vara ett
urn. *sunclaz sund.
sutts, se suttes.
suul-, troligen = suu/ä: se suatii. 6i've Sors. 25c6.
suulö, se suolici.
suulätjö, dim. av suu/ä.
suvne, se suou'ne.
suvnemak, se suou'ne.
suvvänil, se savit.
suvvänätfi, dim. av suvvenä.
suvvun, se Karit.
suähhte, se suohtte.
suähte, se suohtte.
suöbtek, se suopte.
suöine, se suoi'ne.
suälnörö, suoi'ne + jåu're. — Fr 47b2
Gst Seunan.
suältne, se suoike.
suöke S, se soahke.
suöger, se suover.
suiMer, se suover.
suöu ' ne, se suou'ne.
svåbba, gen. svåppa trädsvamp (nyttjas som nåldyna). Nordiskt lån: NL
311. bijje-avåpptir, tjärn, Sors. 33b2.
NenAn, Lycksele lpm Svappaur
bemärker tjuka där?
svahka, pl. svakåh; S svähkci en av de
två halvor varav en klövjesadel består; pl. renklövjesadel. Nordiskt
lån: fno. svigi, ack. aviga m. tynd og
myg kjwp; no. evige. svähkå-tfar`ve,
berg.
svahpa, gen. svapci 1. snara som man
fångar fisk med; 2. (NG) metspö. fi.
vipu ett nedböjt, med snara i ändan
försett växande träd, som vid lossning slår upp och hänger villebrådet;
fjäder; etc.; linnun vipu vippsnara
för fågel.
svålippa, gen. svåhpa ticka, vit, mjuk
svamp som växer på björkstammar.
Nordiskt lån: fno. svgppr m. (NL 311)
sval'kä Arv Grm lägre belägen liten
myr, myrsvacka. — Arv 35c4 Gst
Donkamyr.
svålahk, avi. av svälla. svålak, tre

fjäll, Jm 13c6. svalahk Arj Ruong
19a5 Gst Skalmettjåkko.
svålö, se svälla.
svåles, gen. svållcisa (eller svår/d); KN
fåles, gen. fål'lå; S fålci val(fisk), Balaenoptera. Qvigstad, Pattedyr 51.
Nordiskt lån: fno. hvalr, urn. *hwalaz
(NL 144). falci-fecure Sors. 32b6 Gst
Falesjaure.
svålifå svåltd-mos'ke (a-ljudets halvlängd ej dokumenterad) Arj
Ruong 19c6.
svål.'(h)101, gen. svål`kai; Ss svålkå
spricka, smal remna i sten; smalt
mellanrum mellan två stenar (lämpligt för fastgörande av förtöjningsrep); (Jm) smal dalgång eller bäckfåra i fjällen; vuopme- trång, skogbevuxen dalgång (i fjällen); S (Qvigstad) sprekke i berg eller isbre; åpning mellem berg og isbre. Q 804. Jfr
svål'kwö. svålldt-njuönci (a-ljudets
längd i första stavelsen ej angiven),
halvö, Vilh.
svålikw13 Härj. Felsenspalte. Jfr svål(h)kti.
svålla, gen. svåla; S sved Gv fjällräv,
Alopex (Vulpes) lagopus. Qvigstad,
Pattedyr 226. svå/ä-tjohko T Gst
Svalogabbel. -tjahkab Storsjö 71 Gst
Mittåstötarna.
svalo, se svälla.
svåpp, se svåbba.
svappa i Svappavare kan vara: 1.
svåbba; 2. svåhppa; 3. svahpa. Samerna säger velithke-vcirre (se vei'hke),
fi. Va,skivuori.
svår'htil, se vårilitd.
svåreti, hundnamn. Lånord. — -våråtf , -jciuratj Jm 13b6.
svåratisj, troligen avl. av svår`ti.
bergknall, Gv 8b6.
svåtti djupaste fåran i en ström eller
en sjö. Q 838. Jfr no. svad n. et Stykke
aaben so, et bassin som er omgivet af
oer og skjxr. svåttin-oai've Arj.
svall'', gen. av svåtti.
svergo, se sverikti.
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sver'kä—säutet
sver'kä, svier'kä, vier'kä svirvel som
anbringas i. remtyg, t. ex. i halsbandet på en kalv som går i band, för
att halsbandet ej skall vridas om och
strypa kalven; LÖ wärgo en trälj,
et band af vidjor, at sätta på rename,
när de skola ledas med töm. Lånord: västerbottn. sv. gverj f. björkvidjeträlj (NL 346). alep sver'kU Gv
14b5 Gst Sverkovare. svärkei-jdure
Sors. 34e1, Gst Svergoträsk.
sverreh- Vilh. »ormsnäla», ormslå,
kopparorm, Anguis fragilis. sverre(h)cise(h), bergshöjder, Vilh.; sverrehadsen-juhkwö.
sverreha, se sverreh.
swidje: Nens6n, Åsele lpm Swidjepleu ve, svedja, slätta.
svier'hkä, se sver'Imi.
Mer& Sverige.
svier'ji Sverige.
svier'kä, se sver'kd.
svieetas SG (och NG?) fjord (i Norge).
Jfr Lenvik, Ibbestad fierta.s. Q 244.
Nordiskt lån: urn. *feråuz. (NL 149.)
svierite, gen. evier`te svärd. Nordiskt
NL 314. sverke-johkä Arv 34c6
Wiklund Gst Svärdelfven. svierte T,
sv. Svärdaberg.
svieretik, troligen avl. av svierite. —
(sver`tik?), kalfjäll, spetsig topp, Arj
20c3.
svigge, gen. svikke; S svikke (stor) krökning på väg; (vidlyftig) omväg. Lånord: no. sving m. omvei, omgang;
bue, boining, f. eks. paa en vei (NL
330).
svii'ne svin. Lånord: NL 313. — eller
sviine-kiedde, grässlätt, Jm 13b4;
sviine-h,dr'je, stenar (i vattnet) 21c6.
(hdrije borst.)
svir'ja, personnamn. svirja-jokötj Jm
13b2. Efter en sanne som hette —
svubbdek, se suopte.
svykeln, se sjvyikölö.
svähkä, se svahka.
svär'kå; LÖ svädka solsken. — -gielös ST Moosberg N om Rikarfjället.
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svärku, se ver'kzi.
sinne, se suoilne.
slits, se ~nes.
sättes, se suttes.
syitörö, kanske avl. av syihtät, Lule
suilhtit sköta, vårda, valla. Nordiskt
lån: sv. syta (NL 330). — -juhkö T Gst
Syterbäcken.
syitörön, gen. av syitärå.
såbb-, se soabbe.
såhvo, se soavvii.
såkats, se soakas.
såke, se soahke.
sårvats, se soarvcitj.
s åt s, se tsötsä.
såvo, se soavvit.
såvoh, se soavvic.
säilika, se sierika 2.
sähkåk, avl. av sähkkti långt, styvt hår
mellan renens klövhalvor. —, stort
fjäll-land, Jm; -johko 13e1.
skänk se sitmi.
säinös, avl. av Mind: se sitnit. -jdure
T Gst Seinessjön.
gen. sei'puha
Tm
svansliknande långsträckt ända av
ett berg eller fjäll. Q 841. Avl. av
sei'pe. puollan-setipds Ks 6c3-4.
sälpds, se stiipiti.
säi'te, se seilte.
sälgatak Nensen, Lycksele lpm
Landningsställe sälget, landa. Lö
sälket landstiga, taga land. Etymon: FUV 558, Comparative grammar 3851°.
säl'ke, se siel'ke.
se sjiermd.
säl'mån, gen. av stalmet.
säm'sa —sam'sa.
särika, se sierika.
sär'kö, se sier'ka.
särkti, se ser'rå.
säudna Sn, se seuna.
säutet, jfr stiuta, gen. sttuitaka vilddjurens lukt (spec. järvens, rävens,
hermelinens); stinkande (endast om
vilddjur); seutiitit (NG) stinka; (Jm)
smaka eller lukta härsket eller rut-

sävva—tål'vatis
tet. — -jciu're Jk Wiklund 4(b—)cl
-johka 4c1 Gst
Gst Säutij(aure);
Säutijokk.
sävva, gen. säva; SG sjävva. hav; mycket stor sjö. Nordiskt lån: fno. skr,
ack. sk m., no. sie (i namn). lulep
-jåu're Jk 5c1 Gst Al. Sevujärvi.
sål'te-sjävva havet, saltsjön.
söbtek, se suopte.
söökcs, se suohkkis.
sör- =sv. sår, söder. sör-åhpe, (slåtter-)
myr, Jm 28a2.
täbile, gen. tcible fläck; ätnam- jordfläck (att bo på). < fi. tåplä (tap-

la?).
tabmok, se tåpmuhk.
tådtja, gen. tåttja svensk eller annat
lands innevånare som inte kan
lapska; (SG) norrman. Nordiskt lån:
fno danr,) pl. danir (dansk,) danskar,
kanske urn. ack. *danju (Wiklund,
Journal de la Soc. Finno—ougr. 23: 16,
sid. 2). tåttja-jciu're Ks 2a2 Gst
Tadtjajärvi, fi. Taatsajärvi. dåttjsuvvung Arv Wiklund 35c4 Gst
Dartsel. dåtjö-tjuölkö Sors. Gst Datjepakte. Nensån, Lycksele lpm Tatj epakta Tjuelk Bönder förstenade
som skulle taga Vittran där.
tafek, se tave(h)k.
tåhå trakt; håll, riktning. Q 196.
< fi. tahko, gen. tahon kant; sida;
håll, riktning; trakt.
tåhpa, gen. t,åhppaka sådant tillstånd
då isen (om våren eller hösten), skaren eller en sumpmark inte riktigt
bär, utan man sjunker ned; — -jiegge
myr eller sumpmark som inte bär
att gå på; — -cii'ke menförestid (då
det varken bär eller brister). Avi. av
tåhppat fara ned genom svag is eller
ned i djup snö eller gå ner sig i sumpmark. Jfr. tapahk.
tåhå, se trift's.
tåliva, gen. tåiva stycke, bit (av jord
=jordbit, av land =trakt, av kaka,
kött, nät, del av renhjord etc.); stycke
tid, mindre tidrymd. Q 197. Kanske

nordiskt lån: fno. teigr m. jordstrfflkning; no. teig (NL 124).
täivehk 1. kasttöm gjord av rottågor;
2. som ofta får barn (om kvinna). 1.
Avl. av tai've, gen. tctive rottåga;
kanske nordiskt lån: fno. tåg f. rodtrEevle, sugerod — i så fall av en avledning urn. *tåyja n., kanske nyttjad som efterled i sammansättningar
(NL 124); 2. avi. av tåi'vcii ofta, titt
och tätt; tätt, talrikt: illativ av
*tåi've =fi. taaja tät, illativ taajaan
tätt, ofta. stuor-tåivehk-savit Gv 9c1
Gst Stuor-Taivik-sauvon.
taivik, se tetivehk.
täkite, gen. tauhte ben, knota. Etymon: FUV 1198. — -jokötj eller tåuhtak-jokötj. Jm 12a5 (längden på a i
första stavelsen ej angiven).
dål-, se &Uti.
dålå, se dålei.
dålö Vfs Lgr (som efterled:) dal.
dalka: Nensån, Åsele lpm Dalk aj aure, som har sönkbottn: vint s
talki tjatsan, [båten) sjunker [i
vattnet].
dall-, se dallö.
dallö, se tollo.
dålle S (Ruong) dal.
tållå, gen. tåld stuga, gård, hemman.
< fi. talo. Nyttjas sällan i 'Jm och
torde saknas längre söderut.
Wiklund. Korpilompolo kyrkby.
dålå, dålå S (enligt Lidberg:) ensam.
dål,å-vårtei Sors. Gst Dalovardo. dål&ve T Gst Dalåive.
dalivå Ss Hbr, nomen actionis av
daliviih komma; juhkä—, en ås inlopp i en sjö --juhkö-boatå.
dalivasö, se dal'vösö.
talvates, se tålivatis.
tålivatis (NG) vinterlikt väder (säges
speciellt om hösten); (SG, Jm) vintermarknadsplats (Jm egentligen endast namn på forna vintermarknadsplatser, särskilt Jms kyrkplats). Q
201. Se Collinder, Lapparna 23.
Jm 21b1, sv.
Jms kyrkby.
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tallvek—tårrd
Jokkmokksholmen (kallas så därför
att vintervägen till Jm går där förbi).
-oai've Arj 20c1. Ej känt om det
har varit marknadsplats där. dålivätis-6i've Arv 34c5 Gst Talvatesäive.
Därifrån ser man Arvidsjaurs kyrka:
därav namnet (enligt sagesmannen).
bijje-dålväts-jciure T Gst öf. Vintertr.
»I denna trakt har en familj övervintrat.»
Utvek, avi. av tål've.
Arj Wiklund
27a5 Gst Talvekjaure; -jegge.
dalvös-, se daliväsä.
dal' vösö, dalvös- Härj. wåren clal'wäsö
Gipfel eines hohen Berges. Lgr dal'vasö höchster Gipfel, Kamm eines
Hochgebirges. Q 200. Jfr Nenski,
Lycksele lpm Talvos j egge, midtuppå, emedan den är midt uppå R.
Tjuelk. dalvös-jcitire Tännäs (Lgr).
dålivätis, se tål'vatis.
dillväts, se tålivatis.
talvos, se dal'vösö.
dåmmä =sv. damm. — , gård, Arv
35c4 Lindås. Efter en därstädes befintlig damm.
tåm'na (vatten)damm. Lånord: sv.
dammen. •••• -jiegge Jm Ruong 20a3.
Det har funnits en damm där.
tåna-kotnå, gen. tåna-kong =tånakuirna en rejäl och from kvinna.
Lånord: sv. clannekvinna (NL 126).
tåna-kotnei eller tånakun-våråtj, kulle,
Jm 13a4 (invid Saltoluokta turiststation).
tånakun-, se tåna-kotng.
tåna-mån'ne en rejäl, ordentlig och
from man, hedersman. Lånord: sv.
danneman (NL 126). —, berg, Ks 1e6.
tåpahk, attr. -is som inte bär; där man

sjunker ned; tcipahk-jiegge, tåhpakis
jiegge sumpmyr, som inte bär att gå
på. Q 204. Jfr tåhpa.
tåpmuhk, S d6pmäh,kä laxöring, börting, Salmo trutta eller eriox. Qvigstad, Pattedyr C 15. kipmuk, sjö, Arj
Wiklund 27a3 Gst Tapmok. döpmahkö, berg, Arv 42a6, 752. Det finns
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börting i de närgränsande tjärnarna.
cl6pmähk-vårdtj Sors. d6pmaka NT
(Moosberg) Gst Laxfjället. cl6pmähkäjciure Stensele; d6pmähkän-tjahk3 Gst
Börtingliden.
tanig, gen. tarrasa NG rand över tvärbrant. Q 205.
taribil, se tar' fålahka.
tar'fåla, se tarlålahka.
tarlålahka plats eller område där det
växer mossa; tar' /ål-jiegge mossig
myr, myr med stora mosstuvor. Avi.
av tar' fe.
tarife, gen. tar` fe 1. mjuk mossa, röd
eller grå (nyttjas torkad bl. a. i vaggan); 2. (NG) gulvit, torr, multnad
björkved, som smulad lägges i vaggan. Nordiskt lån: fno. ton n. torv
(NL 126). -pahta, vik, Jm 21e3.
tarefek, avl. av tar'/e.
-våråtj Jm.
Det växer mossa där;
berg, 20b2.
tar'ha (uttal: tarrha, utan glidvokal)
själva kanten av ett klippstup. johko. Jm 20a1 Tarraälven. En del
lappar säger tarre-johko.
tar'he, se tarre.
tar'(h)ta, gen. tar<ta yttersta kanten
av bråddjup, klippa, strandsluttning (i å, älv, sjö), av dike, tak etc.
Q 206. piellasa-tartta, platå, Gv 7a5.
tarra, gen. tarå randen, kanten av ett
bråddjup, en klippa, en ravin etc.
tarre (möjligen enligt Erik Holmbom:)

tarrhe, gen. tarhe), jfr tar'ha, tarra;
tarrhetit göra ofog; tarh,ålatj almatj
en människa som hittar på allt möjligt ofog; NG tarre ont konstgrepp.
-luoppal Jm 12bc5 (enligt Wiklund å i förleden);
19a6.
tarrha, se tar'ha.
tårrå, gen. tårg 1. vårje språk som ej
är lapska (åtskillnad göres genom att
sammansätta ordet med landets eller folkets namn; om ingen åtskillnad
göres, menas svenska språket); 2.
(gen. sing. i sammansättningar:)
svensk, norsk etc. < fi. taro odlad
och bebodd trakt.

tar ruk—teulne
tarruk, se tåra.
dart, se tädtja.
tarita, se tar'(h)ta.
Unik, avi. av tårrei. , skogsås, Jm,
sv. vanligen: Tarruk. Det skall ha
bott svenskar där förr.
tarvas, gen. tarivasa tjärved, tjärig
ved. Avl. av tar've tjära. < fi. terva.
kuossa-tarvas Jk 10c2-3 Gst Kuusi
Tervasvaara. tarvas-värcitjah Jm
13a4. -jecu're Arj Ruong 27b2-3 Gst
Tarvesjaure. Nens6n, Åsele lpm T arv os Åij e, t ar v e, tjära, där tallar
hvaraf god tjära.
darcve S torv. Etymologiskt samma
ord som tar' fe.
darvöjä Vilh., av!. av därve, Lule
tar've, jfr tarvas.
tarves, se tarvas.
tarvos, se tarvas.
dåtjö, se täcka.
tåttja, se tcidtja.
tåuhta(h)k hårdnad, torkad, övermogen (om gräs och örter, särskilt Angelica archangelica); (NG) A. a. när
den har vuxit ut, mognat. Avl. av
täk'te.täuhtak-jok6tj =tåk'te-jokötj Jm
12a5.
tåu'ke, gen. guke KN bus; fjter i ur el.
lås, etc. — -värre Ks 2a3, fi. Taukivaara; -muot'ke,
daune, jfr Vfs Lgr daunas, no. Dunyen. , fjäll i Vilh. Efter det fjället
tog sig kyrkoherden Erik Larsson
namnet Daunius. Hit hör kanske
daunärä 53b1 Dunnervattnet.
daunärä, se daune.
satsig,
tåurevu, jfr 1. tecu'rå, attr.
fyllig (om människa); 2. tetu'ra fnösksvamp; den tunna, fina rök som uppstår ur antänt fnöske (nyttjades av
trollkarlar; röken skulle genom sin
riktning angiva var den person, som
var »skyldig» eller som man ville komma åt, var att finna). -vuopme (aljudets längd ej angiven), skogsland,
Jm 13c3 =rittak-vuopme.
tavås ut på sjön (till djupt vatten);

närmare intill elden i kåtan (rörelse
intill).
tave(h)k 1., S divvähkä storlom, Colymbus arcticus. Qvigstad, Fugle=
navne 63. tavek-jeturdtj, sv. Lomtjärn, Jm 28b4. divvähk-suvvun, sv.
Lomselet, Sors. 336,4; d:o gårdar,
42b1 Gst Lomsele.
taveh(k) 2. Trn =tavep.
tavelt (NG) i väster; (Jm) längs djupaste fåran i en sjö eller älv; längs
sidan av eldstaden i kåtan.
tavemus, superlativ till tavep.
tavep som är närmare djupaste fåran
i en sjö eller älv eller längre ute på
sjön eller älven; som är närmare eldstaden i kåtan; (NG) västligare; (KN)
bl. a.: nordligare.
tavusj, se tavutj.
tavutj som är intill djupaste fåran...
(se tavep).
tavve- som är längre utåt etc. (se tavep). Etymologiskt =fi. syvä djup
(urfi. *tivä). -värre Jm 20a2. Ligger
längre utåt i förhållande till Kablesmassivet.
tavven ute på sjön eller älven (på
djupt vatten); (NG) i väster; (Jm,
individuellt) intill eldstaden i kåtan.
tavvet utifrån sjön.
dekå, se täkci.
tellek, se diellehk.
döltån-, jfr Hatfjelldalen. Qvigstad
dilte stor, vedvarende snebre. Q 211.
teu'hke förmodades hänga samman
med teukehtit plötsligt fara ned i något mjukt och obehagligt (t. ex. om
man trevar med handen och den far
ned i färsk dynga, vatten eller något
annat mjukt och obehagligt).
(-kobbo) Jm 14c3 (»synes ligga på lös
grund, liksom den vidrörde den lösa
gyttjan»).
teu'ne sammanställdes gissningsvis
med teunår tjänare (jfr teunahit, teu'nut tjäna, teu'nli tjänst). — och
unna
Jm 13c6. »Nubbe lä te ko
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deunja—tjåb'rå
teunår nubbåi det ena är liksom en
tjänare åt det andra.»
deunj a, se suover.
teunåk, se tiunide.
teure, se tiu're.
teva, se tievvå.
tävvå (aspirerat t) Härj. Lgr Mooshiigelchen. Ungt lån: sv. tuva.
tävvärckä Härj. Lgr reich an Mooshiigelchen. Avi. av tävvå.
deärnå, se därnå.
tidnå, gen. tidnic eller titnit flinta. Nordiskt lån: fno. tinna, ack. tinnu (NL
129). ,,,-tjohkka, -påleite Jk Wiklund 3a2. ,,,-kiedde, gårdar, Gv, numera Nuortikon. -njoa,s'ke, sänka,
Jm 21c4 (där finns ej veterligen
flinta).
tledjam, gen. -a obekant, öde plats
(obestämt var), där inga människor
finns.
tiedjim —tiedjam.
dielojähkä (muljerat v) Moosberg jfr
LÖ täinget småregna, Friis d mnj adet ds. — T Gst Tängvattnet.
tieli, se kielas.
tielle sådant före eller tillstånd när
snötäcket är tillpackat och segt på
ungefär halva djupet, så att man ej
sjunker igenom. Hit hör kanske
tiel'le-jåu're, inessiv tiellen Jm 28c3.
(Grms sagesman uttalade namnet
med d-.) Jfr diellehk.
diellehk, enligt Grm avl. av dielle
(diellle ?) hård snö; jfr Helle. , sjö,
Arv 35b1 Gst Tellek.
tierime, tär'me brant backe, åbrink,
(brant) strandsluttning. Q 230. < fi.
törmet.
diernå, se därinå.
tievvå, gen. tievå, S &två kulle, backe
Q 210. gulese-däwwå, gård, Sors., sv.
Koksibacken.
tigge, gen. tikke ting, rättegångssammanträde, domstol. Nordiskt lån:
NL 130.
Jm 20a1 (där
man, som det berättas, höll ting förr
i tiden).
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tihkke, gen. tihke lus, Pediculus. Qvigstad, Pattedyr D 23. Etymon: FUV
1191, Comparative grammar 398.
tihttå, gen. tihtå, se diihtai.
tiihk-, se tii'hkic. tiihk-åhpe Gv 29a5,
Gst Täkoape, fi. Tiihkajänkkä, sv.
Dikmyran.
til'hkft tik; Jm hona (av hund, räv,
varg, järv, ekorre, utter, lo, mård).
Lånord.
diihtai Arv, LÖ titei, Lule tihttå, gen.
tihtå sparvhök, Accipiter nisus, eller
dvärgfalk, Falco aesalon. Qvigstad,
Fuglenavne 67. diihtai, udde i V.
Långträsket, Arv. Där har det varit
ett skogslappsställe.
tillåtit, troligen avl. av tuta 1. vit
fläck på renens panna; 2. ruter (i
kortspel). < fi. tiai tegel. — , sjö,
Jm 21c4.
dilak, se tiilak.
-jokötj Jm
titnfik, avl. av tidnti.
13c2;
berg, 28b3.
tiu'hka, se Hulka.
tiu'k-, se tiu'ka.
tiu'ka liten bjällra, tjuka. < fi. tiuku.
tiuka-jåuråtjah, två tjärnar, Jk Wiklund 4c2. tiuk-åure, egentligen två
små sjöar, Jm 21c3. tiu'hka, tjärn,
Arj 27al.
0'1414: -tjåhtje vatten där många
drunknat; -påi'hke plats där någon
drunknat; jfr tiulnit dränka; tiunuhit
drunkna. Nordiskt lån: fno. tgna fordwve, tilintetgjore.
tiunåk, avl. av tittinit. -träsket (även
tiunuk-, teunuk-) Jm 28b5.
tiu're djur, särskilt djur i skogen; rovdjur. Lånord. tiure-åhpe, -johko,
-vårre Gv 22c3 Gst Teure-.
divvähkä, se tavehk.
divvähkö, se tave(h)k.
tjabbe Jk =tsabbe.
tjäblra, gen. tjåbra stenig, ojämn terräng. Jfr tjåb'rtit, tsåb'reit krama,
klämma, nypa; (NG även.) blunda.
tjåbrahk (pl.), (flere) berg, Jk Wiklund 4b4 Gst Tjabrak (ungefär --de

tjåbräht—tjalmehtis
hopklämda bergen enligt Wiklund);
tjåbra-luoppal.
tjåbräht Härj. Lgr, holperiges Gelände. Q 142. Avl. av (Lule) tjåb'ra.
tjadåm-, kanske =Skolt tjåådö, gen.
tjciddcim, hjärta; jfr Lule tjatå, KN
tjada genom, tvärs igenom. — -jciure
två sjöar avskilda från varandra
genom en landtunga, Arj.
tjagge, personnamn, se tjakkekutf .
tjahk, pl. av tjahkö Ss.
tjahkä Ss, se tjohkko.
tjahke Stensele »håbb». Jfr tsahke.
tjåhpa, kanske gen. av tjcilippa.
tjåhppa, hundnamn: egennamn på
svart hund. Jfr tjåhppat (se under
tjappis). tjechpa-jciuråsj Jm Ruong
21c2.
tjåhppis attr. (pred. tjålippat); S
tjähps svart; mörk till färgen. tjähpsa've (långt ä) Arv. tjähps-jciurcitjä,
två tjärnar, Sors. De har mörkt vatten och mörk fisk. tjcilippis-luok'ta
-njcirika, -vårre, fi. Mustalahti, Mustaniemi, Mustavaara Jk Wiklund 4c5
(S om Gst Jekakoski).
tjåhpuhk mörk, ej helt svart (om hår);
mörk, dålig, gemen (om människa);
KN tjåhpak svart firfottet dyr. — ,
sjö, Jm 21c2 (omkring sjön finns det
mycken svartjord: röta, dya). tja,puhk-jåuråtj Arj Ruong 19e5; ds. c6.
tjahta, gen. tjatå; tjatå; S tjärrö, tjirrö,
Härj. tjiddö kol, träkol, fi. sysi (syte-).
tjahta-jåu're Arj 19a1. tjirre-tjohkkö
T.
tjahte, gen. tjate bergland med små
spetsiga toppar och kullar (Grm
Ortn.). tjate, ett ganska högt berg
utan skog, Jm 13b6 Gst Tjatje.
tjähtj-, se tjcilitjö och tjåhtje.
tjahtja, se tjahtsa.
tjåhtjä enhornad ren. , alius tjåht
ås«, ås, Sors. 32a4 Gst Tjatasi. ,s, jciure NT Moosberg Gst Stainejaure.
tjåhtje, gen. tjåtje; tjcihtse, gen. tjåt8e;
S tjåtse, tfåtje vatten. Etymon: FUV
7. tjås-vågge, dalgång med en hel

mängd småsjöar, Arj 19c6. Nensen,
Lycksele lpm Tjasaure bemärker
har mycket vatten. tjåhtj(e)-juhkö,
alius tjåhtj-vadje Sors. Gst Tjatsemjokk. Man har brukat hämta vatten
ur den. tjåsse (Pellijeff), sjö, T Gst
Tjassie.
tjåhtje-juohkd vattendelare.
tjähts-, se tjcihtje.
tjahtsa ---t8aht8a? Ks Könkämä
bergtröskel. Q 143. Jk tjahtja, pasströskel, vattendelare mellan två fjäll,
stämmer fonologiskt både med tjahtsa och med tacchtaa.
tjåhtse, se tjåhtje.
tjåja (tjetici?), jfr tjådjånit gå vilse.
-jåu're Jm 28a6.
tj akke, jfr S (Härj.) tjahkcisjiit, Lule
tjohkkohit sitta. Nensen, Åsele lpm
Tj akk e Var d o, under flyttningen
suto där.
tjakkekutj, dim. av tjagge. tjakkekuttja rohtii, videsnår, Jm 19a6.
Uppkallat efter en lapp som hette
Tjagge.
tjakkekuttja, gen. av tjakkekutf
tjåks-, se tjåksö.
tjäksö, se tjäkisa.
tjäksön, gen. av tjciksä.
tjakitj-, se tjakitja.
tjak'tja, gen. tjauhtja; S tjaktjö, tjök-tålvtjä höst. — -sadje höstviste;
ätnam, höstvinterbetesland; --tuobititkah trakter där man vistas om hösten. ,-,-ätnam, höstbetesland. Q 147.
fi. sykay. tjaktj-ciure Arj 19e1 (anledningen okänd). tjäktj-å,sse Sors. 35b5
Gst Tjäktsasi.
tjålle S fristående bergklint eller stor
rund kulle. — 59a2.
tjal'm-, se tfal'me.
tjalmas, gen. tjallmasa nätmagen, reticulum hos idisslare. Avl. av tjal'me.
fjäll, Gv 8c6.
tjal'me, gen. tjalm,e öga. fi. silmä.
tjalmåure Jm 21c4, sv. Tjalmijaur.
tj alme, se tjoalkne.
tjalmehtis attr. (pred. tjalmehtipme);
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tjal'me—tjauhtjas
S tkilmeh,s, tjälmas. Av!. av tjal'me.
tjälmehs-klehpä Fr Wiklund 52b5,
1040.
tjanne-plelle, -pälle ena ögat; (som
förled:) enögd. tjalme-pål-jåu're Gv
1414 Gst Uittuj.
tjaPme-päl-, se tjal'me-pielle.
tjalmi, se tjalime.
tjal'sa, gen. tjarsa snö som är hårt
packad alltigenom (ända ned till
marken); något som är hårt och segt
(i allm., såsom läder, bröd, kött).
tjal'ta, se tjal`tas.
tjaPtas, attr. tjaVta hal (om snö som
tinat och sedan frusit); hård (och
gropig; om väg, spår).
tjamstan, se tjupnvå.
tjanås, gen. tjatnasa något att binda
med; band (att binda fast eller binda
om med). Avi. av tjatnat att binda.
-kobbo Gv 22c4 Gst Tjanaskåbbo.
tjane, se såni.
tjåppa, se tjåppahk.
tjåppahk, attr. tjåppa vacker.
tjappe =teappe, gen. av tsabbe.
tjappe, se tsabbe.
tjappes, se tjahppis.
tjappis, se tjeappis.
tjåpsåtö, avl. av tjåpse träkopp.
Malå 42c5, två sjöar: 1) sv. Tjimen,
2) sv. Storselet (1841 Tiaps-at).
tjårai, kanske gen. pl. av tjärra, se
tjärram. -värre Jm Wiklund 28c4
Gst Tjårrovare.
tjåres, gen. tffirråsa hög (om backe);
sträv, grov. Etymon: FUV 7.
tjar'ka attr., tjar'kat pred. torr och
hård (om mark, hedmark, sjöstrand);
hård (så att man kan gå på den: om
skarfri snö, t. ex. i högfjällen, om
myrmark som bär att gå på, om väg
på vintern).
tjarrå Ss, se tjorrå.
tjärram, hör väl samman med (attr.)
tjårra, (pred.) tjärrat hård, grusig, där
ingenting växer; jfr tjåres, plur.
tjcirråsah hög (om backe); grov (om
hår, skägg, ull, tyg, hö); grov (om
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snö); ond, plågsam (om dröm).
tjoarve- Gv 10c1 Gst Sarvivaara +
Tjårvetjorrom.
tjar'sa =tjal'sa (enligt Grms sagesman).
sänka, Jm 20a5;
tjarcve Härj. kleinere Anhöhe im
Hochgebirge. Q 152. Se sub tjar`vås.
tjarcvns, avl. av tjar`ve. — (eller
tjar`ve), bergås, Fr 47a1 Gst Kärfåsen.
tjås-, se tjåhtje.
tjas'kå, gen. *tsk& jfr tjaskes, gen.
tjas'kå avskuret stycke (av fisk, kött,
limpa, kaka etc.) som man kastar i
grytan eller fatet. Avi. av tja,s'ket slå
till; kasta (på eller mot någon); kasta
bort.
tjaskålt-, jfr tjaskåtahka ställe varifrån man kastar ut nät i en sjö eller
dit man slänger avfall och skräp: avl.
av tjas'ket (se sub tjas'kå). —jecuratjö Sors. 26c1 Gst Tjaskaltj(aure).
tjassie, se tjåhtje.
tjat, se tjåhtjä.
tjatå, se tjahta.
tjatasi, se tjahtja.
tjatåtj, avl. av tjahta.
tjärn, Jm
28b4. Man har bränt tjärdalar och
kolat där.
tjate, se tjahte.
tjatits, se tjåtjitj.
tj atj asen (Undersåker), se tjåhtje
och åse.
tjatje, se tjåhtje.
tj atj e, se tjate.
tjåtjisj, se tjåtjitj.
tjåtjitj, avl. av tjåhtje. ,,,-jciurettj
-johko Jm 13c4.
Måls-, se tjåhtje.
tjatsem, se tjåhtje.
tjatsem, se tsahtsämä.
tjauhtjak, avl. av tjakitja.
-jåu're
Jm 13c4. »Taina ko tjauhtjastallin
tan vuomen därför att man tillbragte
höstarna i den skogstrakten.»
tjauhtjas, avl. av tjak'tja. , by, Gv
15b1 Gst Tjautjasjaure. Byborna kallas tjak'tjasah. --vår'htå Jm 13c4.

tjaulga—tjeures
tjaulga, gen. tjauva = tjagva, gen.
tjakva knöl, ojämnhet. Kan tänkas
föreligga i tjau'vet, två fjälltoppar,
Jm Ruong 20a2.
tjau'ta, gen. tjauta (Grm Ortn.) ett
bergland som är kupigt, högst på
mitten och sakta sluttande åt två
håll; (Wiklund tjaudda) ett lågt, slätt
berg med icke brant sluttning. Q
154. juovva-vcireitf - Jm 13b6. kuovehk-tjautah, ås (kullar), Arj Ruong
27a2.
tjåutas, gen. tjauitasa, jfr KN tjciuttet
ry over, ned over ngt. (om sand);
(med komitativ av ordet for 'sand')
dekke med (subj.: vind, strom);
Lule prata strunt (och ljuga så
smått); prata för mycket. — -johko,
tjciu'ta,sa- Gv 8b2 Get Tjautesjokk;
-tjohko (pl.) Gst Veratjårro.
tjautes hård, fast, styv, seg. Se sub
uihtet.
tjautes, se tjåutas.
tjautj se tjuoultja.
gavel =tjavelk.
tjavelk, S tjiivölkä rygg; landrygg,
bergrygg. tjiiwälkö, udde, T.
tjavelkasj, se tjavelkatj.
tjavelkatj, tjavelkasj, dina. av tjavelk.
tjehpuris, Jm tjäpuris (NG) vit rand
runtom halsen på hund; (förr:) halsskydd av ludet skinn (vanligen björnskinn); (Jm) halsduk; halsband. Avl.
av tjiehpe.
-kiedde, lågland, Gv
7a5-6 Gst Tjäpores. , sänka mellan två fjäll (det ena heter --vetrcitj) Jm 13a4;
, ett smalt sund
(torrt vid lågvatten).
tjekörö, se tjiekar.
tjöktj-, se tjak'tja.
tjektja, se kättsak.
tjelka, se tjiel`kas.
tjelkas, se tjiel`kas.
tjeröstä, avl. av (Lule) tjierastit, tjärastit =skärastit åka skidor utför en
backe; avl. av tfieras skidåkning utför
en backe; jfr skäras backe utför vilken
man åker skidor (även tjieras kan ha

den betydelsen). Kanske lånord: jfr
skär, innerskär, ytterskär vid skridskoåkning. — -bierjö Stensele Gst
Get Tjeresten.
tjeresten, se tjeröstä.
tjer'kat, se tjär'kat.
tjer'kis attr. SG mycket stor, väldig
förskräcklig, häpnadsväckande, som
man icke väntat sig (att få höra eller
se). Jfr dock tjärikat! tjierikici-vcirre,
-jciu're Jm 28a5.
tjerckuhk, jfr tjärikat.
, tjärn, Gv
14b4.
tjermake, se tjär`ma(h)k.
tjär0, se tjahta.
tjer're, se tfier're.
tjerrå, se tjärric.
tjerus Trn, se tjerutj.
tjerutj, tjerusj, dim. av tjärrti.
tjetnalas, se tjiekva/i8.
tjettje, se tjirre.
tjeuhle, jfr tjäuhla, gen. tjeuhla (nät-)
vakare; tjeuhlit sätta ut vakare på
lekplats. — , gårdar, sv. Övernäs, Arj
27a1; -vårre Gst Tjäulevare. (Carl
Johansson.)
tjeuhtjastak (KN) (et enkelt) spark,
spenn; ngt. å spenne emot. Avl. av
tjiek'tjat sparka; stöta (om bössa då
skottet går); slå tillbaka (om spänd
fjäder); sprattla (om fisk). roavve- —
Gv Gst Råvetjeutjatak; pähtsitjeu'lå björnens fett; fettstycke som
kokats tillsammans med köttet (på
vilket djur som helst). Kan tänkas
föreligga i: tjeuld-luokita, -njetr'lca Jm
20a6 Gst Tjäuhlakluokte, Tjäuhlaknjarka. Jfr dock under tjeuhle.
tjeu'ra, se tfieu'ra.
tjeurak, se tjieurak.
tjeurö, se tjieu'ra.
tjeureh-, se tjeures.
tjeures, tjäures, gen. tjäu'rec utter,
Lutra vulgaris. Qvigstad, Pattedyr
254. Kanske < urfi. *kyarva > fi.
saarva, sarva, veps. sagarv. tjeureh6ive Arv 43b1 Gst Utterliden.
223

tjeutjatak—tjieu'ra

tjeutjatak, se tjeuhtjastak.
tjeutje, se tjuou'tja.
tjövelk Arv = tjavelk.
tjidde, se tjirre.
tydde, se Orre.
tjidtjak, se tjittjåk.
tjiehka, gen. tjieka hörn, vrå, vinkel.
tjieka-tjohkko Arj Lgr.
tjiehkarasj, se tjiehkaratj.
tjiehkaratj, tjiehkarasj, dim. av tjiekar.
tjiehpa, gen. av tjiehppa.
tjiehpe, tjähpe: gen. tjiepe, tjäpe hals
(på människa och levande djur).
Etymon: FLY 113", Comparative
grammar 3978. läPpe-tjähre, fjäll,
Gv 8b4 Gst Leipipirtjåkko med 1445.
tjlehppa, gen. tjiehpa 1. liten grop i
snön som skogsfåglar gräver och där
de brukar sova. 2. öknamn på släkten Åstot i Jm.
tjiekar, gen. tjiehkara; S tjekärä av
renar om vintern uppgrävt och avbetat område. Q 157. Etymon: FLY
7. tjekör-jåu're Malå Gst Grundtr(äsk). Här hade skogslappar kåtor
förr i världen.
tjiek-, se tjiehka.
tjiekgal, attr. -is djup. tsietnjal-jåu're
Ks 5a3.
tjlekgalis, KN tjiekvalas djup, djupt
ställe. tjetnalas-jciu're (skall väl vara:
-tnj-) Jk Wiklund 3a5. tjiekvalis Jm
21e3 (sjön lär vara djup). d:o Arj
19c3 Djupträsk.
tjlek'tj-, se tjielc'tja.
tjiekstja, gen. tjeuhtja fiskgjuse, Pandion haliaktus. Qvigstad, Fuglenavne 354. fi. sääksi.
tjielö kaffekittel. Lånord: no. kjeel
(NL 336).
tjielckas, attr. tjielika klar (utan
grums eller föroreningar); ren, äkta;
tydlig; etc. Jfr fi. selkeä. tjelkas-jecure
Arj Wiklund 26bc3, c4 Gst Tjelkajaure.
tjiel'ke, gen. tjiel`ke KN ryggrad; rygg;
landrygg, fjellrygg. Q 158. Sammanhanget med fi. selkä är outrett.
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tjiellä, gen. tjiekål. grop för stabburfot.
njalla-tjielåh (pl.), område, Arj 19a2.
tjiellä 2. Arj slätland i fjällen, där det

inte finns stenar eller tuvor. Jfr
tjielo, se tjättä.
tjlel'te, gen. tjiel`te en samling lapp-

byar som flyttar i ett visst område
och bildar en administrativ enhet
under en ordningsman; kallas officiellt »lappby». Q 287. Lånord: fsv.
Odd, prestagiwld, sv. gäll, no. gjeld
n. et mindre distrikt, bestaaende af
et sogn eller flere, som udgjore et
prwstekald.
tfleldh, pl. av tjiellå.
tjieljal, se tjiekval.
tjlepet, tjäpeht 1. hals (på människa
och djur); 2. halsstycket på slaktat
djur. Avl. av tjiehpe. tjäpeht-jciuråtjah, -tjohkka (kort e) Gv 8a6 Gst
Tjäpitjauratjeh, -tjåkko. tjiepet, två
toppar, Jm 13c4.
tjiereu, jfr tjierehtit draga noten under
isen; göra hål i tjock is; slå hö på
isen. Kanske delvis nordiskt: sv.
skära. — -vår'hpe Jm
tjlerskis, se tjer'lcis.
tjlerpmak Arj, se tjärcma(h)k.
tjler're NG ofruktbar terräng (där det
inte växer gräs); •-• -ätnam,
ofruktbar jord, ofruktbar backe. Q
tjlestö =sv. (no.) gäst. , sjö, 66SVa4

Gst Gesten; d:o 66SVb4 Gst Gestvalen.
tjletnjalas, se tjiekvalis.
tpeu'ra, Arj tjäu'ra; S tjeurå KN
(grov) grus; (banke av) småsten; Q
(Ss Wiklund) stenbundet, grusigt land. tjieu'ra, fjälltopp, Jm
13c1. tjieura- eller tjäura-johko Arj
19c5-6. Kallas i dagligt tal endast
tjäu'ra. En av Grms sagesmän sade
om tjieura-tjohkko Jm 13a2: atfieu'ram li te tannå ällå hjorden hade
sparkat upp jorden eller snön där.»
tfieura-mohhkåla(h)k Arj Ruong 19a5.

tpeurak—tjoal'me
tjleurak, avl. av tjieu'ra.
fjäll, Jm
liggande kvinnas bröst. Petrus Lms12c4.
tadius, Journal 323 Tsehidt j ak.
tjihkkå, kanske presensparticip av tpuhle KN kveise. Föreligger troligen
tjihkkikt: se tjihkkion.
i tjiuhli-tjohhko Arj Ruong 27a1.
tjihkkåm, nomen actionis av tjihkkict tjiuhli-, se tjiuhle.
hoppa på ett ben; (NG) halta svårt. tjiu'ka, gen. tjiuka unge; (metaforiskt:)
-johko, -pcikite, -vågge (alius
liten holme intill en större.
tjihkIdt-) Gv 8c5 Gst Tjikkojokk, tjiura, gen. tfiu'raka, se tjiu'ra.
-pakte, -vagge.
tjiu'ra, gen. tjiura vilddjur, odjur
gina kallkälla; grävd brunn. Lån(även om människa). Möjligen lånord: norrl. tjata, kalltjilla. tjiilaord: sv. djur. Jfr tjiura, gen. tfiu'raka
jiegge Jm 14c2.
dålig, frän lukt (från vilt djur, särtjlire, jfr tjiiröt bemöda sig, anstränga
skilt vessla, hanren i brunsttiden,
sig, härda ut? (Torkel Tounasson.)
svettig människa); motsvarande
Vilh. Gst Löfberg.
smak. tfiura-vcirre Jm 28c6.
avl. av tjilla.
-tjohkko Jm tjivvelk Arv =tjavelk.
12c6.
tjoahe Jk vidsträckt, upptill slät
tjilla, gen. tjati en grop i snön, i vilkulle.
ken man kryper ned vid oväder.
tjoahkkårls, jfr tjöhkkit samla ihop,
tjilliqA killing. Lånord.
föra ihop (det som är skingrat); avl.
tjll've, gen. tjilve NG grundligt avbeav tjoahkke-. -tievvå Jm, kulle, där
tad plats.
man samlade (tjoahkkijin) hjordarna
tpråk, jfr KN P, Kr tjirraht briste i
och lät dem simma över till västra
eggen (om kniv etc.).
sidan.
tjirjips, se tjirrem.
tjoahkke- som är samlad, ihop (ej
tyremas, gen. tjiriniasa vattenblåsa
skingrad eller delad); inessiv tjoahken
eller varblåsa på kroppen; tuva,
tillsammans, ihop, i samlad flock;
ojämnhet på marken.
illativ tjoahkkcii tillsammans, ihop
tjhre Lgr kaltes Wasser vom Eis(rörelse till). — -koppoh, kullar, Jm
felde.
-majjå eller tjidde- eller
»vål`tehtum låh tjoahkkåi kåihkah
tjettje-, Hbr tjidde-måjå 71a4 Gst
ouhto tjorti nanne alla kullarna har
Tjidde-Majja.
samlats på samma ås.»
tjirrem, jfr tjirre.
-jåu're (alius: tjoalle, gen. tjoale tarm. fi. suo/i. tjorritm-j.) T Tjirjpsjaure.
pahta, vik, Gv 7a4. tjale-mohkke, ett
tjiirröt(5)s, avl. av tjirre. — Fr 47b2:
ställe på linckå-johka, där den kröker
hela fjällområdet N om 1162,5.
sig hit och dit »som en tarm» och är
tjir'sa, gen. tjircsa en fisk, liknande
djup och där många renar omkomlake, men liten (Grm Ortn.). Lånord:
mer, Jk Wiklund 4c6.
sv. girs gärs. tfir`sa-åhpe, -veurre, tjoal1 m-, se tjoalime.
-vierra Jm 28c2. De många tjärnarna tjoalmåtj, dim. av tjoallme.
varpdär har inga namn. I dem finns
ställe, Jm 19a6.
tfir`sah.
tjoal'me, gen. tjoalme; S tjuolime sund;
tjircsa, gen. av. tjir'sa.
rännil; av vattnet skuren kanal i ett
tjiska, se sjisj'kå.
deltaland. Q 167. fi. salm,i. tjolmärötjittjåk avl. av (Lule) tjidtje spene;
jciure T Gst Tjålmaren. -ärä torde
kvinnobröst.
fjäll, Arj 19e3-4
vara --jåu're. tjamt-jciuråtjä (mycket
Gst Tjidtjaktuoddar. Fjällets kontur
öppet ö) Sors. 26e3 (»mycke säger dem
(från söder) påminner om en på rygg
tjolme-jdurätjä»). (Troligen gen. pl.)
15— 644045 B. Collinder
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tjoalci ta—tjohkolis
tjoalcka, gen. tjörta; Arj gen. tjöl`to;
S tjuortä, tjoUtä (Lule) klump (större
eller mindre, t. ex. av tuggkåda, salt,
socker); sockertopp, spetsigt isstycke
1.d.; liten bergkulle; (Vilh.) liten höjning uppe i själva kalfjället (jfr össe
och våritti). Q 168. tjoal`ta, fjäll, Jm
13c2; tjoal`ta-johko (i det senare fallet anges a som långt). Hit hör nog:
tjoUtä T Gst Tjålt. gaskö-tjuol`tä Fr
46a5 Gst Gaskatjuolt.
tjoaPtå (Ruong), se tjoarta.
tjoald, se tjoaltii.
tjoalfd, gen. tjaluha (NG) främre delen av tjocktarmen; (Jm) fettet omkring tarmarna på ett slaktat krea-luok'ta Gv 14b1 (enligt vad
tur.
Grms sagesman gissade: ser ut som
en tarm inåt landet); — -vciråtj.
tjaluha-piekkak(-vår'hpe), notvarp i
St. Lulevatten, Gv.
tjoam'pe, se tjoannitis.
tjoamd.(h)tis, Jk tjömuhas bogen (hela
bogstycket) på däggdjur. tjinnuhas,
fjäll, Jk 3b5, 1761 Gst Somaslaki.
tjönttitia, by i Jm, 20a5. Byn kallas
av samerna alltid tjoant'pe. Det har
ansetts att sjön till formen liknar en
bog.
tjoar-, se tjoar've.
tjoares, gen. tjoarråsa, jfr tjoarrå
vuossa sinne ... i säcken. kier'keh
tjörrilb stenarna dundrar (när de faller utför en bergvägg): när hårda
föremål stöter emot varandra.
berg, Jm 13c1 Gst Tjärres.
tjoar'ke, gen. tjoarcke knipa, Bucephala clangula. Qvigstad, Fuglenavne 364. fi. sotka. måhtje- -jåu're
Jk 9b6 Gst Mettä Sorkij(ärvi).
tjoaeris, se tjör'ris.
tjoar've, gen. tjoarve; S tjiirve horn.
fi. sarvi. tjoarve-tjårram, Gv 10c1 Gst
Sarvivaara + Tjårvetjorrom.
tjoarvehk, Sors. tjörvåhk, avi. av
tjoar've. (unnep och stuoråp) tjörvehk
Gv 8e3 Gst Tjårvekvarats; tjörvekåhpe 29a4 Gst Tjårvekape; tjoarvek226

johko Get Tjårvekjokk. tjoarvek,
berg, Jm 13b5 (anledningen okänd).
tjörvek Hornavan. (Liknar till formen ett renhorn enligt Wiklund.)
tjörviihk, tjärn, Sors.; även kallad
tjörvö (mycket öppet ö).
tjoarves, avi. av tjoar've. Tjårvisj o ek Petrus Lxstadius, Journal 155,
sv. Hornströmmen.
tjodehk, avi. av (Lule) tjuhte. , fjälltopp, Arj 19b4.
tjoggoris, Arj tjokvoris; jfr tjogve, gen.
tjokve böjning, krökning, utbuktning, puckel; tjogvfa, Arj. tjokvia
med puckel; i framåtlutad ställnung;
krokig. tjogvoris-tjohkko, -jokötj Jm
13a1. tjokvoris, fjälltopp, Arj 19c3.
tjohkal, se tjuhkölö.
tjohkö, se tjohkko.
tjohke, gen. tjoke: sålite- , töi'vevådde- — flaskformig saltbehållare
av rottågor. tjoke-puollta Jm 12c4
Gst Tjåhepuolta; -våråtj 13b4. Enligt Grms sagesman: av
hjärta;
men 'hjärta' heter tsohke.
tjohkkeras, avi. av *tjohkker, som i
sin ordning kanske är avi. av tjohkko
och identiskt med tjohkerö (tjöhkörä?),
namnet på Gudfjeldoen eller Tunnsjöguden, no. kartbladet 54 C (se
Wiklund, Namn och bygd, 1918:
157, med litteratur). — , by och
socken, fi. Jukkasjärvi. Namnet är
kanske från början en diminutiv
(gen. *tjohkkerattja), och *tjohkker kan
ha betecknat det i byns utkant liggande berget poaimås, fi. Puimunen.
tjohkko, gen. tjohko; tjohkka, gen.
tjohka; S tjohkö, Ss tjahkö topp; bergeller fjälltopp; högfjäll. Q 173. Etymon: FUV 8, Comparative grammar
376".
tjohko(h)k, avi. av tjohkko. , ganska
spetsig topp med brant stup: — pökite Arj 27a1.
tjohkolis, jfr tjuhkölö. -jetulre Gv 9c1
Gst Tjäkkolesj(aure).
fjällparti
Arj Wiklund 19e4 Get Kesatis.

tjohkotj—tjoslo
tjohkotj, tjohkosj, dim. av tjohkko.
tpilikul, se tsöhkul.
tjohle KN utstående benknatt i nakken
Ks 2c5 Gst Solivaara.
på hunder.
461104 liten, ojämn höjd; Nensen,
Lycksele lpna, hög klint. — -wårtic T
Gst Tjåter.
tj6kak Jk, se tsökak.
tjoke, se tjohke.
tj6kes Trn, se tsoakes.
tjokkel, se tjuhkölö.
tjokkol, se tjuhkölö.
tjokkola, se tjuhkölö.
tjokuoris, se tjogvoris.
tjok6tj, jfr tjoköstit göra smalare,
smala av. — Jm 20a6.
tjollor, jfr tjollohit sitta nedhukad.
-jåu're Gv 14a(1—)2 Gst Tjålek-johko 14a1 Gst Tjålekj(aure);
jokk; tjollorah (pl.) 14a2 Gst Tjålek
och berget NV därom.
tj6lluha, gen. av tjoaltii.
tj61m-, se tjoarme.
*tj61mak, avl. av tjoal'me.
*tj61mdk, Arj tfrilmök, avl. av tjoalinte.
tjantökah, små sjöar med sund emellan, Arj Ruong 19b6.
4j61makas, avl. av tjoalkne.
tj6lmok Arj, se *tjamak.
tj61m6k Arj, se *tjölmåk.
, tjärn,
tjdlmuk, avl. av tjoalime.
Jm, 28b4.
tjolctä, se tjoarta.
tj6letoh, se tjoal 'ta.
tj6146hk, troligen avl. av tjoal"ta. ,
alldeles rund kulle, som ser ut som
en smörask. -jecurdttj Arj.
tj6muhas, se tjoatwic(h)tis.
tjonckd S, jfr Härj. Lgr tjoanckån zusammen, nach einem Platz ( =N
, berg,
tjoahkkcii, se tjoahkke-?).
Sors. 25c5.
tjonn S, pl. av tjonnö.
tjonnä S tjärn. Ungt lån.
tj6nni =John?. —jägge Gv 9c4 Gst
Tjuonajegge. tjånni (tjönini?) hette
en lappgubbe, som vann en process
om den myren.

tjores, gen. tjorråsa fjällrygg, rundad
avlång bergrygg, utan flata ställen
(kuperad). Jfr tjorrå. tjores-värre
(alius: tjorrecath [pl.]) Arj.
tjorimö, se tjorlmo.
tjor'mo, gen. tjor`mo, Ss Lgr tjärintö
(knyt)näve; handfull, göpen. Etymon: FUV 88. Torde föreligga i
tjor'mö-tjahkä Fr 47a1 Gst Liiketjuolta.
tjorr-, se tjorrå.
tjorrdsah, pl. av tjores.
tj6r1 ris eller tjoarlris, jfr KN tjoar're,
gen. tjoarre helt el. ntesten snebart
stod på toppen av en forhoining,
tjoarråt stå og vise sig hoit oppe (mot
himlen). tjoarri-s, tjörris Jm Gst
Tjårgesvare.
tjorrom, se tjärram.
tjorrd, gen. tjorti; Ss tjarrå ryggformig
upphöjning (i allm.), uppstående
kant; (slät) bergrygg; (NG) krönet,
översidan av en• ås eller ett berg;
(Jk) långsträckt, icke särdeles brant
berg, bergås; (Nensen) lågt, smalt,
långt fjäll. Q 178. — -6i've, tjorr-6i've
Gv 9(b1—)cl Gst Tjärrotjåkko.
njuöne T Gst Gillemustjåkko +
Tjårro; tjorrein-jecure Gst Tjårronj(aure). tjarrå-tjahkö 58a6 Gst Sandviksknölen.
tjorråm, se tjirrem. Av!. av tjorrå?
tjorrdn S, gen. av tjorrå.
tjorctli Vfs Lgr Berggipfel. Q 177.
tjoråhk, avl. av tjorrå. ••-• , berg, Gv
8b5; 9b1; 9c1; 14ab3 Gst Tjårrok.
Jm 20a5. Arj Ruong 27a1.
tjordhkas Trn = tjortihkatj.
tjoråhkasj, se tjortihkatj.
tjoråhkatj, tjordhkasj, dim. av tjortihk. tjortihkasj, berg, Gv 8b4.
tjorås, avl. av tjorrå. alep juovva—s,
Gv 8a1 Get Al. Juovatjårro.
tjärvek, se tjoarvehk.
tjorvitak, se tjuorivitak.
tjörvähk, se tjoarvehk.
tjoskö, se tjosiko.
tjos'ko, S tjoskö träklabb eller stock,
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tjos'ne—tjuolgoli

nyttjad till bränsle.
fjäll, Jm
13b5. Förr fanns där vedklabbar, som
blivit förda dit med härk av Nila
Pirtji. tjostkö-juhkötjä Sors. Där brukade man förr under höstflyttningen
förbruka den från Vindeldalen medförda grovveden.
tjos'ne, gen. tjosne upphöjning, knöl;
pou'no- tuvknöl. Q 179.
tjÖtör-, se tjähtörö.
tjotukis, kanske avi. av tjohte, gen.
tjote kil (som man kilar fast något
med). — -tievvdt Jm Ruong 20a2.
tjourö »rovdjur», =sv. djur. Jfr tfiu'ra.
(o mycket kort, med stark dragning åt ö), lappviste, Kall 59a1.
tjouren, se tjourö.
tjduta, gen. tföuitaka, tjoau'taka nyckel. Av!. av tjentitet, tfoauitet göra
lös, lossa, släppa lös; låsa upp; etc.
--kobba Gv (10c1—)15a1 Gst Tjuotokåbbo.
tjoutjas, se tfauhtfas.
tjudde, se tjuhte.
tjudehk, se tfutek.
tjuälk =tfavelk.
tjuhkölö; KN tjohkal spetsig; Nensem

tjokkel, tjokkol spets, pik, pikig
som en mössa. Troligen avl. av (Lule)
tjohkot tälja, klippa till en spets,
spetsa till; göra en topp (t. ex. på
en höstack). Detta utesluter ej sammanhang med tjohkko, Ss tjahkö (jfr
för vokalens vidkommande to//o,
Härj. dullö).
T Gst Sju! Nils mösVilh.
fjällknös, Fr
san. uhtjö
47b1 Gst Tjokkola. Nansen, Åsele
lpm Tjukklajaure, mösskulle;
Tjokkel Åije, pikig, tjokket,
hvässa.
tjuhkölffin, gen. av tjuhkölö.
tjuhpahkä, jfr tjuhpö mössa (Schlach-

ter: Frauenmiltze).
(obsolet), gårdar, Malå 42c4 Gst Kåtaträsk. Namnet givet efter en där belägen hög
backe.
tjuhte, gen. tfute; tjute; Ks tjudde tjuder, lapparnas fiender enligt gamla
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sägner; över huvud: fiende, fiendeskara; (sing.) en mindre flock fiender.
Se Collinder, Lapparna 33-35, 56,
210. tjudde-jecu're Ks 2a3, fi. Sudijärvi.
tjukkla, se tjuhkölö.
tjukitj-, se tjukitje.
tjuk'tje, gen. tjuuhtje tjädertupp, Tetrao urogallus mas. Qvigstad, Fuglenavne 368. tjuktfurre Mala, sv. Tjäderträsket. Se också sub vuotfat.
tjulle: Nensen, Åsele lpm T jull e
Njunes Vare, tjulle 1. tjullenj une, svullen näsa, NB Lappar
nedfallit där fordom.
tjumi, gen. tjudnu Lyngen Qvigstad
fin, torr sand, som fyker for vinden.
Q 184. --vcigge Jk -savvun Jtmosuanto.
tjuobbu =tsuobbu, gen. av tsuoppäi.
tjuohppam, nomen actionis av tjuohppat hugga. piehtse- , berg, Jm.
»netkin pietseu läh tjuohppam tannå
man har huggit någon tall där.»
tjuohte, gen. tjuote hundra. fi. sata.
-jciu're Gv 14a6 Gst Tjutejaure;
— -värre 14b6 Gst Tjutevaara.
tjuoi'vå, jfr tjuoi'vat, attr. tjuoi'vis, =
tjuoivu(h)k 1. gulgrå eller brungrå

(om tyg, djurhår etc.); 2. gulgrå eller
ljusbrun ren (tjuoiva[h]k); i Arj
återges dessa ord med 'blå'.
sjö(ar), Arj. Dessa sjöar har ljus
botten.
tjuokkölö Vfs Lgr steiniges Gelände.
tjuol, se tjuo/ö.
tjuola(h)k:
värre brant
Avl.
av tjuollat hugga (med yxa); skära
med kniv). tjuolak, ett berg, som är
skarpt som en egg — brant på ena
sidan, liksom hugget, Jm 13c6; d:o
13c5 Gst Tjålak.
tjuol, kanske =Nensen, Åsele lpm
tjuol, axel.
(alius:) tjuolöntjohkö Sors. 25c3 Gst Tjutetjåkko.
tjuolän, gen. av tjuo/ö.
tjuoPkti, se tjuol`kici.
tjuolekiii, gen. tjuol'ku stång med vii-

tjuolhi—tjuorivit
kon man drar nät under isen från
den ena vaken till den andra vid vinterfiske. Etymon: FUV 111, Comparative grammar 396. -jiegge Jm
21b6.
tjuollå, gen. tjuohi KN den del av
laksestengsel som står (gjerne noget
skrått) i stromretningen; tjuolei (attr.)
som vender smalsiden op el. mot
beskueren; Lule tjuollti, tjuolei (attr.)
sned, som står snett; som är på sidan
(fig.) som är på orätt väg. — -johko,
-skf:Wie Ks 2b2.
tjuol'ma, gen. tjuo/ma KN 1. knute; 2.
stod hvor elvene rinner i forskjellig
retning, uten at der er noget tydelig
vannskjell; 3. i pl. Kt bakker me!lem to fjell; Kr småtuer; Jk Wiklund
vattendelare; ett mellan två sjöar
liggande ede, över vilket färdväg går
längs strömmen. Q 186. fi. so/mu,
knut. ittg-tsuolma johko Ks 1e6 Gst
Jukkijoki.
fjäll, Jm 13e6 Gst Tjålmak. tjuolmanoai've Arj 19c6 Gst
Tjålmanåive. tfölpmä, gård, Arv 43b2
Gst Storträsk. tjuwwö-tjuoPmä, bergudde, 59a1. I Lule lpm och söderut
tycks ordet endast vara känt i betydelsen 'knut'.
tjuolman, gen. av tjuollma.
tjuolumiS, se tjuollma.
tjuol'me S
tjuol'pme, se tjoalime.
tjuol'ta, gen. tjuorta stolpe, träpåle.
tjuol`ta-pitkite Gv 8c(5—)6; tjuortajohka 8e6 Gst Tjuoltajokk. tjuol'ta,
fjäll, Jm 12c6 (skall på avstånd se ut
som en stolpe).
tjuol`ta, gen. av tjuol'ta.
tjuolctak, avl. av tjuol'ta. , berg, Jm
20a2 Gst Tjuoltak.
tjuoltå Ss, kan tänkas vara avl. av
(N) tjuol'ta. -jciure Fr 46(b)e6 Gst
Qveletesj (aure).
tjuomåhk, avl. av tjuopmci, gen.
tjuomä kråkbär, Empetrum nigrum.
Qvigstad, Plantenavne 322. — tjohkko Jm 28e1. (Det finns kråkbär

där.) Enligt en annan uppgift: tjuomak-tjohkko: tjuomak en svart skorv,
som finns överallt om sommaren -kik'sa, som brukar finnas där fisktarmar ligger och ruttnar (avl. av
tjuopma, gen. tjuona hårlös hud på

levande varelser; fjäll [på fisk och
orm]; fi. suomu fjäll).
tjuomak, se tjuomethk.
tjuon-, se tjuonå.
tjuona, se tjönni.
tjuonå, gen. tjuotncima; tjuonjci gås.
Qvigstad, Fuglenavne 371. tjuonjetkielktsaht Ks 1a6. -vägge Jk Lappporten. tjuonci-johka Gv 8c6. tjuonåjohka Gv 8c6 Gst Tjuonaj(okk). Hit
hör väl också: tjuon-6i've Sors. 25b3
Gst Gosepakte.
tjuona, se tjonini.
tjuonam gnista. tsuonan-jciu're, -viurre
Ks 6b1, fi. Tsuonama, Tsuonamavaara.
tjuonan Trn, se tjuonam.
tjuonjå, se tjuonci.
tjuopsämös Wiklund gaffel; jfr LÖ
t j uop sem. — -våritti Fr Wiklund
47c2, 53a2 Sjougdfjället.
tjuor'pa, gen. tjuor`pa torr, gräslös
mark, där det knappast växer något
som är dugligt till föda åt renarna.
Jfr Q 189. Jfr tjuor'pat, attr. tjuorlpis (säges om terräng [i fjällen], där
det är torrt och hårt och ej just
växer något som är tjänligt till bete
för renen); jfr också tjuor'pe oskicklig, klumpig, dum, oläraktig.
tjuorre (så kallas en) (NG) rödgul,
(Jm) ljusgrå hund; jfr tjuorak, attr.
-is eller tjuor'ris (NG) rödgul (om
hund) (Jm) ljusgrå (om djurhär,
t. ex. ren, hund, varg). Etymon:
FUV 76".
-huor'nci Gv 21a6 Gst
Tjårreshuornats;
-vcirre 21b6 Gst
Tjurekvare (kalt på toppen); — -jiegge Gst Tjårrisape.
, gård, Arv
34b4 Gst Brännlund. tjuörre Malå
42a3 Gst Malåberget.
tjuorkit, se tjuor'vitak.
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tjuorivitak—tjåhe
haug; P, Kr (langstrakt) forhoining,
tjuorivitak, avi. av tjuorivit ropa (en
rabb; Kt (rundaktig) hump; Reppergång). tjuorivit-njetr'ka Jm 19a6 (man
fjord (Finnmark) Lgr tjomma Hilhar ropat efter båt där). Petrus Lasgelchen, Torfhilgelchen. Q 172. Etytadius, Journal 388 Vuolle-tj orvimon: FUV 75 4. -6i've Malå Ost
t a k.
Tjamstanb(erge)t.
tjuorktim, nomen actionis av tjuorimit ropa till någon (och be om något); tjurek, se tjuorre.
ropa till sig någon, ropa till någon att tjur'me Ks Könkämä, (1(N) ting med
liten åpning på (f. eks, en skreppe);
komma; anropa, åkalla; ropa in (på
en som har en sammenknepet mun.
auktion).
-johko, -vadaht Ks 1a6.
tjuorvut, se tjuorvutahka.
tjuorvutahka, tjuorvut, tjtirvut ställe tjus'ka sik, Coregonus lavaretus (så
kallas siken längs lilla Luleälv ovan
där man ropar efter båt (på andra
Jokkmokks kyrkplats). Qvigstad,
sidan om en sjö eller älv). Avi. av
Pattedyr C 137. Wiklund, Lule-lp.
tjuor'Init ropa till någon (och be om
Wb, har storleksföljden tjuou'tja >
något); anropa. Jfr tjuorivitak. tjuortjusika > ruotak > keitjtik > sjilla
vut-njårika Jm 13c3 (man ropade ef(den sistnämnda =siklöja, Coregonus
ter båt där). tPirvut-njetrika Arj
albula).
Ruong 1905.
tuva som
tjus'ne =tjos'ne; pou'notjuoto, se tj6uta.
ser ut som en knöl.
tjuottjuamö, se tjuottjtimö.
tjuottjtimö =Lule tjuodtjtim, nomen tjute, se tjuohte.
actionis av tjuodjeit stå. tjuottjoang- tjut e, se tjuolö.
tjute, se tjuu'te.
gielös Malå 42b3, sv. Ståselliden.
Gv
tjuouketim- =tjuouketipme, nomen ac- tjutek, avi. av tjuhte. stuor21a5-6 Ost St. Tjåtekware; alep •
tionis av tjuouketit plötsligt ljusna,
ichpe Gst Aleb Tjåtekape; lulep klarna, plötsligt lysa till. Se tjuoukucihpe Ost Luleb Tjåtekape. tjudehkah,
tim-.
fjällknösar, Arj Ruong 19b4.
tjuoukutim- =tjuoukutipme morgongryning. Nomen actionis av tjuouku- tj ut sk, Nensiån, Åsele lpm, spång.
tit ljusna, bli ljust, gry; grundstam: tjuu'te finger, tå. nuor`tap tjuutekobba Gv 14a5, 614 Ost Tjutekåbbo.
tjuoulka (subst.) ljus. — -johko (alius:
tjuouketim.), bäck, Gv 22a1. För- tjuutjä Hbr en stor snödriva som ligger kvar större delen av sommaren.
modligen har den hetat *tjuouka-tjahkä Storsjö 71b4 1158.
tim-johka; tjuoukatit är continuatitjahkön tjuutjö en driva på ,--tjahkä
vum av tjuou'kat lysa; ljustra.
(smälter ibland mot hösten).
tjuoutj-, se tjuou'tja.
tjuou'tja, S tjuoutjö sik, Coregonus tjuvälliä, se tjavelk.
lavaretus, Jm särskilt storsik. Qvig- tjuvv5, se tjityvä.
stad, Pattedyr C 136. tjuou'tjåure tjfirve, se tjoar've.
Jm Ruong 20b6; där skall det förr ha tjiivi515, se tjavelk.
funnits mycket stora sikar. tjuoutjö- tjiivölkö, se tjavelk.
suwun, gård, Sors. Ost Siksele. Nen- tjiivv13 =tjyvvö? Jfr dock tjiivesjtijt (sj
tydligen individuellt för s) störta i,
Åsele lpm Tjeutje Jaur, Sw.
störta utför. tjävywö-tjuolime, bergSiksjön.
udde 59a6.
tjuoutjä, se tjuou'tja.
tjupmn »trint föremål» (Lars Sjulsson). tjyvvä Härj. tjuv. Ungt lån: sv. tjyv.
Jfr KN tjopma dynge, (ophopet) tjåhe, se tjohke.
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tjåkko—tjärcma(h)k
tjåkko, se stohkke.
tjåkko, se tjohkko.
tjåkkoles, se tjohkolia.
tjålak, se tjuola(h)k.
tjålek, se tjollor.
tj tam, se tjoalkne.
tjålmak, se *tjamak.
tjålmak, se tjuolinta.
tjålmakas, se *tjamakas.
tjålman(åive), se tjuolkna.
tjålmaren, se tjoalinte.
tjålme, se tjoalinte.
tjålo, se tjoaltii.
tjålt, se tjoal`ta.
tjånni, se tjönni.
tjårges, se tjör'ris.
tjårr, se tjorrti.
tjårres, se tjuorre.
tjårris, se tjuorre.
tjårro, se tjorni.
tjårro, se tjärrå.
tjårrok, se tjortihk.
tjårrom, se tjorrit.
t j årvis, se tjoarves.
tj åtek, se tjutek.
tjåter, se tjöhtörö.
tjägnales, se tjiekvalis.
tjägneles, se tjiekvalis.
tjähpe, se tjiehpe.
tjähppis, se tjähppis.
tjähps, se tjappia.
tjähpuhk, se tjältpuhk.
tjä(h)puris, se tjehpuris.
tjäinö »en liten knul som är ensam».
65S0c5 Gst Vålöjvalen.
tjältö = sv. get, norr!. jäjt. tjäitön
ryttjä Undersåker 65S0a1 Gst Getryggen.
tjältön, gen. av tjäitö.
tjäker, se tjiekar.
tjäk'sa, gen. tjäuh,aa; S tjetkaö bladmage, psalterium. met-tjäkiaa, inessiv
mci-tjäuhaan Jk 9a4 Gst Ädnamvare.
Om namnet Ädnamvare se Wiklund,
Le Monde oriental, 4: 199. »Fjället
har fått sitt namn, emedan det är
fullt av små backar och knölar och
därför jämförts med ... bladma-

gen...» tjetkaö Storsjö 71a6, 1402.
tjäks-gäise Gst Tjaksgaisse. tjåkaändurre 71a6.
tjäktj, se tjakitja.
tjäktj- S, se tjiek'tja.
tjäkts, se tjak'tja.
tjäl, se tjielö.
tjälläk, kanske =no. kjelling käring.
, fjäll, Fr Wiklund 47c1 Gst Kjeliken.
tjällår källare. NL 185.
tjällä, gen. tjälei (NG) tämligen slät
och långsluttande, gräsrik fjällsida,
genomskuren av bäckar; slät ränna
i bergbrant: så kallas vid skidföre
ränna där om våren en bäck rinner;
pässet ef(muohta-)tjältii,
ter de snötäckta bäckrännorna kan
man ta sig ned; (Jm.) slät fjällhed
med renlav och dvärgbjörk; jfr
vallta. Hit hör kanske tjetiä, fjällparti, Fr 47b1 (se Gst Tjielo) och
tjälun-njänä (V om 721). Jfr tjiellic 2.
tjälmehs, se tjalmehtis.
tjälmäts, se tjalmehtis.
tjälå, se Ond.
tjälutj, dim. av tjällä.
tjämst, se giem`ts.
tjäpet, se tjiepet.
tjäpit, se tjiepet.
tjäpores, se tjehpuria.
tjäpur, gen. tjäpura Jm —tjäpuris.
tjäpuris, se tjehpuris.
tjärgo, se tjärikti.
tjär'kat, attr. tjierikis Arv klar; tjier'
tjähtje vitt, klart vatten. --vcirectj
eller tjerikat-vevrcitj, tjer'kat-johko,
Wiklund tjär'gat- Arv 28e3.
tjär'Ini, gen. tjär'kti, förklaringsförsök
av Grms meddelare: »te lii tjier'ket
det var förskräckligt». Jfr dock tjärlkat. P. L. Tuorda tycks ha återgivit
det (för Ruong) med peulak. ,
spetsigt tallberg, Jm Ruong 20a4
Gst Tjärgo; —, berg med ett offerställe på SV sluttningen (solsidan
blir tidigt bar), Jm Orm 28a4.
tjärcma(h)k; S tjärmökö, tjärlmähkwö:
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tjärmökö--töjåhtahk(a)
det namnet har renkalven fr. o. m.
våren t. o. m. augusti månad av sitt
andra levnadsår. tjärmak-jciureaj Jin
21c5 Gst Kärbmakj(au)re. tjierpmakjohko Arj 19b3; -8/2//a 27a1.
tjärmökö, se tjär<ma(h)k.
t j ärra Lö hård bottn, sandbottn i
sjöar; Nensån, Lycksele lpm t j ärr abåt tne småsten bottn i sjöar. Q 193.
Jfr tjärrå, slutet.
tjärrå, gen. tjärå; Ss tjärrå lågfjäll som
gränsar mot skogslandet och där
höst- och vårvistena brukar vara belägna; (NG även:) lappdistrikt Jm
Trn piirri. Q 194. tjärå-våråtj
Jm 13c6 Gst Kårrovarats. Förr har
det varit höstkåtaställe där. tjärrå(h)njuöne, fjällparti, Vilh. Gst Tjårronjuone. Nensiån, Åsele lpm tj ärro
ketjeware, som äro närmast skogen, Nedre bygden: tjärro, äfven
sandbottn i sjöar, bäckar.
tjärå, gen. av tjärrå.
tjärrå, se tjarrå.
tjärrå, se tjärrå.
tjärrån, gen. av tjärrå.
tjärres, se tjoares.
tjärutj, se tjerutj.
tjärcve S =tiar' ve.

tjässa —tjässei.
tjässå, gen. tjäså liten vit fläck (som
lyser igenom och syns mot en mörkare bakgrund); jfr tjässahit synas
på långt håll. Jfr tjässa, tsässa. kal'lå, ett stenblock, som syns på
långt håll, Jm 12c5.
tjäuhlak, se tjeu'lå.
tjäuhlam (*tjäuhlåm?), jfr tjeuhle.
tjohkko Arj Wiklund 25a5 Gst Tjäulatjåkko.
tjäuhsak, avl. av tjäk'sa. , berg, Jm
12b5; -jåu're (anledningen okänd).
tjäula, se tjäuhlam.
tjäule, se tjeuhle.
tjäu'ra, se tfieutra.
tjäu'rå, se tjeures.
tjäureh-, se tjeures.
tjäures, se tjeures.
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tjölö, se tjuoiö.
tjölmt3,-gen. pl. av tjoal'me?
tjölpmö, se tjuorma.
tjörvä, se tjoar've.
tjöurö, se tjourö.
toalle, gen. toale översnöad väg, slädspår, skidspår eller annat spår som
nätt och jämt skymtar genom snön.
fi. tola.
doalk- 5, se tuorva.
toal've, gen. toalve trav. toalve-kor'sa
Gv 9c1.
toares, gen. toarråsa; töres; S döres,
dörå, duores, duorrå som är eller går
på tvären; toare8-johko bäck som
kommer från sidan (t. ex. in i en
dalgång); — -vårre berg som ligger
på tvären i förhållande till den vanliga färdleden; -pielle terrängen på
sidan om allfarväg, avsides; — -pelätnam terräng på sidan om allfarväg.
215 b. töres-johko Gv 14c6 Gst
Torisjoki. toares-oai've Arj 19c5.
döres-buulå, dalgång, Sors.; duorra(tjohk) Gst Tårestjåkko; d6rå-njuonå,
udde och nomadskola. Nens6n, Lycksele lpm tårr a liten skog, som sträcker sig upp mot fjället; Åsele lpm,
Tåres Åij e, som är twärtför.
toar'na torn. Lånord: NL 133.
(alep
och lulep —) Jk 9a2-3 Gst
Tårva.
toarrii, gen. toarå; S dör, duorå, Ss
duorå krig; strid; slagsmål. fi. tora
träta; strid.
-ripme Jm 21c5, sv.
Tårrerimfallet. d6ru- tjohkkö Sors. Gst
Tårotjåkko. Nensoån, Åsele lpm
Tuoran Åije stridsfjället. uhtjö
duorån-öjje Vilh.
togge, gen. tokke löpmage, abomasus.
-pahta, högt berg, Gv 21a6.
jiegge Jm 28b1, Gst Tåggeaijajiegge.
»Här rinner en bäck, som gör krokar,
så att dessa liknar en löpmage.»
tokke-kielas Arj 19c2.
toSjåhtahk(a) (Grm) tunn skare där
skidorna (då och då) skär igenom;
is som ej är fullt bärkraftig; (KN)

döjjäm—tdrähk
sted hvor ngt er brukket av; sted
hvor skare el. is er bristet under foten; sted hvor jorden er rast ut (srhg på elvemel); brott på havet; (pl.)
nedblåst tre, vindfang. Etymon:
FUV 616, Comparative grammar
38612'13.
, landet mellan alehkjdure och Ost Vuossejaur, Arj Wiklund 27a3.
d6jjäm-, nomen actionis av (Lule)
toadjet bryta. Etymon: se under töjåhtahk(a).
-värre Arv Wiklund
35b3 (Benbryteberget).
tokke, se togge.
tohpe, gen. tope stuga. < fi. tupa.
-njårika Jm Ruong 20b5.
tol'ke, gen. tolcke (fågel)fjäder, dun.
Etymon: FUV 624, Comparative
grammar 386. — -fecuråsj Gv 15b3
Ost Tolkij(ärvi);
-johka 15b4 Ost
Tolkijoki. dorke-jåure Arv 34c5 Ost
Dunträsket; -värre Ost Dunberget.
tolki, se torke.
tolkki, se tollke.
tol'le, möjligen particip prs av to/lit
göra eld för natten eller för att koka
kaffe eller mat ute på resa; avi. av
tollo. -tjormi Gv 9b1 Gst Tuolle.
tollo, gen. to16; tolla, gen. tolå; Ss Jt1
dallö, Härj. dullä eld. fi. tuli. dallögielösö Ost Svartmorhöj den.
dolo, se tuou'le.
tal% Ks, troligen =Lule tolötj, avi. av
tollo. -värre Ks 6ab2, fi. Tulinkivaara, Ost Tuulinkivaara.
tolpagorni, jfr kiebine. Utdrag ur
brev till kapten Gustaf Borenius
15. 11. 50: »Uppgiften om att det är
Tolpagorni som egentligen heter Kebnekajse fick jag av Erik Marsja år
1926. Den bekräftades spontant ute
i fjällterrängen tio är senare av
hans granne Rikku. Dessa två är troligen de enda nu levande vederhäftiga sagesmännen när det gäller
namnskicket i Kebnekajsemassivet.
Stålpakårne har jag likaledes från
Marsja, men jag minns inte om hans

ord föllo sig exakt så som jag har
återgivit dem i STÅ. — Vad var det
för lappar Björling anlitade? Om det
inte var Norrkajtumlappar, voro de
knappast några förstahandsvittnen.
Att -gorni inte är lapska tror jag man
kan slå fast. Inte är det finska, och
inte är det svenska eller norska. Jag
måste tillstå att tanken på Bogdanov
comes handy. Stolb gornyj betyder
ordagrant bergs-pelaren; det lär vara
god ryska och ge god mening när
det är fråga om ett berg av det utseendet. Det bör i finsk mun ha
givit Tolpakorni, vilket av svenska
öron kan uppfattas som Tålpagårni.»
(Björn Collinder.) Anm. Ryssen Bogdanov lär ha varit den förste åbon
i Laukkuluspa.
t6mmå (asp. t), gossnamn = Tomas.
Flyberg, Fr Wiklund 53a2 (efter
en lapp Tomas, som började där).
d6pmiShkö, se tåpmuhk.
d6pm5hkän, gen. av döpmähkö.
d6rå, se toares.
dåres, tdres, se toares.
tons, se toares.
dorcpö, troligen =sv. torp: färskt lån.
Stensele, sv. Torpstasjön.
torpen, se tuor`pun.
tor're, förmodligen presensparticip av
torrot fara ned i lös snö, i snösörja, i
sumpmyr etc. Kanske dock återgivning av fi. torni framskjutande eller
utstående ställning; kvarntratt,
kvarnstrut. Möjligen = KN tor're, gen.
torre en liten og vantrivelig en, pusling (person el. dyr; jfr torranit
skrukke sig, trxkke sig sammen
(swrlig under påvirkning av ud).
duor torre-värre Gv 22b5 (Ist Torrivaara; torre-åhpe Ost Torrivuoma.
torn, se tor're.
d6r6, se toarrå.
töröhk, avi. av toarrti.
-våkke Arj
19b2; törUhkah, fjällpartier (1071 och
dess utlöpare i SO). Det har varit
tvist (törrU) om detta betesland.
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tosjes—tsieggim
jämväl i Vilh. som efterled i åstosjes, se tossjes.
namn.
tossjes, attr. av tos'sje ingenting, intet,
något som är betydelselöst; oduglig, tsahtsa, gen. tsatsån vattendelare i en
dalgång (dvs, högsta punkten, längst
betydelselös. < fi. tyhjä tom, ringa,
uppe i en dalgång). Q 127. Etymon:
onyttig, fåfäng.
Toivonen, Finnisch-ugrische For-bierjö Stendourå S, personnamn?
schungen 19: 91. Jfr. tjahtsa.
sele. — -gälld (gubben D.?) liggen begraven under den ena av jåmeh-gier- tsåhtse Ks =tjetittje.
keh Vilh. (enligt Torkel Tomasson). tsahtsämä, kanske avl. av tsahtsa.
tsahtsiimö Sors. 25b5 Gst Tjatsemtr., förkortning av sv. träsk, sjö.
vare.
tråhke Sn *näs»; =sv. dial. drag ed,
smal landtunga. — (.byin), by, Sors., tsahtsiimä, se tsahtsömö.
tsåntså: »tsäitsuha tål'hke ovädret
Gargnäs; -jännå Gst Gargån.
vidhåller, håller i».
eller — -tjohkko
tråhpå S, se råhppå.
(längden på a i första stavelsen ej
trappe, se råhppå.
angiven) Arj 19b4.
dråpähkä giststång. Se råhppå. dråtsaks, se tsoahke.
pöhk(ä)-jetu're Sors.
trapkösä, jfr LÖ rapkes skakning, rö- tsåni, se såni.
-vårre Jm
relse. trap`kösön-rätte, bergsida, 65 tsappek, avl. av tsabbe.
20b1.
S0b5.
tsasi, se tjåhtje.
trapok, se dråpöhkö.
tr eppen (Nens•Sn: se under vier'htsa); tsatsåhk, avl. av tsahtsa. tsatså(h)k,
trol. gen. av *treppe=riehppe.
lågfjäll, Jm.
tsavehk, jfr tsavvet, 3sg prt tsavii (NG)
tromp(w)ä, se trumpö.
tvinga skingrade renar samman. — trontä =no. *trond =tronder, fno.
pröndr, Pråndr. trontn dävvå Tranris
njår'ka, -jciuråtj Arj 19a2. I september, då laxöringen leker, är tjärnen
lappby.
full med laxöring.
tront(ä)n, se trontö.
tschidtjak, se tjittjåk.
tr6renik, se rör`nik.
tsehpahk, se tsiepahk.
tr6tnik, se rötnik.
trumpwä: LÖ trumpi: sadkem ver- tsekkilm, se tsekkim.
mes, qui in naribus rangiferorum ab tsekklm, gen. tsekkima; SG tsekkilm,
gen. -a upprest märke, sten ställd på
insecto quodam, quod vocant snompat aut tr., generantur illosque
ända och stöttad, stenröse, stång
uppsatt i en klippremna mellan stevalde vexant; Linné Lycksele
trompe Cephenomyia (Oestrus)
nar 1. d.; tjänar som vägmärke. Q
trompe, nosstyng. Qvigstad, Patte129. Jfr tsieggim. tsiekkim-jokötj Jm
dyr D 24.
(Lgr; Hbr anger slutet
7c4. tsekkim-vadah Arj Ruong 19c6.
o-ljud) Tn 71 Gst Svansjökl(äppen). tsieddå, gen. tsiettå, öknamn på Huljotsabbe, gen. tsappe; Jk tjabbe nedre
lapparna i Jm. -jecurcitjah Jm 20c5.
märgbenet på framfoten hos renar tsieggim, nomen actionis av tsieggit,
och liknande djur. alep tjabbe, bäck,
tseggit resa upp, ställa i lodrät, eller
Jk 9a1; lulep tjabbe Gst Lule Tjappe.
nästan lodrät ställning (en sak och
tsagge-koahte, S tsakke-goate tält utan
en gång); sätta ned mot jorden och
bågstänger.
på så sätt resa upp något; bygga
tsahke S huvud (särskilt på djur); LÖ
(en stuga 1. d.). Jfr tsäggia upprätt,
tsakke mennisko eller annat kreaupprest. —tfiellå, en stor slät fjällturs hufvud (Lyeksel.). Förekommer
hed, Jm. Stenar är resta här och
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tsiehkes—ts6hkulak
där, troligen av lantmätare förr i
tiden.
tsiehkes, gen. tsähkkci; tsähkes, skåra,
hak, inskärning; skåra som görs t. ex.
i en träbit, när man räknar något;
etc.; värre- — terrass i fjäll. Q 139.
Avi. av tsiehkke.
talehkke, gen. tsiehke; Arj tsähhke
skåra, hak (t. ex. i ett trästycke);
mycket tvärbrant sluttning. Q 138.
tsähhke, fjälltopp, Arj.
tsiekkim, se tsekkim,.
tsielek, jfr tsiellat, neg. tsiela, skälla
(om hund och fjällräv; även fig. om
människa): skälla på (även bildligt).
tslel'ke Ks, se tjiel'ke.
tslepahk, kanske =NG tsepahk, N Jm
siepahk 1. bellingsko av den från
Torne lappmark införda typen med
stor snyt och sömmarna inåt; 2.
(NG) ,-,-sinfierrci näbbmus. Avl. av
tsiehpat bita sönder; skära, karva sönder i småbitar; tsiehpam, ii sjnjierrci
suoineu tanng råttan (råttorna) hade
-jeturectj
bitit höt till småsmulor.
Jm 21a2.
tsletnjal Ks, se tjiekval.
tsieves, avl. av tsievve. -jciurcitj Jm
28c2. Sjön skall ha fått sitt namn en
vinter då snön var hård och skogslappen Teilus från Udtja vistades där.
tsievve, gen. tsieve; tsävve, gen. tsäve
snö som är hoppackad och hård, så
att den bär en ren, ibland också en
människa (ej skare; renen orkar ej
gräva igenom den).
tsihka, jfr tsikästit påstå, vara påstridig. •••• -oal'ke, -jiekva Arj 19a1.
-njoas'ke Jm
tsihtsak, jfr tsihtse.
Ruong 20a3.
tsihtse, gen. tsitse; SO Gv tjihtje liten
fågel, sparv; tsitscitj (dim.) ds. Qvigstad, Fuglenavne 335. fi. tiainen liten fågel, mes. Familjenamn i Jm.
tsitse-suolei, Ks 1b6. Där har en Sopperobo haft en torvkåta för fiske.
tslr'ku, avl. av tsir'Itict (intr.) spruta
ut eller in (t. ex. vatten genom ett

-jdurcitj Jm 20c5
häl i en båt).
(uppgavs av Grms sagesman betyda
»Kvarnträsket*); -vcircitj Gst Kirkovarats.
tsltsuk, avl. av tsihtse. -jciuråtj Arj.
tsoahke, se tsoakes.
tsoakak, ts6kak, avl. av tsoahke: se
tsoakes. tsökak, småsjöar Jm: 13c1,
20a1, 28a6 (den sistnämnda är mycket grund). tsöko(h)k Arj Ruong 27b2
Gst Grundtr(äsket).
tsoakes, tsökes, S tsökci, tsööks 1. attr.
(pred. tsoahke N) grund (om sjö, å);
2. lågt vattenstånd; (KN) grunt
sted, grunn. Q 132, 133. Etymon:
FUV 77. tsökes-jokötj Gv 13a5 Ost
Suppatsj. tsökci Sors. Gst Grundträsket; tsökei-jecu're gårdar, Gst Grundträsk. tsöölcs-juhkä (öppet ö) T Gst
Grundbäcken. Hit hör väl också:
tsökahciu're Jm 21c3 Gst Tsåkas (sjön
är grund). tsöhkci, sel, Arj 19c5
(längden på o ej angiven). Nens6n,
Åsele lpm Tsaks Jaur e (skrivfel?)
grund.
tsoal'me Ks =tjoa/inte.
ts6hkå, se tsoakes.
tsohke, gen. tsoke; Jm även: tsohkke
hjärta (hjärtmuskeln hos människor
och djur). tsohke, en liten spetsig
höjd, som liknar ett hjärta, Jm 13a3.
ts6hke, se tsoakes.
tsohkko Ks —tjohkko.
ts6hkul, jfr tsöhlculak. -kielas, gen.
tsöhkula (även tjöhkul- sades) Jm
21a2.
ts6hkula, se tsöhkulak.
ts6hkulak, ts6hkula; Arj tseihkulak. 1.
KN P grunrxe, grunt sted i havet,
innso el. elv; Kr dam el. sund hvor
det er tort om sommeren; 2. Lule NG
messmör uppmessmör;
blandat med mjölk (nyttjas till kaffegrädde). 1. avl. av tsoahictit få lägre
vattenstånd, falla, sjunka (om strömdrag, bäck, sjö); 2. troligen egentligen 'fällning' och sålunda identiskt
med 1. Q 134. Grundord: tsoahke (se
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tsökalmä--tuol16
tsoakes). Jfr tsöhkul. tsöhkulak-lechkd,
platå, Jm 13c4. tsöhkula(-jiturcitj),
mycket grund sjö, Gv 13a6. tsdhkulak-johko eller tsdhkul-. Arj 19c5; Arj
Ruong tatilikulak 19c6.
tsökalmä, av!. av tsoahke (attr.) grund.
, en grund tjärn, Arv 42a6.
ts6ko(h)k, se tsoakak.
tsöka, se tsökau.
tsdkå S, se tsoakes.
tsökak, se tsoakak.
tsökau, gen. tsöhkama grunt ställe.
Av!. av tsoahke: se tsoakes. -jciurre,
tsökahäu're Jm 7c4. Sjön är grund.
tsökes, se tsoakes.
tsdtsä »högt liggande skoglös fläck».
jille- , berg, Sors. Gst Gilksåts.
tstihkul Arj, se tsöhkulak.
tsähkulak Arj, se tsöhkulak.
tsuobbu, gen. av tsuoppdi.
tsuobitsa, gen. tsuoptsa; tsuopitsa; NG
tsuokitsa, gen. tsuoktsa; Härj. teuouitsä
snöfläck eller snöfält i fjällen om
sommaren; (NG) =jassa; (LÖ) stadigtvarande snö i fjällen; (Härj.)
Schneefeld im Sommer im Hochgebirge. Q 136.
tsuohkudah- Ks jfr tsöhkulak.
jciu're Ks 6b2 Gst Tsåkuttaj(aure).
tsuoletsa, se tsuopitsa.
tsuol'ma Ks, se tjuolima.
tsuonama, gen. av tsuonan.
tsuonan Ks, se tjuonam.
tsuoppd, se tsuoppdi.
tsuopp61, gen. tsuobbu; NG tsuoppd
groda, Rana (temporaria). Qvigstad,
Pattedyr, B 13. tsuoppd-jciurdtjä
Sors. Gst Toslmästj(ärn).
tsuop'tsa, se tsuobitsa.
tsuoutså, se tsuobitsa.
tsur'pme, se tjurime.
tsåkas, se tsoakes.
tsåkes, se tsoakes.
tsåkutta, se tsuohkudah-.
tsägtso, se sjäksjd.
tsähkes, se tsiehkes.
tsähhke Arj., se tsiehkke.
tsähkkilk, jfr tsähkIcia rista, skära in,
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göra skåror: se tsiehkke.
fjäll, Jm
12c4.
tsäma, gen. av tsäpma.
tsäpma, gen. tsäma inhuggning, fals;
tsäpma-tierime, tsäma-tierime tvärbrant sjö- eller bäckstrand. Q 137.
tsärril Ks, se tjärrd.
tsässa =tjässti.
-Mild, stenblock i
närheten av Kvikkjokk (lyser vitt).
tubbökä =sv. tobak? tubbak? 65S0b4.
tubbakwö-jappwö 71b4, 1158.
tillpuk, se tuol`puk.
tuoddar, se tuottar.
tuoddaras, se tuoddaratj.
tuoddaratj, Trn tuoddaras, dim. av
tuottar.
hela fjällsträckningen på
båda sidor om riksgränsen mellan
Altevand och Tornträsk fr. o. m.
Pålnoviken till Rr 278. Så kallades
Dundret (Gv; muntlig uppgift av
K. B. Wiklund).
tuohk-, se tuohke.
tuohke, gen. tuoke platsen bakom något; vad som är bakom något. fi. taka.
tuohttje en ny lapp ovanpå en gammal: presensparticip av tuohttjat
lappa utanpå en gammal lapp (oapme
tuogvasa nalci tuohttjat; Grm Ortn.).
, ett litet berg med björkskog Jm
13bc.
tuokgas, gen. tuogvasa; S duos lapp
(att lappa med). Av!. av tuogvat
lappa. Etymon: FUV 916-22, Comparative grammar 376. duovös-jdure
Arv 43b3 Lappträsk. Skämtsam
översättning från svenskan?
tuolappa, se tuolipa.
tuolle, gen. tuolje hud (med håret på;
av ren, älg, ko etc.). fi. talja. -johko
Jm 20b5; tuolje-varre 21b6 Gst Al.
Sarkavare. Toppen är platt och liknar till formen en renhud.
tuolle, se tol'le.
tuolld KN; Lule stuolld, gen. etuota
(KN) tele (i jorden); (MG) bottentjäle i myrar, träsk och sjöar; Jm
stuolld-pahta kvinna som är tjock
och bred i gumpen och har svårt att

tuolp—tuou'le
stiga upp från golvriset. tuollu-värre
Jk Tuolluvaara. stuati, fjäll, Jm13b1.
tuolp, se tuorpa.
tuol'pa attr. (pred. tuol'pat) flat, platt
(t. ex. om berg) —, berg, Jm. d:o,
fjäll, Arj 12e3.
tuolpagorni, se tolpagorni.
tuolpak, se tuol`puk.
tuolapak, avi. av tuol'pa. , berg, Arj
1903; -vårre 19e6.
duolepåtjö »en liten prick». Jfr fi.
talppu fläck.
tuolepuk, Trn tt'dpuk, avi. av tuol'pa.
, berg, Jm 13c6. Viikusjärvi tidpuk,
lappviste, Jk 10a6 fi. Tuolpukka.
Gv 9c3, 14a3 Gst Tuolpak.
duolltäm, nomen actionis av (Lule)
tuolitat koka (intr.); bubbla, forsa,
strömma (om vatten i en kallkälla, i
en bäck etc.). — -jåu're Malå 42a5 etc.
Gst Kokträsk.
duolk-, se tuoliva.
tuollva, gen. tuolva smuts. duol'inire
Arv 34e4-5 Gst Sotträsket.
tuomes, gen. tuopmåsa =Temas? NL
139. -vår'htti, berg, Jm.
tuommå (aspirerat t) S, troligen -Tornas. tuommån vårtti kalberg, Fr
47e2 G Sjougdfjället.
tuommån, gen. av tuommci.
duouös, se tuokvas.
tuopmås, gossnamn =Tomas.
-vårå.s, fjällbacke, Jk Wiklund 4a1.
tuopt, se tuop'te.
tuoptå, gen. tuobitåka trakt (särskilt
renbetesmark). Q 227. Jfr fi. tanner,
gen. tanteren eller tantereen gräsvall,
trampat ställe, hård mark, mark,
plats, fält.
tuopte, jfr tuoptå. -våråtjah Jk 4a2
Gst Tuopti; ".•-johka Gst Tuoptijokk.
tuopti, se tuopte.
duorå, se toarrti.
tuoran =duorcin.
duorån, gen. av duorå.
duores, se toares.
tuores, se toares. Gv tuores-jiegge
=fi. Poikkijänkkä.

tuorg-, se tuor'ka.
tuork-, se tuor'ka.
tuor'ka, företrädesvis plur.: tuor`kah
risbetäckningen på kåtans golv;
Njunjes, Jm tuor`kah björnens tarmar (noaord). Etymon: FUV 76„.
, -nödås, lågt fjäll, Jk Wiklund 3a6
(där växer det ris). tuork-åhpe (alius:
toares-) Gv 22e2 Gst Tuorgape.
duoro, se toarrti.
tuorpen, se tuor`pun.
tuorcpun, gen. tuor`puna puls, stöt med
en klump i ändan som nyttjas till att
skrämma fisk in i nät eller not; (NG)
klubba, klump som sättes fast i ändan på en pulsstång; klädstöt. Avl.
av tuor'ptit skrämma fisk in i nät eller
not med tuorrpun; stöta kläder med
fi. tarpoa pulsa, stöta med puls i
vattnet för att skrämma fiskar i nät;
plaska.
lappby (distrikt) i Jm.
-jåu're Jm 28a3. —, ett platt fjäll
Arj 19c6. Petrus Lmstadius, Journal
93 Torpenjaur.
duorrå, se toares.
tuort-, se tuor'ta.
tuor'ta, gen. tuor`ta, personnamn =
Tord. Familjenamn i Jm. En Tuorda
följde med A. E. Nordenskiöld till
Grönland och skrev tillsammans med
kamraten Ras'sa in sitt namn i skidlöpningens hävder: se Collinder, Lapparna 79. tuortåu're (och tuortaberget) Jm 28b6; tuor<tan-åhpe 21b6.
tuorctan, gen. av tuor'ta.
tuottar, gen. tuoddara (NG) det kala
lågfjället; (Jm) vidsträckt, mera
platt, trädlöst lågfjäll på gränsen
mot skogslandet. Q 219. > fi. tunturi. -veyråsj Gv 14b3 Gst Tuttovarats;
-jolcötj 15c Gst Dunderbäcken; — -cape 22e5 Gst Tunturivuoma. duottörän-ave Arv Wiklund
34b5 Gst S. Döttrenåive.
tuottje Jtl Lgr ruhige Strombahn. Q
212.
tuou'le torr, porös, bark- eller träartad, svart utväxt på björk; nyttja.
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tuova—därnå
parne slagit hvarandra där i sednare
des förr som kaffesurrogat; nyttjas
tider.
även till att bränna vårtor eller
bränna bort reumatism. < fi. taula tårra, se toare8.
fnöske. Nensån, Åsele lpm, dolo tårrerim, se toarrei och ripme.
tårva, se toar'na.
tunder; Tåula, af tunder.
tåula, se tuou'le.
tuova, se tuvivå.
tädda, gen. tätta något som lägges på
turist-, se turis'ta.
som tyngd för att tynga ned något.
turis'ta turist, turist-oaivåsj, liten
Jm Ruong 20a3. Där hade
fjälltopp, Jm Ruong 20a2. Dit
man mjölkkaggar nedgrävda över
går en turiststig från Kvikkjokk,
vintern. Det var inte alltid man hade
»vai turistah kalkih våritahit för
dem i källor; man sade att tievvåatt turisterna skall få se på utmiel'hke var bättre.
sikten».
turcki, troligen gen. av *tur'hki, < fi. tädtjulii, gen. tädtjulahå; städtjulii;
(s)tädtjulahka ödla, Lacerta. Qvigturkki päls. — -johka, bäck, Jk
stad, Pattedyr B 1. Jfr fi.
Wiklund 4c2 (rinner från SV till
städtjuli-våråtj, -jokötj, -jåuråtjah (elGst Kuolatsjaure).
ler tädtjuli-) Jm 28c2.
durre, Mine S skal (pass). Lånord: sv.
däitjå Härj. Lgr schwarze, zähe Moordörr. durren-tjohkko T.
erde. Kanske lånord: no. deig 1. deig,
durren, gen. av durre.
altet masse; 2. myg, blod, tynd.
tuså-, Jfr tussat, lag prs tusetu (sakta,
tyst) syssla med något (inte ha täkå, gen. tähkåka (rak) kåtastång.
-oai've Jm 19a6 Gst Täkanåive.
brått). — -suol'luh jcimåk-suol'lutjah
dekci-njuonnå, bergutsprång, Sors.
Jm 20c5; -njcir'ka 20c6.
26c1.
tutto, se tuottar.
täkan, se täkå.
tuurö (tenuis, t. o. m. aspirerad) —
t äko, se tiihk-.
Tor. tur()-åse, bergshöjd, Vilh.
täleht, kan tänkas vara avl. av kille —
tuvy-, se tuvivci.
-tuottar Gv 15b5 Gst Teletielle.
tuvivå, gen. tuvvå det grövre partiet i
töisentunturi. (Det lp namnets samvardera ändan av ett ben (ledkapmanhang med det fi. är oklart.)
seln och ledskålen). stuor-tuwwci Gv
13a(5—)6 Gst Stuor Tuovaj(aure); täl'hpa, se täl`pa.
tälcpa (tällhpa?), jfr täl`pas =Herpes
tuvvå-jokötj; tuvvån-åhpe.
något som uttrycker hån, spydighet
tuvvån, gen. av tuviva.
eller förlöjligande; tiel`pestit håna,
tuvvåtj, dim. av tuvivå. unna tuvveaj
berg, Gv 22c3 (2 km
förlöjliga.
Gv 13a6 Gst Unna Tuovaj(aure).
. V om 457).
diirre, se durre.
täpmuk, se tåpmuhk.
tågge, se togge.
tålko: Nensån, Lycksele lpm tålko tärcket; Friis daerged litus praeceps,
bakke i seen ved stranden, marbakke,
tjakk då det tinar, rinner snö och
kyrkby och socken, Täräntö.
vattn.
tålpagårni, se tolpagorni; jfr tär'me, se tier'me.
därnå, diernå, enligt Moosberg trolikiebine.
gen =fågelnamnet (sv.) tärna, som
tåras, se toaree.
i Sverige förekommer som sjönamn.
tåro, se toarrti.
deärinå, dier'nå Tärnasjön. Kyrkbyn
tår o ks = Lule *toartihkis krigisk, falock socknen uppkallade efter sjön.
len för att slåss: se toarrei. Nensån,
deärnå-jeändc Tärnaån.
Lycksele lpm Tåroks Tjakk, Lap238

täu'nå—urctös
täu'nå NG dyna, madrass. Lånord.
Föreligger kanske i: täu'nå, lappviste,
T Gst Keunaålke.
Gv 9c1.
tävå S, se tievvå.
dävvå S, se tievvå.
döh' v15 »landstrykare». -suwän Sors.
döttren, se tuottar.
ubbå, gen. uppå, personnamn, sv. =
Ubbe(?) , bäck, Jm 704; uppå-kålau.
N. A. Gruvvisare tror att någon med
namnet ubbå fallit eller förolyckats
där. uppci-tjavelk, landrygg, Jm
Ruong 20b5.
uddnall, jfr Härj. utnik, Lule atnet
hålla, ha. Nensen, Åsele lpm Uddnall, uddnet, hålla i.
uhtja, se uhtsa.
uhtjä = uhtsa.
uhtsa attr. (pred. uhttse), S uhtse,
uhtjä liten. Jfr unna. uhtja-vårre Gv
22e4 Gst Paktevare.
uihtå, jfr ui'htik. -johko Gv 8b2 Gst
Tjautesjokk.
uPlitfi, gen. uihtit (NG) smal sträckning av trädlös renbetesmark, omgiven av björkskog; (Jm) sträcka
eller terräng där man lättare kan ta
sig fram (t. ex. med renhjorden)
emedan det är litet med skog eller
ingen skog (: öppnare sträcka). Q
396. < fi. uitto lögningsställe, flötningsställe, vadställe; en inom fastare
mark inskjutande sank sträcka, där
fräken växer och som stundom ligger under vatten. rotjimyr, Gv
14a5; kär`mai- 15b2 Gst Kärmetuittu.
-n(j)- =oai've: se under alla.
-uje, se oai've.
uks-, se uksä.
uksä, gen. uksin forell. Nensen, Åsele
lpm Ukks Jaureh, å Stenbitholmen; 0 ksjok k, Laxbäcken. uksöntjönnöh Tn 76 Gst Gråsejtj(ärnar)na.
ul'ke S, se oal'ke.
ulles S; olles, gen. ollösa eller ollåsa N
hel (och hållen); hel ( =oskadad);
fullständig, fullt utvecklad, vuxen;

-jåure Stenfullkommen, färdig.
sele Gst Ullisjaur. Nens6n, Lycksele
lpm Ullesjaure (ålles, stor) Långvattnet.
ullis, se ulka.
und, gen. ullti ull. Nordiskt lån: NL
337. ullit-jiegge Jm 21a1. Vargen har
rivit ett får där och man har funnit
ull.
unlarö Fr =sv. ankar(e). — Fr 46a5
Gst Ankarvattnet. iinclar(ä)n njuone,
fjällutlöpare, Gst Ankemjuonje.
unna attr. (pred. unine), S unnä liten.
Hypokoristisk omdaning av uhtsa.
unnas, se unna.
unnö, se unna.
unno Ks, se unna.
uon`kö, se on'kå.
upmäi, se upmäjä.
upmäjö: se Wiklund, Namn och Bygd,
1914: 107. -., -jeänd, upmäjön-jeänti,
upmä-jeänd (Moosberg) Ume älv.
gasikö-upmäi, sjö, T.
upmäjön, gen. av upmäjä.
uppå, se ubbå.
-ur =i4u're.
uras, se håu'kuras.
ur'jel S, se oarijel.
ur'jeli S, se oarujelii.
urin Arj, se oarijel.
urckä
, hela fjällsträckan
SV om sjön 664 (Gst Saxaborga) Fr
47b1.
urro S, se otö.
urct-, se urcte.
ur'ta, se ur`tai.
urctai, gen. urttaha fåran där bottnen
sättes fast i en kagge. fi. uurre, gen.
uurteen urgröpning i kimmen, däri
bottenkanten infogas, lagg, bottenkant på laggkärl; räffla, repa, fåra.
Hit hör nog: urita-jåu're Gv 21b6.
urcte, troligen =Kola ur'te grosser
flacher Fjeld od. Fjeldrlicken. Se
under pcir'hte. Q 868.
urctib, Lel urtas; Lule urtas, gen.
urthtasa rotstocken av Angelica archangelica. Nordiskt lån: fno. urt f.
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urcts—vakkd
urt, urn. *(w)urtiz. jille-urct(ö)s-jåu're
Sors. 34e2-3 Gst V. Orstr(äsk); tutte
urct(ö)s-Ktu're Gst Ö. Orstr.
urets, se ur`tös.
ut s., se uhtsa.
utse, se uhtsa.
uuhsuhk, SG uusuk dörren i kåtan
(själva dörren, gjord av tyg och träspjälor). Avi. av uk'sa, gen. uuhsa
(SG gen. uusa) dörr, dörröppning
(troligen < fi. uksi: FUV 121). Torde
föreligga 1: skild-suhk-jetu're, fi. Taalluusukkajärvi Jk Wiklund 4e4 Gst
Talusukkaj (ärvi);
förmodligen:
*stål(it)-uuhsuhk-jciu're. Jfr suhkkei.
uulä »torde sammanhänga med no. o/
eller ola rem» (Moosberg).
-vuölejuhkä T; (Moosberg)
-wuölle 01fjeldet.
uuröht- Ss, troligen =oruhtak.
juhkö Fr 46b6; där har det funnits
visthus och kåta, som nyttjades om
hösten.
uurdtahkä, troligen = oruhtak.
, Fr
46b6, 47b1: fjällområdet S om Värgaren.
uvve, gen. uvs Arj Qvigstad stromdrag i elV; Lö uwe, uv we ström,
spak ström. Q 869. Et3rmon: FUV
1252.
-tijd —oai've.
lilles, se ulles.
iinckdr(d)n (gen.), se un`körö.
tirckd =ir'ke, irckes. Jfr KN itkti
stad hvor solen ikke når hen, skyggen. — -tjol`tä; iircken-tjahkä (oriktigt för *iir<kön-) Vilh.
&lan-, se är`kö.
vadda, se vahta.
vadidjå, se vajjd.
waddje, se vajja.
vadje, se vajjd.
vadnas, se vands.
vakttorn bäver. Qvigstad, Pattedyr
255.
vadujalls, se vatnjalis.
våd'rå Ss, se vdritit.
vadaht, pl. av vadda: se vahta.
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vadda, se vahta.
vadds, avi. av vahta. kuossa- , ås, Jk
10b4.
vågge, gen. våkke; S våkke djup dal
mellan fjällhöjder, större dalgång i
fjällen; (Vilh.) myrland med skogsholmar på; tuvigt, men tämligen fast
myrland; (Nensdn, Lycksele lpm)
mossmyra; (Härj.) jämn slätt. Q
878. Kanske nordiskt lån: fno. vangr
(ouppodlad) slät mark, slätt; no.
vang engslette, gresplan; gry:kilning i
en skov eller imellem golde marker
(Toivonen). våkke Vilh. Gst Grundsjömyran. Hit hör väl också: våkkejeture eller våkkciure (längden på aljuden icke angiven) Sors. 25b5-6
Gst Vaggejaure.
vane, gen. vakve krökning, böjning;
jfr vagvahit sträcka på halsen och
titta fram; vakna, gen. vavci krok
(liknande en metkrok, t. ex. i sländans övre ända att fästa tråden i, eller på njallans fot för att hindra järven att ta sig upp); hulling; vakvitt,
3sg prt vaviti, stå och sträcka hakan
över ett föremål, t. ex. en gärdesgård,
och titta (om människa) eller i allmänhet sträcka på halsen och hakan
för att titta; stå och sträcka fram
halsen och nosen för att få tag i en
matbit (om hund). vagve-njdrika eller vakvek-njdrika, med ett stort
stenblock, kallat vakvek-kånd Jm
14b1. sarves-vakve, fjällparti, Arj
Ruong 20e1.
vahka, jfr KN vahkaht stri, sterk, hurtig (f. eks. om strom, trav). fi. vikei vikevä duktig, häftig, hastig, livlig,
rask, stark, kraftig; v. hevonen livlig,
yster häst; v. kuin tuuli vindsnabb.
-cihå, å, Jm 7b4.
våhklui; gen. vcalcic eller våhkkit Jm
spricka i isen på hösten (enligt en
meddelare: bred så att en människa
kan drunkna). Föreligger förmodligen i: vithkit-kuoi'hka (se under
vdhkd; 1598 Wakonkoski).

våhkii—vålikåta
vållui, gen. vad KN det seige belegg valmat, jfr vaimatit jämra sig (Grm
man får på fingrene når man spiser
Ortn.).
fisk; fiske» (vann man har kokt fisk vålimå Ss vdimd hjärta (i andlig mei). Föreligger kanske i Jk Wiklund
ning; som kroppsdel på människor);
4c5 Get Vakka,koski; (Härj.) Sinn, Herz (als Geistesfähigjciu're 4c5-6 Gst Vakkojärvi. Se
keit). Etymon: FUV 6810. vdi'm(d)dock vcihkkei.
6i've, litet fjäll, Jk Wiklund 3a6.
wåimå-tjar`ve 71a4.
vahta, gen. vakt; vatd; Jk vadda; KN
vadda (NG) öppen, men ej alldeles viimnk, avi. av vai'md. —, sjö, Jm
och Arj 12c4 (a-ljudets längd ej anträdlös lavmark (det bästa renbetet
given). vdinnik, fjälltopp, Arj 19al.
under goda år, men det sämsta under
dåliga år, emedan det inte finns av- *våipånässli, se våipånsn.
lopp för smältvattnet); (Jm) öppen, våipånsn, gen., jfr våi'pat bli trött.
tjahkä (aliu,s: waipdagse, skall väl
skoglös mindre slätt i skogslandet (ej
vara: *vdipdnössö) Fr 47ab2 Gst
helt flack). Q 874. vatå-vdrre Gv
Vaipanestj(ahk).
15b2 Gst Vatavaara.
våliså
Tysfjord Qvigstad en stor slette.
våhtjer, kanske omdaning av vähtjer
hammare ( =fi. vctsara) under påver- våivån, pl. våivånah (NG) lemmalytt,
ofärdig; (SG) fattig, eländig; (NG)
kan av fi. va8ara.
är det gamla
krympling; (SG) fattig, eländig pernamnet på Gällivare kyrkplats vid
son; (Jm) stackare. Avl. av våi've,
-jåure, fi. Vasarajärvi; Dundret
gen. vdive möda, besvär, plåga; <
har kallats våhtjera-tuottar. våt j jr
fi.
vaiva (kanske nordiskt lån).
heter på skoltlapska en kal halvö,
tjohkka Jk Wiklund 4a1 Gst Maisom börjar i Enare och fortsätter i
vattjåkko.
Finnmark, där den kallas vähtjer;
-vajå,
se vajjd.
dess. fi. namn är Vätseri. Enligt V.
Tanner finns det i skoltlapskan ett vajjå S (Sors.) grässlätt i fjällnisch;
(Vilh.) rymlig bäckdal i fjällsluttvåt j er som betyder 'slät, fri från
ning;
(Härj.) eine Art Tal in einem
buskage', men det betvivlas av T.
hohen Berge; (Nens6n, Åsele lpm)
Itkonen. Gv vdhtjer har uppgivits
fjelldal; flat land. Q 872. Hit hör
vara namn på en viss same.
kanske: vac/c/jci (1: vokallängd ej anvahtsa, gen. vatså nysnö. fi. viti. Hit
given) Ks Qvigstad lite dalstrok
hör kanske vahtsujä Vilh. Gst Gran(mere skar enn dal). vadje: tjcatjberget. (ujö —oai've.)
vadje bäck, Sors. Nens6n, Åsele lpm
vahtsujä, se vahtsa.
waddj e kalt, kallt, snön ligger
våhtts-, se fattsa.
länge där. Kanske avi. av vadjat,
våhttsa, se fcihttsa.
Härj. vijjiht skära till (tyg eller
våhtäm-, nomen actionis av (Lule)
skinn); skära i skivor.
våhtet, 3sg prt vdtii stillatigande av- våjjä Kall Wiklund slät, fin, gräsbevakta en matbit (om barn eller gamla
växt terräng i fjället.
personer; kan också återges med »få»). våk-, se vågge.
-jecure Arv Wiklund 34c6 Gst våkk-, se vågge.
Vattemjaure.
våkkårahk, se vcikkåta(h)k.
vålhkönös, jfr Vfs Lgr våihkuon einzig. våkkås, troligen avi. av vågge. --njuone T Gst Vaikanesnjuonje.
johko Gv8e4 Gst Vakkasjokk.
vaikanes, se väihkönös.
våkkåsj
vålmå Ss, se vcii'mei.
våkkåta, se våkkåtak.
16 — 644045
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vålktita(k)—vålite
våkkåta(k), NJk våkkårahk KN antydning till dal. Q 875. Avi. av
vigge, våkkårahk, stor dal, Jk Wiklund 4a1. alep våkkåta, dalföre, Gv
8c3.
våkkåtj, våkkåsj, dim. av vågge.
våkke S, se vågge.
våkken, gen. av vågge, S våkke.
, dal, Gv
våkkuta(h)k =våkkåtak.
14al.
vakne Arj, se vagve.
vaknek, se vagve.
vattnets (muljerat ts, e diftongiskt)
Arj Lgr Holzstab unten im Zeltbau,
der diesen in der riehtigen Lage hält.
vakvetsa-tjohhko Arj (Lgr).
vakgetsa, se vakvets.
vakgåhk, avi. av vakvlit: se vagve.
vakvithkah, den branta bergknölen
strax V om Kebnekajse turiststation
+Flaggberget. kaipak som namn
på knölen är ett uppkallelsenamn: det
torde vara ett påfund av statsgeologen Fredrik Svenonius.
vakgfikah, pl. av vakvichk.
vak'sa, gen. vauhsa lär betyda: ett
ställe där fisken flyttar frän grundare till djupare vatten på hösten
eller tvärtom på våren; Grm vak' set,
neg. vauhse vandra (endast om fisk
eller fiskstim). -luolcita eller vauhsaluokita Jm Ruong 21b1 Gst Vaksaluokte; vak'sa, hemman, Grm 28b5.
vaksa, se våp'så.
våk'ta, gen. våuhta; S vcikitä vakt —
väktare, en som har till uppgift att
bevaka. vcaltö-tjärve 72a3 Gst Illkallshögen. Där är det vid utsikt,
och man brukade förr titta efter renhjorden därifrån.
våkt6, se våk'ta.
vål- kan vara: 1. —vål; 2. =vålit.
vålär6(-jäure) Vilh. Gst Valojaure.
Ett tredje alternativ har Nensån,
Åsele lpm: Waler, jämrar. Han har
också Valevardo, gråt, jämmer;
anken valot [: ungarna gråter];
jfr Lule vållot tjuta, jämra sig (om
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hund, fjällräv; även om människor,
särskilt om lwstadianema under liikutuksia eller om människorna i de
yttersta tiderna).
vål6 Härj. .Wegzeichen (Pfahl). Kanske lånord: sv. dial. val rund käpp;
skaft; fno. velr m. (NL 341.)
vålärö, se vd/-.
vål'få Tm =Keit.
vål'kam NG båtlänning. < fi. valkama.
vånau, gen. vålikama (eller vål'hkama) färdestråt. Jfr vål1kam.
våll-, se vållle.
vållåsj, se vid/citi.
vållåtj, vållåsj, dim. av vål'le. , östlig fjällutlöpare, Jm 20a4. -korrtje
Jm 13c1.
vålle, gen. vålle; S vålle (Ruong) mot
öster utskjutande lågfjällsrygg; (Grm
Ortn.) den släta, långsluttande östra
ändan av ett fjällmassiv (jfr klippit);
(Lgr) Ebene zwischen einem steilen
Bergabhang und einem Tal; Lö
walle ketje (wareh) kala bergsryggar, där fjällen sluta. Q 886. Enligt Lgr < sv., no. vall < lågty. <
lat. valium (fornsax. wal betyder
bl. a. 'klippvägg'); ovisst.
fjäll,
Jm 13e6; vålle-njcir'ka, -luok'ta 21e2
(udden utgör en flik av den SO
utlöparen av Kanivare). Hit hör väl
också: uhtjä våll-6Pve Sors. 33a3.
vållen, gen. av mine.
vallin, se vallen.
vållar, se vål'le och jåu're.
valka, gen. varta torr, gräsbevuxen
fjällhed utan träd (möjligen med små
björkar här och där; större än vahta).
Q 884. valta-vårre Jm 21e6. sårehkArj Ruong 19c6.
valke (kvantiteten på a oviss) Vilh.
skogssluttning.
vållte, gen. vålite, presensparticip och
Gv
nomen actoris av vålitet taga.
15b4 Gst Valtiojoki. Jfr vete, gen.
vål`te. Valtio, stat, är ett ungt ord i
finskan. I den trakten finns det gott
om förfinskade lapska ortnamn.

vållte, gen. välte makt, bestämmanderätt; NG välite- huvud-, förnämsta.
=fi. valta (skand. lån: fno. vakt n.,
urn. *walda). Se vålite, gen. vålite.
våld S Lgr ästiges Gestriipp. -bgrjö
Stensele Gst Björkliden. Se också vd/-.
vålevii, gen., se fal'hi.
vanås, gen. vatnasa; Tm etc. van'tsa,
S vin'tsä, vintjä (om de synkoperade
växelformernas utbredning och uppkomst se Collinder, Acta Philologica Scandinavica 1928: 223) båt. fi.
vem. vancis-johko Gv al, ab2 Gst Venetjoki. vanås-jäurätj Jm 28b4. vanas-johko Arj 19c5 (vid utloppet en
ståt'fli). vinctsär4 Vilh., Gst Båtsjön;
vin<ts-jäure, sv. Båtsjön; vincts-guurö,
pass. vinctsö-boar`kö, bergsänka, Fr
47b2 (N om 1011).
vape: Nensen, Åsele lpm Vape
Tjålme, där en Lapp Gosse drunknat, v ap es ij e, hvarest någon olycka
timat.
våpså, jfr (rapä-)väpses, gen. våp'så
innerdelen av handsken, mot handen.
Avl. av våp'se, gen. våpse undersidan
(innersidan) av handske eller vante
frän tumstyckets söm nedåt. En annan möjlighet är: KN våk'så, gen.
våuh,så ung gutt som foretar sig noget
ulovlig i marken (stjeler ren, går på
ulovlig jakt, etc.). --johko Jm 20c6
Gst Vaksajokk.
-vår-, se värre.
varå, se varra.
våråsj =vevrätj.
våråtj, våråsj, dim. av värre.
vardo, se varrtit.
vare, se varra.
våre, gen. av värre.
våre S, se värre.
våren, gen. av (värre,) våre: se värre.
vares, se ores.
vår'fd =feer/ä? --luolcita Arj Wiklund
26a5 Gst Varpviken.
vår'hpe, gen. vår`pe 1. varp =notdragning; 2. ställe där man drar not.
Q 891. Nordiskt lån: NL 344.

vår'htd, gen. vår`tit; NG svår'htä vårta;
fjäll som här och där har småkullar,
liknande vårtor (ordet förekommer
ofta som namn på lågfjäll nedåt
skogslandet). lulep
Jm 13c1 Gst
Latakasse; här're20a4-5; toares, berg med två toppar, 20b4.
svår`tic, fjällparti, Vilh. Gst Svartotj.
våriht, kan tänkas vara avl. av värre.
•••-oai've Gv 8e5 Gst Varittjåkko.
varp- (i Varpviken), se vår'/t.
vårepe, se vårthpe.
vårr-, se värre.
varra, gen. vara blod. fi. veri. varåtjohkko Gv 8b2 Gst Varetjåkko.
vårre, gen. våre; S våre berg, fjäll. Q
892. Etymon: FUV 1212.
warrt-, se vcirita.
vårit-, se vå/ritic.
vårltah Nens6n, Åsele lpm warrtj aur e, warrda, fiskspett, mistat i
båt, när de flyttat. Troligen av fi.
varsi (varte-) skaft; jfr varras, gen.
vartaan stekspett.
våritå Ss, se våritä.
vårtån Ss, gen. av våritå.
våretas, gen. våritasa plats varifrån
man har god eller vidsträckt utsikt;
jfr vårltahit hålla utkik, speja, ge akt
på; se också visiritti. Nordiskt lån: fno.
varda vakta, hålla vakt, speja, hålla
utkik. ,-,-tievvå Jm. lulep och alep
Arj Ruong 19c5.
vårltöjä (Snåsen Lgr) Warte. Avl. av
vciritä. ,,,-njuöne Vilh.
uppgavs
av Torkel Tomasson betyda 'röse';
röset fanns där före kartografernas
tid.
våriti, gen. vår`ti troligen: utkik, utsikt. Lånord: fno. vgrdr m., i sammansättningar yard- vagt; sv. vård,
i ortnamn var- (t. ex. Varberg).
vår`ti-tjohkko Jm 21b1, en mindre
kulle, där byborna i Randijaur brukar ha sin Valborgsmässoeld. vårltitjohkko,
-vciråtj, vär'ti (vokalen i
första stavelsen angiven som kort),
liten spetsig topp, Arj 27a2.
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våetit—våu'le
Jk 3b3 Gst Vassijaure, -tjåkko,
vårctit-? -tjohkko Jm Ruong 20b4.
-jokk.
Skall troligen vara *vår`ti-tjohkko.
jfr tjåhtje varctjat vassi, se v488e.
varctjatis, gen.
vattnet krusas; var`tjat te ko råina våsså KN (endast i pl.) hvad som föregår, 1. hvad folk foretar sig; 2. (Kau8jpietjau vippar upp och ned som
tokeino) noget hunden herer langt
renens rumpa. (Grm Ortn.). Jfr
borte uten å vite hvad det er, truende
varitji. , sel, Jm 21e4.
fare, tyver el. lign., som man er på
vari*, gen. varctji, jfr var`tjatis. »Topost mot eller lytter efter. Avl. av
lutj 8mirjdh lih tahkam låsau, kån
misset (KN) fa,re forbi, pa.ssere, gå
namma ii varitji-1488a jalå varctjatisforbi, reise forbi; (Gr) fara, gå förbi,
låssa; ruoutte-smirjåh lih takkåriit
passera (ej stanna eller titta in och
tolen tahkam, mait ii ak' tak tjoauttet
hälsa på). v48d-jiegge Jm 21c1.
puuhteh. Smederna förr i världen
gjorde ett lås som kallades varitji-lås våså, se /Uti.
eller var`tatjis-lås; (järn)smederna våså, se vässic.
gjorde förr sådana som ingen för- vatå, se vahta.
vatåh, pl. av vahta
mådde låsa upp.» varctji-johko Jm.
-jciurci8j,
våritt, gen. vår`td, Ss vår'tå, Härj. vatåhk, avi. av vahta.
— (-värre) Gv 9b2.
även vådrå. (KN) sted hvor man kan
se vidt utover, hoide med utsikt; (Jk våtjau, gen. mihtjama; NG mitja; S
Sors. Qvigstad vectiti renko (Jm även:
Wiklund) lågfjäll, omgivet av skogsälgko). Qvigstad, Pattedyr 266. — trakter, (Collinder) kal utsiktshöjd;
bgrjä Sors. 41a5 Gst Vatjoberget;
(Lule, Wiklund) nahe an dem Wald-jåure 32b6 Gst Vatjomj(au)re. Nenland belegenes Hochgebirge; Arj kal
st5n, Lycksele lpm vatjom tjuelk,
fjällhöjd, omgiven av björkskog (jfr
watjo, aldo (se Otti).
puouita); (Vilh.) »höjning i skogskanten»; (Jt1 Wiklund) ensamt fjäll i vatj om, se våtjau.
skogen, skilt från storfjällen, sv. vål; våtjii, se våtjau.
(Härj.) verhältnismässig niedriger vatnalis Arj Ruong sned backe. Jfr
vatnjalis.
Berg (ohne steile Abhänge). Q 890.
Nordiskt lån: fno. verdr, ack. v9rd m. vatnjalis Arj sned, lutande, jfr vanjaltit gå runt en topp efter lutande, sned
vagt, sv. (norrl.) vål =lp. vciritic.
terräng, snedda. Jfr också (Lule)
vårctås =vcir`tas; superlativ våritusuvidnjdt, NG vitnfdt i skev, vind, sned
md8 varifrån man har den bästa utställning, skev, vind. fi. vino sned,
sikten. vår`tu.s-vårdsi, kulle, Gv.
skev. vatnjali8 (eller vatlnjali8), fjäll,
vårctusj =vår<tutf.
Arj 19b5.
vårctutj, vårctusj, Arj vårtutj, S vörttji, dim. av vår'td. 1743 Vardo- våtrå Ss se vår'td.
gik =Jk Wiklund 3b4 var`tdlik våttsåhtahka, gen. våttsåhtakå gång
(t. ex. mellan bänkarna i kyrkan);
(Wiklund förmodar att gisek =
led där man går fram; gångstig, väg.
kähtje slut).
Avl. av vådcbset gå (till fots).
vås'se, kanske presensparticip av voi8set, 1 sg prs vcisäu fara, gå förbi, pas- vauhsa, gen. av vak' sa.
sera (ej stanna eller titta in och hälsa våu'lå, se våu'le 2.
på); svinna hän, förlöpa, ta slut (om våu'le, gen. våule L den djupa delen
av vattendrag, där huvudströmmen
tid); gå över, upphöra (t. ex. om ovägår. Q 235. fi. väylä. --mohkke, fiskeder, sjukdom, sinnesstämning).
ställe mitt ute på Tarraure, Jm 19a6.
-tjohkka (eller -tjorrd), -johka
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våu'le—vielö
våu'le 2, vciulici Arj Lgr Kluft im Gletscher. Kanske vciu'le 1.
vautas, voutas, voutos, endast i kasusformen vauitasin etc. fast: vau'tasin
lä sitter fast; avi. av vauitat etc.
fastna. vautas, mutas Gv 22c6 Gst
Vesterån.
ved'hahk, gen. vedhaka Ks Suijavaara
Lgr Platz, von welchem der Wind den
Schnee weggeweht hat. Avi. av veddahk, 3sg prt vedai den Sehnee wegfähren (subj.: der Wind).
vehe, se vieje.
vehkijä, gen. vehkijön (e långt) nomen
actoris av (Lule) viehkat springa (om
tvåbenta varelser; människor och
fåglar); även gå fort (utan att springa)
mellan ett par ställen. vehkijön-öi've
Malå Wiklund 42b6 Gst Springliden.
vehkijän, gen. av vehkijä.
veige, se vädje.
vel'hke, vänke koppar; mässing, fi.
vaski. väi'hke-värre, by, Jk 10c3, fi.
Vaskivuori, sv. Svappavare, Gst
Svappavaara.
veija, se vidjå.
vend, se väi'ke.
väini, se väirti.
ving, se vajjå.
vejje, se vie jje och vädje.
vejtek, se vettäk-.
völö, se fiele.
vePkuhk, se viel kuhk.
velma, se vielmes.
velmes, se vielmes.
valkö, se viel've.
velvet, se vielvet.
vepmat, se viepmat.
vepsa, se viepses.
verb o, se vuor'pe.
verts, se vier'htsa.
vesken, se väs'kö.
vetjer, se viehtjer.
vetna, se vägra.
vettäk-, jfr SG vettek-suohpan kasttöm
av rottågor, avi. av viedde, vlidde rottåga. -värre Arv Wiklund 27a6 Gst
Vejtekvare.

veärak Arj, se vierak.
viddjå, se vidjå.
viddok, se viettehk.
vidjå, troligen =urn. vi(h)a > fno. vé
n. helligdom hvor der foregaar off.
ringer; fsv. vi, sv. Vi (ortnamn): Wiklund, Le monde oriental 4: 212; Ymer
1911: 177; Lappische Studien 47.
fjällparti, Jk Wiklund 4bel Gst
Vittjavare +Vittjåtjåkko. S om V i
»Vittjåtjåkko» (nedanför branten)
ligger en offerplats. En annan offerplats ligger på sjöns norra strand i
kanten av rutan 3c6: se orret. vidjåjåu're (eller pcittec-) Gv 8b3 Gst Patajaure; -fohka (S om sydändan av
sjön). vidjå-kuoi'hka, - -njårika Jm
7c4. -johko eller endast , gen.
(kan möjligen skrivas viddjå) 13c4
Gst Veijaj. Jfr vijä-.
vidnår Ks =KN fidnår en som har god
jakt- el. fiskelykke. Avl. av fidneht
skaffe sig, få fatt på, erholde, erhverve sig; få (utbytte av jakt el.
fiske). Nordiskt lån: no. vinna vinde,
opnaae, bekomme; sv. vinna (NL
150) eller no., sv. finna. — -jåu're,
-johko, -värre Ks 2c1.
viedde, gen. viette; S viette rottåga.
viett-värre Arv Grm 35c1.
viehtjer, miehtjer, vähtjer, S vietjörö
hammare. < urfi. *waåara > fi.
vasara. viehtjer, fjäll, Jm 12b2. michtjer-pålelte Arj 12c2; viehtjer, fjäll,
Arj 19c5 Gst Vetjer; vietjörö-tjuolö
Gst Vetjertjuole.
vieje, jfr viejehk. -johko Jm 12b3 Gst
Vehejokk. Två alternativa förklaringar enligt Grm: 1. det finns viejehkah här; 2. avi. av vädjat polera.
viejehk, väjehk fiskyngel, småfisk.
viejek-friurcitj Jm 21c5.
viejjå, jfr viejje. suöitne- -jåuråtj Arv
Grm 42a6.
viejje Arv Grm mjukt starrhö. Föreligger kanske i suöitnevejje Arv Wiklund 34c5 Gst Hötjern. Jfr dock vädje.
vielä, se fiele.
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viele—vierta
viele, se fiele.
attr., S vaks vit; ljus. viii/tisorita Jk Wiklund 4a1 (under Gst
Ortovare; »...av den vita bergart,
som här visar sig»). vilks-6i've Sors.
33a3 Gst Vilksåive.
vielekuhk, veMuhk, NG vil`kuhk 1.
ljus; vit; 2. ljusgrå ren; vanlig vit
ren (ej albino).
viel'må, se vielmes.
vielmes, gen. väl'met (NG gen. vielimit);
S viel'met sel, lugnvatten i bäck eller
å; (Jm) älvgren i ett deltaland; (Vilh.)
spakvatten. Q 236. Petrus Lsestadius,
Journal 335 »Velma, på svenska
alven eller ån».
viePpes, gen. viel'hpet; S fäl`på hundvalp. Nordiskt lån: fno. hvelpr, urn.
*hwelpaz. (NL 347.)
vieleke KN bakkeskråning; (fjell)side;
Lö wilte viarum ad latera deelivitas tempore hiberno viatoribus traha
iter facientibus raolesta, slång på
vägar om vintern; Härj. Lgr vil`te
Abhang, Böschung, leichte Neigung
in der Erde. Q 900.
viel've S Wiklund grässluttning nedanför ett fjäll. stålä-velivä Wiklund
66SV (SO om Vallbo kapell) Gst
Stalon.
vielvet, avl. av vieve?
Arj Wiklund 26a2 Gst Valvet.
vielvål, gen. vielivuha medlut; brett
medlut, bred, sluttande terräng; =
viepmal, attr. -is tvärdjup, bråddjup.
viepmat, vepmat Jk bråddjup. Q 902.
vepmat-luokita Jk.
viep'så, se viepses.
viepses, gen. väp'sd; viekses, gen.
viekisit eller väkisit geting, Vespa.
Qvigstad, Pattedyr D 112. Nordiskt
lån: no. kvefs, kveps; sv. dial. våp«,
urn. *hwepsaz. (NL 347.) viep'såjohko, viepsis-johko Arj Grm 19c6,
Ruong väp'sd-johko.
viepsis, se viepses.
viera, gen. av vierra.
246

vierahtahka, ställe där något blivit
kullvräkt eller har rullat eller rasat
ner. Avl. av vierahtit laga så att något faller omkull; rulla ner (trans.);
av!. av vierrat trilla, rulla (intr.);
falla omkull; rasa, rulla ner (intr.). fi.
vierrä, vieriä.

vierakah, pl. av vierak.
vierak; Arj Lgr veärak, gen. vierraka;
S vierökö (Sors.) »kuperad mark med
långa backar»; (Arj Lgr) sätte-veärak
sancliger Abhang. Avi. av vierra.
joulohk-vierakah, backsluttning, Arj
Ruong 27b2. vierökö-bithkit eller laitnivierökö Sors. 33c6.
vierä, se vierra.
viera, se vierak.
vierämä bergbrant (där ett jordskred
har gått fram). Identiskt med KN
fierram elve-sandbanke som går bratt
ned. < fi. vieremä. Se sub vierahtahka.

vier'hkti, se verik».
vier'htja, se vierihtsa.
vier'htsa, gen. vierctsa; vierihtja gumse.
Qvigstad, Pattedyr 272. Nordiskt
lån: fno vedr, urn: *wePruz (NL 347;
Collinder, Acta Philologica Scandinavica 3: 224; 7: 222). Nens6n, Lycksele lpm Verts treppen Tjåkk,
v er ts, gumse, ledd från Norge.
vier'kå, se vertkei.
vierra, gen. viera långsträckt sandås
med jämnt krön och jämna sluttningar. Q 904 Etymon: Toivonen,
Finnisch-ugrische Forschungen 20:
141. lietek- •••• , ås, Gv; •-•• -tjorrå 8b2.
Se också sub pårrit.
viemi Arj =varna.
vierta (med a något förlängt) Ks —
Lule vier`tau, gen. vieritama sned
sluttning (när man färdas på den i
horisontell riktning); väg som är
sned (lutar åt ena sidan). fi. vierto
sluttning; viertää slutta. Troligen
< fi. vierrin, gen. viertimen ställe
där något rullar; rullande ställning;
ställe vid kanten; sluttning; etc.

vierctau—vittål
-rövve Ks 6b3. »Vierittää sinne ahkiot alaspäin (ackjorna slirar utför).»
vier2tau, se vierta.
vieetsak, avl. av vierihtsa.
viesike, se fiesike.
vietjörö, se viehtjer.
viettar, gen. vieddara; S viettörö hög
sandstrand, nipa; (Härj.) iiberhängender Uferrand, »urholkning i en vattenbäck under torven, så att den
hänger som över».
viettehk kasttöm av rottågor. Avl. av
viedde. jiellep -jdure Arv Grm Gst
Viddokjaure.
viihkö, viikwö Härj. Bucht, (Meer-)
busen, sinus lacus aut maris. = sv. vik.
viihtåt Jk, troligen =Lule, Fmk *viitett (se The Lappish dialect of Jukkasjärvi, §§ 380, 386), avl. av (Jm)
viiite vid, rymlig, attr. vii9a; (KN)
vätes ds. Nordiskt lån: NL 346. —
vårre Jk Wiklund 4b1.
viikwö, se viihkö.
viinahk, avl. av (KN) vii9na, Lule
viiina brännvin; vin. Lånord: NL
346.
vidsträckt stenskravelland,
Arj 19b3; viinahkah ds.
viine S Viii. fåglars (eller andra djurs)
parning(slek). Lånord: sv. dial. (fågel-)vin. -vårtå Vilh. Hit hör väl
också: vinä-vårtå 52c6, 860.
viires, se viites.
vilds, se viites.
viites, gen. viiitåsa; S viires KN vid,
utsträckt, av stor utstrekning. Nordiskt lån: fno. vidr, urn. *wictaz (NL
346). viires-johko Grm Arj 25a4 Gst
Virisjokk (S2 viiris-juhkö). Nensen,
Åsele lpm Wires Jaure, vires
jaure, sjadde, vid sjö, vidt Rentramp.
vijå-, jfr vidjå. -gaitse Sors. 25e5-6
Gst St. Ålke m. m.
vildok, se vilitd.
viliht-, (I. Ruong:) jfr vilihtit förfölja
(någon) ett stycke. --johko Arj
Ruong 19c5. Ån följer (går någorlunda parallellt med) älven ett stycke.

vilikis, se vielikis.
vilks S, se vielikis.
vlickuhk, se viel<kuhk.
vlll vild. Lånord: NL 348. -juhkwö
Vilh., sv. Villbäcken.
ville, se vålle.
virtö, se vielite.
vilitå, jfr KN attr. välta overdrevent
kvikk, vilter, ustyrlig; lånord: NL
348. — , sjö, Arj Ruong 19b5 Gst
Vildok.
vintjö Ss, se vands.
vincts-, se vands.
vinctsii, se vands.
wirem Nensen, Lycksele lpm, jfr
viites.
virihku KN kvikk, livlig. < fi. virkku.
virckal Trn, se fir`kal.
virrå, gen. virå storm, orkan;
piegga stötvind, kastvind. viråluokita Gv 15a5 Gst Viroluokte. Jfr
väirå.
vir'te, gen. vir9e ström (i bäck, å, älv
eller sjö). Q 908. < fi. virta.
sund, Gv 8c4.
viril, gen. av virrå.
wiska, se wistak.
wistak Nensen, Åsele lpm: så kallas
Wiskasjön? av wist e, hvarå fordom
mycket. Id.: Wiska, Wistaken,
af wiste?
wistaken, se wistak.
viståt- (kompositionskasus av *viståtahka?), avl. av visite. -tjohkko Jm
Ruong 13e3 Gst Vistattj(åkko); jåu're; --johko.
visite, gen. viste renlav, Cladonia rangiferina. Qvigstad, Plantenavne 344.
Troligen nordiskt lån: fno. vist mad.
vistehk, avl. av visite.
kalfjälltopp,
Arj 19b1. Trakten var förr känd för
sin lavrikedom. vistehkah, två bergkullar, vistehk-jdurcit j, tjärn, Arj
Ruong 1906; mellan de två utloppsgrenarna av Gst Vistekjokk (det är
den södra som heter n, -johko).
vittja, se vidjå.
vittål, troligen =fno. *vindull
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voitja-vuohppe
ill i vidvindill Caprifolium. (-jiennti)
Sors. Vindelälven; —mön& Vindelkroken 25b4. vittul-vårettj Wiklund
(efter en sagesman från Arj) 25b5
Gst Vittolvare. (Källflödet V därom
1744 Windellbecken.) Wiklund
(Namn och bygd, 1914: 107): »Enligt
... Einar Spjut kallas [älven] ... i
Sors. i en nordligare dialekt vitt el e,
i en sydligare vuettele, och samma
namn, med eller utan
stuor
gives även åt sjön Storvindeln.
Sorseleforrnema ... förutsätta en trestavig ... form i det språk, varur de
lånats. Om den lp grundformen och
dess nordiska original varit tvåstaviga, hade ordet både i Sors. och Arj
fått formen *vitta, och detsamma
hade blivit fallet, om denna grundform varit trestavig, men slutat på
a eller o och icke på palatal vokal...
Ordet kan vara lånat i urnordisk tid.»
Så långt Wiklund. Nu heter det emellertid vittU/ i Sorsele. Nego etiam
majorem: i den nordligaste sydlapskan har motsvarigheten till ett
slutljudande finskt a i tredje stavelsen bevarats (i inhemska ord), t. ex.
jipmölö =fi. jumala gud, medan däremot motsvarigheten till finskt e
försvann tidigt i denna ställning. I
sydlapskan har denna sistnämnda
vokal införts genom analogisk påverkan från de gamla a-stammarna
(typen jipmälä), och i den sydliga
sydlapskan uppträder alla ursprungligen trestaviga substantiv med trestavig nominativ singularis. En sådan analogisk utvidgning kan givetvis jämväl ha inträtt i lånord. Även
om Spjuts uppgifter är riktiga, säger
de ingenting om lånets ålder.
voitja, se vuodtja.
vojtakken, se buitökö.
volg, se vuoltjörö.
volpo, se vuol'hpic.
vore, se vuorre.
v or es, se vuorre.
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vorig13, se vuorTvä.

vörtötjö, se vår`tutj.
vorki3, se vuor'vä.
vouhså Trn -vuouh,sci.
voutas, se vautas.
vuesse, se vuos'se.

wuesser, se vuos'se.
våjuhahk KN sted (myr el. leire) hvor

man synker ned; sekkemyr hvor man
i almindelighet ikke synker lenger
ned enn til knes. Q 909. Avl. av
vuodjeit, sjunka ( =gå till botten);
jfr fi. vajota.
vuodahaure (: vuottas-jciu're), se
vuotta8.
vuodas, se vuottas.
vuoddå (med kortgeminata) Jk, se
vuotti.
vuodjem, Arj vuojjem tvärslå (två
stycken mellan bågstängerna i kåtan). vuödjem,-njuönne eller vuöjjemnjuönne, en liten smal sänka mellan
två fjäll.
vuodtja, gen. vuottja ishalka. Q 912.
vuottj-oai've, en rund kulle, Jm 21b3.
vuoddt, se vuotit.
vuodå, gen. av vuoddti, vuoddzi, se

vuotU.
vuogga, gen. vuokka metkrok. fi. onki.
Arj 19e2.
vuoggås, kanske avl. av vuogga.
,

öde gård, Ks 2c6, fi. Vuokkainen;
-kor'so 2c5.
vuohpiS, se vuohppa.
vuohppa, gen. vuohpa; S vuohpö. svärfar. fi. appi. vuohpö-juhkö T och Sors.
32a4 Gst Svärfarbäcken.
vuohppe, gen. vuohppe (Jm gen.
vuohpe); S vuohpäi liten vik, vars
mynning är trång men som vidgas
inåt landet och där det växer fräken
och gräs och där gäddor brukar gå
in och badda; då vattnet sjunker blir
först mynningen och sedan hela viken
torr. Q 926. Nordiskt lån: urn. *höpia
avl. (uppträdande som efterled i
sammansättningar?) av *höpa > fno.
hdp n. liden indesluttet bugt af seen;

vuohpiii-vuola
no. hop m. en smal vig af seen; en liden krog eller vinkel imellem to
brygger.
vuohpäi, se vuohppe.
vuohtta, jfr vuohtta-rcii'hpe renens
dragrem (fäst i släden; riti'hpe dragrem). - -reiuitzi, berg, Gv 22c(3-)4.
vuolnes, av!. av vuoi'net se. - -tjohkko
Ana 13a1.
vuohjastim, nomen actionis av vuoivastit vila, pusta ut. Avl. av vuoi'va
liv ( -levande varelse); KN ånd;

ånde(drett); pust. Etymon: FUV 684.
-lcci/ 1 /2'4 Jm 20a1, sv. Vilsten(en).
vuoitas, gen. vuoi'tasa smörja, smorning (att smörja med). Avi. av vuoi'tat att smörja; av!. av vuodja, gen.
vuoja smör; fett. fi. voi smör. ,,,tjahtja, pasströskel, Jk 3a4 Gst Vuokiatsa. Där står stenen vuoitas-kär'ke,
som man offrade till (smorde) förr i
världen (i nyare tid har man hällt
brännvin i en remna i klippan).
en gräsrik sluttning på sydsidan av fjället -tfohkka (Wiklund
-pålcute) Jk 3b3 Gst Vuottasreita.
Fjället kallas vanligen
petuhtåsj Gv 8a2.
vuojahak Trn -vuojahtahka.
vuojahtahk = vuojahtahka.
vuojahtahka ställe där man låter hjorden simma över ett vattendrag. Q
918. Av!. av vuojahtit låta en renhjord simma över ett vattendrag;
kausativ av vuodjat simma. fi. uida.
vuojåhtahka, gen. vuojåhtakån (NG)
= jolös; (Jm) led eller väg där man
driver fram renhjorden. Q 919. Av!.
av vuojehtit driva åstad, driva på,
driva fram (t. ex. renhjorden på flyttning; av!. av vuodjet köra [med ren
eller häst] =fl. ajaa).
vuojat- -vuojahtahka.
Jm
14e3; -8uottii 20a3.
vuojjem, se vuodjem.
vuokiatsa, se vuoitas och tsahtsa.
vuokija, gen. vuova; S vuovä kräva (på
fåglar); (Jm, individuellt) munkorg

för hund (vuovae); -jecu're sjö utan
avlopp; Lö wuogna-jaure lacus
minor, qui freto aut flumine cum
aliquo majore junctu,s non est, en liten insjö, en sjö för sig sjelf. Etymon:
(7) FUV 687 Comparative grammar
3888. wuovä-jecure 59a2 Gst Vuongej(aure). Jfr vuovä 2.
vuok'så, gen. vuouh,så, S Härj wäkså
(nöt)oxe (även: tjur). Lånord: NL 350.
vuouhså-tsohkko Ks 5a1. -jåu're Gv
8e2; 14a4 Gst Luoptek; -jokösj 8c2;
-kobbo 14a4. vuouhså-rogge, flere
fördjupningar i marken, Jm 13b6;
-jciuråtj 21a1 (man hade en gång
fiskat i tjärnen och lämnat fisken på
stranden; en oxe åt av fisken och
dog); vuouh,så-suoliii Ruong 20a3 Gst
Vuoksasuolo. Förmodligen har man
haft en tjur där om sommaren.
vuoksån-jecuråtjä (alius vuoksåSors. 32b5 Gst Oxträsket.
vuoksåhk Arj; S vuok,såhkä, avi. av
vuok'så. vuoksåhk, berg, Arj 19c6.
vuoksåhkä Sors. 32b5 Gst Oxträsket.
Jfr vuouhscik.
vuoksån S, gen. av vuok'sa.
vuokita (huvud)hår. Etymon: FUV
14 3, Comparative grammar 37710 .

-johka Gv 9b1-2 Get Vuoktavesj okk; -vak-vårre 9b1.
vuoktan, se vuoktanj.
vuoktanj Arj, troligen --LÖ vu o ktinje (: *vuoktönjä) gista eller stake
at hänga up fiskare-nät uppå; nomen instrumenti av *vuok'tet =fi.
ahtaa tränga, sammantränga, packa
ihop, fylla, fullsätta; uppsätta (säd
till torkning i rian, nät på ställningar,
snaror och giller för fåglar och villebråd): FUV 71, Comparative grammar 388. - -tjohhko Arj Ruong 19c6
Gst Vuoktantjåkko.
vuoktaves, se vuokita.
vuol-, se vuolle-.
vuola, gen. vuollaka öl. Lånord: NL
350. - -åhpe Gv 22e5 Gst Vuolaape;
-jiegge 29a4 Get Vuolajegge. Hit
249

vuole-vuogä
hör nog också vuollak-ethpe Gv 22a3
Gst Vuollakaape.
vuole-, -vuole se vuolle-, -vuolle.
vuolemus som är nederst, lägst, underst.
vuolep nedre, lägre, undre.
vuol'hpå, gen. vuol<pti kjol (ej lapskt
klädesplagg). Lånord: fno. olpa, ack.
olpu et slags kappe eller kaabe (NL
351).
vuol'kem, nomen actionis av vuol'ket
avresa, ge sig av; Jfr fi. valkama båtlänning. vuolköm-jäu're Arv 34b4.
vuoll-, se vuolle-.
vuollak, jfr vuola. , berg, Jm 21a1
(anledningen till namngivningen
okänd).
vuolle-, S vuole- som är under, längre
nere, nedifrån eller längre nedifrån;
nedre. fi. ala-, ah-. vuolle-lähket Gv
13a5.
-vuolle, S -vuole platsen under eller
nära intill något. Jfr vuolle-. prcihkitvuäle T Gst Brackfjället.
vuollep, se vuolep.
vuoltjörIS: *vuolk- +jeture. *vuolk troligen kompositionsform av *vuolkökö
KN vuolka, gen. Polmak, Karasjok
vuolikapa avreise, avgang, start. Jfr
under vuol'kem,.
, Volgsjön i Vilhehnina; Volgsjö, socknens gamla
namn.
vuolus, se vuottis.
vuohis; gen. vuollusa, NG, Trn vdlusa
(Jm) underteln i nät eller not; (NG)
horisontal sparre som går från takets
nederkant tvärs över rummet i gammen; (KN) nedre del av noget, sEerlig
av garn eller not; (som förled:) under- (f. eks. i benevnelser på kisar).
lulep -jåu're Jk Wiklund 4c6, 9a6
Gst Al. Vuolusjärvi.
vuoma, se vuopma.
vuoma(h)k, troligen avl. av vuopma.
berg, Gv 14a4 Gst Vuomak; kobba 9e2 Gst Vuomakkobbo;
vcircitj 13a5 Gst Vuomakvarats.
vuomask (SG vuomas), gen. vuomaska
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litet skogsparti på en lägre, skyddad
plats i högfjällen. Q 923. Avl. av
vuopme.
vuomåska, se vuometstahka.
vuomåstahka myrmark eller annan
slät mark mellan fjäll, glest bevuxen
med björk. Q 924. Avl. av vuopme.
vuomåstak, se vuomåstahka.
vuomåstakåtj, dim. av vuomcistahka.
vuomö, se vuopma.
vuome, gen. av vuopme.
vuomöl- stor, djup, rund dal mellan
fjäll, troligen avl. av (Lule) vuopme.
-61'ken-tiahkä 65S0b2 Gst V. Bunnerstöten.
vuomön, gen. av vuomä.
vuomål, gen. vuopmuha (NG gen.
vitpmuha); Trn vuomxis (NG) jämn,
slät älvdal; älvdal eller sträckning
därav, där inga berg går fram mot
stränderna; myrlänt eller eljes slät
terräng mellan två berg eller fjäll;
(Jk Wiklund) dalliknande land i fjällen. Q 925. Avl. av vuopme.
vuomås Trn, se vuomiii.
vuona, gen. av vuotna.
vuonahk norrman. Avl. av vuotna.
vuonak-vitrittj Gv 13a5. vuonaknjetrika Jm. (Anledningen okänd.)
vuonatj, dim. av vuotna.
-jetu're
Arj 20c1.
vuoni5, se vuotna.
vuonge, se vuokva.
vuonja, se vuonjal.
vuonjal, gen. vuotnjala; S vuonjälö,
vuovöle: så kallas renkon under andra
levnadsåret eller, närmare bestämt,
från 11 till 2/ års ålder. Qvigstad,
Pattedyr 276. vuonjal-jägge Gv 15c2
Gst Vuonjelv(uo)ma. vuonjal-tsiel'ke
Ks 6c3. vuonjä1-61'ke T 32e5 Gst
Vuonjaålke. Nens6n, Åsele lpm
Vuonj elålk, en vaja en vinter under detta berg. vuäva-oa/ke Fr 46c6,
942,8 Gst Bursklump(en).
vuonfil-, se vuonjal.
vuouö 1., se vuokva.

vuo10—vuos'ke1
vuogi3 2. Kall Wiklund hal is. Jfr
vuokva.

vuogödahkä Kall Wiklund halka. Avl.
av vuovö 2.
vuou151-, se vuonjal.
vuopes, gen. vuopesa; vuoperis gen.
vuoperiså: så kallas hanrenen från
slutet av aug. under sitt tredje levnadsår vid pass ett år framåt. Föreligger kanske i vuåpsörö, sjö, Gr 46c6
Gst Njuanaj(äure). Jfr dock vuop'sa
bredd (på tyg), djup (på nät).
vuopma, gen. vuoma NG gärdesgård
på bägge sidor om ingången till ett
ringgärde (som en tratt). Jfr Q 921.
vuoma-puoltsahk Ks 5a2. vuomajohko Jm 13b4. vuomö-jdu're Sors.
32a6 Gst Vuomajaure; -juhkö, -tjohkö
Gst -jokk, -tjåkko.
vuopmålahka, gen. vuopmålakci tätbevuxet skogsland (utan myrar,
sjöar, öppna slätter 1. d.). Avl. av
vuopme.
vuopme, gen. vuome; S vuome (NG)
(löv)skog; (Jm) skog; skogen (skogslandet i motsats till fjällen). Q 910.
urct(ö)s-vuöpme Sors. 34e2 Gst Stormyran. (Här har vuopme samma betydelse som fi. vuoma, tycks det.)
vuoras, gen. vuorrasa gammal (företrädesvis om människa eller djur).
-milla-johko, fi. Vanha Myllyjoki
Gv 22a2.
vuoratjas Trn, se vuoratfis.
vuoratjis, gen. -4; S vuor`tjä kråka.
Qvigstad, Fuglenavne 394. vuoratjasnjdr'ka Jk 4b4, fi. Varisnienni. vuor< tjö-njuone, fjällutsprång, T. Enligt
Bånta gårcins-båk'te; troligen felaktig översättning av det svenska namnet Kråkberg.
vuordnas, se huorindtj.
vuore, se vuorre.
vuornats, se huor'nåtj.
vuorinåtj = huor'ndtj.
vuorne S ko- eller oxhorn. Jfr huorinci.
Q 397. Nordiskt lån: fno. horn n.

hörn; forbjerg, fremstaaende hoit

fjeld som hin.drer udsigten tul hvad
der ligger hinsides (NL 351). -wuorne
i namn på bergtoppar.
vuor'ijö Härj.:
vuor'vö-tjdtje
kreisendes Wasser unter einer Stromschnelle. Q 908 b. Hit hör kanske
vuörvörö, sjö, Fr 46ab6, 47b1 Gst
Värgaren.
vuoripe, gen. vuor`pe; S vuårpe lycka,
lott, öde, tur. fi. arpa spådomsredskap, slagruta, lott (lottkula, tärning). jille vutirbe-jdure (Lars Sjulsson i Setsele), (alius: vårpd-, kanske
under inflytande av Gst) Sors. 42a3
Gst V. Verbosjön. Enligt 3/13 var
vuörpe-jåu're ett skatteland.
vuorre, gen. vuore (KN) tussen,
hjernesykdom (hos storfef småfe, ren,
hund); jfr Lule vuorrå, gen. vuorå
sjukdom hos ren: yttrar sig i att renen snurrar runt på samma fläck;
något fel i ögonen eller huvudet (koller). Nordiskt lån: fno. örar (pl.)
sindsforvirring, vildelse (NL 352).
vuore-auold Jk Wiklund 4b3 Gst
Voressaari; -vadda, N om Gst Vorevardo.
vuorctåtis- något som väntas eller är
att vänta, vänts-. Avl. av vuoritet
vänta; jfr vuoritem.
-kielas Jm
28a1. Där står stugan ännu kvar, i
vilken lapparna väntade med körrenar för att skjutsa domaren.
vuorPtem, nomen aetionis av vuoritet
vänta. Nordiskt lån, förmedlat av
finskan: fi. vartoa, varrota vakta, avvakta, vänta, invänta, vara uppmärksam, observera; fno. varda bevogte; etc.; no. varda (varta) vogte,
beskytte; varta og venta vogte paa ens
ankomst.
vuorctjö, se vuoratfis.
vuortnå S, jfr vuorne.
-juhkä Malå
Wiklund 42c5, sv. Hornträ,skbäcken.
vuoritnåtj, se huorindtj.
vuorivä, se vuorivä.
vuosk-, se vuoelni.
vuosikel hårt väder, när det snöar och
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vuoslui--vuotjåt
blåser (» —lä ted'hke, karra ted'hke, ko
pieggci ja muohttec; joullsoht tasi
piegga kuouhtet kuoulos vetrii kaskan:
— är oväder, kraftigt oväder, när
det blåser och snöar; blåsten når dit
från två håll mellan bergen).
jciu're Jm 13a2.
vuoskå, vuoskål, vuoskåv, vuoskun,
NG miskun; gen. vuos'kuna abborre,
Perca fluviatilis. Qvigstad, Pattedyr
C 142. fi. ahven. vuoskti-jecu're Gv
15b3 Gst Vuoskonj(aure). vuosktivluoppal Jm 20b2. vuosktijdu're, vuosklin-jdu're Sors. 34c3, 401 Gst Abborrtr. wuosktin-be-rjä Stensele—Sors.
41a3 Gst Abborrbergen.
vuos'ma, gen. vuosma »ett land som
är till hälften skoglöst» (Collinders
sagesman i Gv). vuosma-johko Gv
21a5. vuosima-johko Jm 14c3.
vuos' s-, se vuosise.
vuossa, se vuouhsåk.
vuosise, gen. vuosse 1. hånk på gryta,
hämtare, panna; 2. (Jm) fjäder i
fångstjärn för järv eller varg. vuossärän-jäure Vilh. Gst Fatsjön. Nensån,
Åsele lpm. Wuesser Jaur, Sw.
Fatsjön, af vuess e, kittelfattan, förlagd där. Enligt Nielsen (Studia Sepfno.
tentrionalia 1: 61) < urn.
tås f. (Fritzner) hul i kanten for traaden, hvormed man syr; (Falk-Torp)
hul i skolmderet, hvorigjennem remmen trkkes; no. ws hul hvori noget
indfwldes; jfr lat. ansa hank, haandtag; erepidae ansae hemper i randen
af saalen, hvorigjennem remmen
drages; lit. ansa haandtag, hank;
sloife.
vuossörön, se vuosise och jdu're.
vuosså, gen. vuosti Arj (Qvigstad)
stille vann i småbekker, som loper
til eller fra en innsjo; varinlop mellem
to innsjoer med lite ström; (Lgr)
Nebenfluss, Milndung eines Nebenflusses. Q 927. Nordiskt lån: fno.
6.98,' ack. 68 m. aabning, gab, munding, hvorigjennem vand har sit lob
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eller man kan komme frem til vands;
no. os m. flodmunding, uthala, sted
hvor en elv lober ud i en fjord eller
indso; sted, hvor en elv begynder eller gaar ud av en indso; et smalt indlob til en fjord; et langt og smalt
sund.
vuositålahka, vuosstålahk; gen. vuos'tälakä motlut, uppförsbacke. Q 928.
Avl. av vuositen
vuoskålak —vuos'tälahka.
vuostas (den) förste. Troligen avi. av
vuos' te- .
vuosite- mot. fi. vasta-. -puolita uppförsbacke.
vuostå, se vuostiti.
vuostål, vuoståv, vuostå; gen. vuos'tuha, NG misituha motlut, uppförsbacke. Q 930. Avl. av vuosite-.
vuostilv, se vuostiti.
vuota, se vuotau.
vuotau, gen. vuohtama; NG vuota (NG)
=pincta; (SG) ---vuotau-sadje ställe
där man har något att binda en ren
vid (på fjället, där inga träd 1. d.
finns); (Jm) en ren som bindes fast
i närheten av en skiljningsplats för
att de utskiljda renar, som tillhör
ägaren, skall samlas omkring denna
vuotau.
vuotjå(h)tahka, gen. vuotja(h)takd
ställe från vilket man skjuter eller
där man har skjutvapen eller där
man har gillrat självskott mot
djur; självskjutande vapen mot rovdjur, självskott. Avl. av vuoht jet
skjuta (med skjutvapen) Jfr fi.
vasarna trubbig pil (att skjuta små
pälsdjur med, kolv (avl. av *vasaa
skjuta).
vuotjåt, avi. av vuohtjet, lsg prs vuotjetu skjuta (med skjutvapen); skjuta,
hoppa i väg med fart (t. ex. över ett
dike); (opers.) det spirar upp, skjuter
upp eller fram (objekt: lövet, gräset
etc.); plötsligt träffa, angripa (om en
sjukdom, särskilt en smittosam sjukdom); tilltaga (om månen). -njär'ka

vuotjatjim—vyirämä
-luokita Jm. En person sköt från udden en tjäder, som satt vid tjuk'tjeluok'ta.
vuotjatjlm, nomen aetionis av vuotjatjit skjuta här och där eller upprepade
-jdurdtj
gånger. Avi. av vuohtjet.
Jm 21c5. Man har provskjutit över
tjärnen.
vuotje Jk, troligen =Jm *vuotjeu,
gen. vuohtjdma bösshåll, skotthåll.
Av!. av vuohtjet skjuta (med skjutvapen). — —tjohkka Jk Wiklund 4b1
Gst Säutilaki.
vuotna, gen. vuona; S vuonö fjord;
Norge; gen. sing. i sammansättningar: norsk, norsk-; (S) (Bauern-)
dorf. Q 914. vuona-johka Jk 9a4. jdu're Gv 9c6 Gst Vuotnoj(aure);
-johka Gst Vuotnajoki.
vuotno, se vuotna.
vuots, se vuotts.
vuottahåu're, se vuottas.
vuottas, gen. vuoddasa; Kola mindas,
skolt vuottas Sand, sandige Stelle.
alep --kobba, kulle, Gv 9e5; , by,
29a5 Gst Vuodas. vuottahdu're 29a5
Gst Vuodasjaure (282). Hit hör
kanske också: vuotts-jdurätjä Sors.
26e1 Gst Vuotsj.; -juhkö Gst -jokk;
-vivrcitjä Gst -asi.
vuottasreita se vuoitas och ruta.
vuots e Lö humus virens, gräs-sval.
Q 910 b.
vuottj-, se vuodtja.
vuotts, se vuottas.
vuotti, gen. vuotti; Jk vuoddic (med
kort geminata!), gen. vuotik, vuorti,
vuodg; Ks vuocklik, gen. vuodti botten;
undersida. Q 915. polnti-vuodti-johka
Jk.
vuottls, gen. vuotusa 1. bottensats i
en gryta, t. ex. efter välling; 2. sänka,
lågland. Av!. av vuotti. seuktihk- ,
-johko 8e3 Gst
dalföre, Gv 7b6;
Svalljajokk.
vuottsas, gen. vuoddsasa. Arj mindre
topp, utan skog på hjässan. — Arj
20b1.

vuouhså, gen. av vuok'så.
vuouhsåk, av!. av vuok'så. , fjäll Jm
12e5 Gst Vuossavare (anledningen
okänd); d:o, sjö, 20b3. Jfr vuokadhk.
vuoulak, av!. av vuou'la, gen. vuoula
(Arj) gapet på en varg eller gädda
eller annat (större) rovdjur; (Jm)
stor buk; stort utrymme (i kärl,
t. ex. hämtare, kruka =krukans
»buk»).
vuounas, öknamn på en lappman, som
omtalas av Petrus Lmstadius; enligt
P. L. »Hiskelig»: jfr vuou'nei(i), attr.
vuou'nå(ji)s förskräcklig, häpnadsväckande, utomordentlig. vuoultnasa
tulutj kätte »Vuounas' gamla vall»
Arj Ruong 19e6.
vuouita, gen. vuouta hålighet (i träd
etc.); fågelholk; (KN) rugekasse for
ender. Etymon: FUV 1269, Comparative grammar § 230. -jduretsj Jm
Ruong 20a4.
vuou'te, gen. vuoute skog; skogsland,
skogstrakt; skogslandet, skogen i
motsats till fjällen. vuoute-vdrre Ks
6b1, fi. Outavaara.
vuou'tnasa, gen. av vuounas.
viirtnölös, jfr (Lule) vuoringt, lsg prs
ruor`ntiv svära, avlägga ed; neka att
fi. vannoa.
(obsolet) Sors.,
gård, Edsträsk; -jciure 42a2.
vuäle, se vuolle.
vuäpsörg, se vuopes.
vuärdnåtj, se huor'nd,tj.
vuärnösä, kan tänkas vara =N vuorcnes, gen. vuov'nå-sa ed; verbalsubstantiv till vuorktit: se under vtirtnölös.
fjällparti, Fr 47b. Kanske felaktigt för *vuärvöse: jfr vuorivä (det
ligger i grannskapet av sjön och byn
Värgaren).
vuönjärö, se vuorivä.
vylräin-, se vyirömä.
vylrömä Vfs Lgr Bergrutseh. Avi. av
vyiröt stiirzen, rutschen. Troligen avl.
(passivum) av (Lule) vierrat. Jfr fi.
vyöryä vältras, vältra sig, rulla,
trilla, rasa ned, virvla, vridas om253

våt—väskö
kring (passivum av vieriä?). vyirömjuhkö (Lidberg) T, bäck till Joksjaure (enligt Lidberg av virum
storm). Jfr vierämä.
våt: sv. våt. våt-russi-jåu're Jm
20a1. Vid sjön är det mycket sumpigt och vått. En rysk kvinna skall
ha ägt området förr i tiden enligt
Orms sagesman. rus.« =ryss.
väddja, gen. vädja väg. Lånord: NL
352.
vädja, se väddja.
vädje 1. KN skråning; svak, jevn helling; 2. Kuolajärvi väij e bäck (fi.
'oja'); skolt (enligt V. Tanner) vei
å, älv (fi. 'joki'); KN P, Kr -vädje (endast som efterled i ånamn). Q 935
vädje-mahttå, fjäll, Ks 1a6 Gst Veigematto. månna-vädje eller månnaväi-johka Jk (Wiklund, Le monde
oriental, 4: 210). Hit hör väl ej
suöitne-vejje Arv Wiklund 34e5 Gst
Hötjern.
vägga, jfr vägvahit sitta och titta och
iakttaga (t. ex. om någon kommer);
gå, stå, sitta och vänta på (tillfälle
till något); vägvahii, var/ca vanås
poahtå satt och väntade på att någon
båt snart skulle komma. — -åhpe Gv
22e5 Gst Vetnamyran.
vähtsujä, se vahtsujö.
väl, se vädje.
välihke, se vei'hke.
vän% gen. väike, personnamn. väikevuohppe, by, Jk 9a1, Pirttivuopio.
Byborna kallas väikeh(k), fi. veikit,
veikiläiset, efter de nuvarande (1928)
husböndernas farfar, väi'ke. Alius:
veiiki, ill. vePkii, och lulep veikinjecr'ka 9a1: påverkan från fi. Veiki.
välrå Ss, se väirå.
viiirå, vilirå S =Meraker Lgr väi'rå
Sehneerutsch. Jfr vyiräng. väinitjahkä Vilh. väirå-kliehpe 52b5 Gst
Väiraklirnpen. väirå-tjahkä Fr 46b6
(har fått namnet därav att en hel
renflock störtat utför branten på
nordsidan).
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väkd, se väk(w)ä.
väkså S =vuok'så.

väktörö =sv. väktare.
-tjahkö Fr
46e6 Gst Jerikklumpen (S om Gst
St. Väktarsjön).
väk(w)d väg. Ungt lån. väkö-tjahkä
71b4, 1183. Där gick den gamla pilgrimsvägen till Norge.
-väte S, se lie/le.
väli (finskt ord:) mellanrum, mellan-. alep -vårre Jk 3e6.
väl' må, gen. av vielmes.
välåhk 1. (adj.) liggande; 2. liggande
träd; en som tycker om att ligga och
dra sig. Jfr vällahit ligga. — , berg,
Jm 20b1.
väpisti, gen. av viepses.
värak Arj se vierak.
värdIct värld; vuolle-värål`tin nere i
kustlandet (i motsats till fjällvärlden). Nordiskt lån: fno. vereld f. verden; etc. (NL 353).
väråll-plehkke Jm världsdel.
värd, se värrå.
värgaren, se vuorivö.
v ä r o 3e5-6, se virrå.
värpo, se vuor'pe.
värrå, gen.
Arj vierrå 1. offer
(på offerplatser); 2. skatt, utskylder.
fi. vero. vierni-låhkå Arj 19b4. Hit
hör kanske också: stuorä värä-jallä
65S0a1 Gst Storulvån; uhtjö värdjallö Gst Lillulvån.
väreta Arj, kanske =vier`tau? räsjvär` ta Arj.
värctåt, se vär`tåtahka.
väetåtahka skogshygge, ställe där
man har fällt skog. Avl. av vier'tet,
NG. väritet fälla, hugga omkull (träd).
väretåtak, se vär`tåtahka.
väx% Arj, se våriti.
värtutj Arj, se vår`tutj.
väsik, se väsikö.
väskd, jfr Vfs Lgr väskt Tasehe, Sack
(mit Tragriemen). Lånord: sv. väska.
väsikö-jciure T Gst Vesken; västkönjuhkö, sv. Vasksjöbäeken, Gst Stensjön; veLsikä eller vä,s'k Gst Vasksjön.

väskön—örjel
väskön-, gen. av vä8kö.
vara: *jenämös) -jdure Fr Wiklund
vörkölö, jfr (N) vuor'hkit ta i förvar,
47e1 Gst Gemesjaure. Jfr jiemes.
gömma undan.
fjällparti, Fr än'tja, gen. äntja eller än`tja äng.
47a1 Gst Vörokkalatj(ahk).
Ungt lån.
vörokkala, se vörkälä.
änå, gen. av ätnd.
yraf, se idja och raptö.
änut, se dnut 1.
åddåsan, se 0t68.
änut, se dnutahka.
ådem, se oatem.
änutahk, se dnutahka.
å d n a, se ätna.
äpper, iepper; gen. äbbdra (NG) flat
åije, se oai've.
ask med lock; (SG) smörask; (Jm)
åive, se oai've.
ämbar (av trä att förvara fisk i). Noråkse, se fiks.
diskt lån: NL 355. äpper-velmes Jk
ålke, se oal'ke.
Wiklund 3a(2-3).
ånka, se ön'ket.
-äre, se jdu're.
ånkar, se ön'ket.
äreh- Ks; KN ärght, ärgh foruten, undårpo, se jor'po.
tagen. -tuoipil, fjäll Ks 1c5 Gst
årre, se oar're.
Eni Tuoipala.
årrek, se oar'rek.
åse S, se cisse.
ås o1, se oaldl
ätna attr., Arv jädna, jätnja, jietnja,
åssje, se oas'sje.
S jeng, jieng, jenjg mycket, många;
åunar: Nens6n, Åsele lpm åonum
(S) stor. Q 229. fi. ena-. ätna-roavve
pots [: ren], refven (af varg), men
Gv 15e2 Gst Åtnarova; -vcirre 21a4
som lefver. Lule citilvia riva, missGst Ädnavare. jädna eller jätnja,
handla en ren, dock utan att döda
kronotorp, Arv 27c6 Gst Jäkna(om rovdjur).
jaure. jiengrg-jdure T Gst Genaren
äddje Jk =fl. äijä gubbe. alep äddje(jieng + jdu're). Normen, Åsele lpm
roavve Jk 10c4 Gst Äijärova.
Jenjesoon, Storsehle; Jenj ej eä d n a, se ätna.
nem bemärker många knösar.
ädnam, se tjäk'sa och ätnam.
ätnam, gen. ätnama, S jienämä jorden;
äffåh, se ciffdh.
mark(en), jord, terräng; land, landähpår, gen. -a; S ehparö vålnad efter
skap; Hatfjelldalen, Vefsen (Qvigmördat barn, myrdling. < fi. äpärä
stad) jienämä jordbruk = Arj. ätnamoäkta barn. ekparg-bdktatjg Sors. Gst
brovve; Vfs Lgr jienamg unter der
Epparpakte. Jfr ähpdrii.
Erde fliessender Bach. etnam-värcisf ,
ähpåri, se ähpärii.
lågt skogsberg, Jm Ruong 20a2.
ähpårii, gen. ähpdrahd —ähpdr. ähpdrijiennäm-fuhkötjg 25be3 Gst Ruopsokj.
tjohkko Jm 20b2. Ett oäkta barn blev
(7; enligt en annan uppgift hetbresen gång kastat utför klippan där.
juhkg). Bäcken är delvis underjornes, se etiks.
disk.
äinä, se dika.
ätnamis, avl. av ätnam. •.,-koateh Arj
äkiel, se jäkel.
12c3, gropar, som ser ut som om de
älpä, troligen =sv. älv.
Stensele
vore grävda av människor. (Erik
41a1, sv. Älvsolliden, Gst ElpsoliHolmbom tror att det har varit mänden.
niskoboningar.)
änamus mest, flesta; (i ortnamn väl:) ätnå, gen. änti; S jänd (jännd), jiend
störst. Superlativ av ätna.
luokita
(jiennti) älv. Av samma grundstan
Jm Ruong 20a2(-3) Gst Änamussom ätna.
luokte. Hit hör väl fenemgs (skall nog ädel- S, se oarijel-.
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Av Sveriges ortnamn har utkommit:
Ortnamnen i Hallands län: I Bebyggelsenamnen i södra Halland (1948) 20:-,
II Bebyggelsenamnen i mellersta Halland (1950) 20: -.
Ortnamnen i Skaraborgs län: II Barne härad (1961) 10: -, III Frökinds
härad (1961) 5:-, IV Gudhems härad (1954) 10:-, VII Kåkinds härad
(1950) 12:-, VIII Kållands härad (1963) 15:-, IX Laske härad (1962)
10: -, X Skånings härad (1960) 15:-, XII Valle härad (1958) 10:-,
XIII Vartofta härad (1955) 30: -, XIV Vilske härad (1957) 12: -, XV
Viste härad (1964) 12:-.
Ortnamnen i Värmlands län: II Fryksdals härad (1923) 10: -, III Färnebo
härad (1934) 12: -, IV Gillbergs härad (1922) 10:-, V Grums härad
(1926) 6:-, VI Jösse härad (1942) 15: -, VII Karlstads härad (1922)
6:-, VIII Kils härad (1939) 10:-, Nordmarks härad A. Territoriella
namn (1950) 10:-, B. Naturnamn (1952) 18:-, X Nyeds härad (1925)
5: -, XI Näs härad (1944) 10: -, XII Visnums härad (1939) 8: -,
XIII Väse härad (1924) 5: -, XIV Älvdals härad (1938) 15: -, XV
ölme härad (1939) 10: -, XVI: 1 Register A. Territoriella namn, B.
Naturnamn (1962) 20:-.
Ortnamnen i Västernorrlands län: I Ångermanlands södra domsagas tingslag
(1955) 15:-.
Ordbok till Sveriges lapska ortnamn. Av Björn Collinder (1964) 35:-.
Distributör: A.-B. Lundequistska Bokhandeln, Uppsala

Ortnamnen i Älvsborgs län: I: 1 Inledning (1948), I: 2 Namn på lägenheter
och hemmansdelar (1923), II Ale härad (1909), III Bjärke härad (1906),
IV Bollebygds härad (1909), V Flundre härad (1906), VI Gäsene härad
(1911), VII: 1 Kinds härad, norra delen (1919), VII: 2 Kinds härad, södra
delen (1918), VIII Kullings härad (1914), IX: 1 Marks härad, norra delen
(1916), IX: 2 Marks härad, södra delen (1917), X Redvägs härad (1908),
XI Vedens härad (1910), XII Väne härad (1906), XIII Vättle härad
(1908), XIV Ås härad (1909), XV Nordals härad (1911), XVI Sundals
härad (1910), XVII Tössbo härad (1913), XVIII Valbo härad (1915), XIX
Vedbo härad (1915), XX: 1 RätteLser och tillägg (1921), XX: 2-4 Register
A-F (1930-1940).
Förlag: P. A. Norstedt o. Söner
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