
ORDBOK 
ÖVER 

SVERIGES DIALEKTER 

HÄFTE 1 

1A-ANDTÄPPT 

°P13sAbN 

ARKIVET FÖR 

ORDBOK ÖVER SVERIGES DIALEKTER 



ARKIVET FÖR ORDBOK ÖVER SVERIGES DIALEKTER 

Redaktion: 

Vidar Reinhammar, fil, dr, docent, arkivchef/ordbokschef 
Gunnar Nyström, fil, lic., förste arkivarie/ordboksredaktör 
Birgit Eaker, forskarstud., arkivarie/ordboksredaktör 
Karin HaMn, fil, mag., arkivarie 
Astrid Reinhammar, fil, stud., ordboksassistent 

Rådgivande nämnd: 

Arkivchefen (ordf.) 
F. arkivchefen docent Erik Olof Bergfors 
Professor Sven Ekbo 
Professor Lennart Elmevik 
Professor Sigurd Fries 
Professor Lennart Moberg 

Artiklarna i första häftet har utarbetats av: 

'a—akveleja Gunnar Hedström (t) och Vidar Reinhammar 
'al—aldre Vidar Reinhammar 
aldrig—aldrignågon Gunnar Nyström 
aldskrika—allö(e) Vidar Reinhammar 
'alm—andtäppt Gunnar Nyström 



a./fr,t44,  

ORDBOK 
ÖVER 

SVERIGES DIALEKTER 

Första bandet 

ARKIVET FÖR 

ORDBOK ÖVER SVERIGES DIALEKTER 



f• 



INLEDNING 
Av Vidar Reinhammar 

De svenska dialekterna och deras ordförråd 
Dialekterna är, tvärtemot vad som ibland påstås, inte ord-
fattiga. De genuina dialekternas ordförråd är rikt utbildat 
på de områden som rör allmogens liv och näringar samt 
dess föreställningsvärld, dvs. allmogekulturen i vidaste 
bemärkelse. Den i termer uttryckta abstrakta begreppsap-
paraten kan dock i allsidighet inte tävla med riksspråkets. 
Dialekterna har av naturliga skäl inte heller utbildat ett 
eget ordförråd för senare tiders tekniska och vetenskapliga 
nyheter. 

Dialekter anses av många ha blott språkligt intresse. 
Det är ett alltför begränsat synsätt. Språk och kultur är 
intimt förknippade med varandra. Mänga människor torde 
oreflekterat se språket som någonting lika självklart som 
luften de andas. Därmed övervärderas lätt språkets i och 
för sig viktiga funktion som medel för kontakt och kom-
munikation människor emellan på bekostnad av dess roll 
inte bara som redskap för all tankeverksamhet utan också 
för begreppsbildning, fantasiliv och minne etc. 

Sett i ett övergripande perspektiv är språket ett sam-
funds främsta kulturbärare. Det är en definitionsfråga, var 
gränsen mellan språk och dialekt skall dras. En viktig for-
mell skillnad är att dialekterna inte har egna skriftspråk. 
Som talspråk kan dialekt och språk jämställas — de fyller i 
allt väsentligt samma funktion. Våra olika dialekter kan 
därför ses som andliga exponenter för var sina kulturfor-
mer och är i den egenskapen var för sig mycket viktiga 
delar av vårt kulturarv. 

De begreppsbärande elementen i språket är orden. Utan 
ord inget språk. Dialekterna har inget skriftspråk att stödja 
sig mot. Dialektordens fortsatta existens är därför osäkrare 
än riksspräksordens. De är också till sin natur abstrakta 
och förbises lätt i jämförelse med de mera handgripliga 
yttringarna av folklig kultur. En mängd museer och hem-
bygdsföreningar inriktar sig nästan uteslutande på den 
materiella kulturen. Bl.a. genom deras utåtriktade verk-
samhet kan föremål och byggnader fortsätta att tala till oss 
även sedan de inte längre används till sitt ursprungliga 
ändamål. Inte på långt när samma resurser läggs ned på att 
dokumentera och synliggöra den andliga sidan av folklig 
kultur, trots att denna är värd ett inte sämre öde än före-
målskulturen. Ordbok över Sveriges dialekter vill visa en 
sida av denna andliga kultur genom att beskriva dialekter-
nas ordskatt och göra den tillgänglig för en större allmän-
het. 

Det nu ganska allmänt talade riksspråket är en sen pro-
dukt. Till skillnad från detta rikstalspråk, som i stor 
utsträckning formats med skriftspråket som förebild, re-
presenterar dialekterna en obruten talsprtlkstradition som  

sträcker sig bakåt till urminnes tider. De har sin egen 
historia och är inte avläggare till eller förvanskade former 
av riksspråket. Var på sitt område har de levat, utvecklats 
och på muntlig väg traderats från generation till genera-
tion. Inget annat muntligt traderat material kan i fråga om 
ålder och kulturellt värde mäta sig med dialekterna. 

Även om dialekterna inte undgått att påverkas av riks-
språket, är de att anse som i vid bemärkelse mera genuina 
än detta. Riksspråket har som stomme äldre svenska dia-
lekter i huvudsakligen mälarlandskapen men det har som 
bekant varit utsatt för en delvis långt gående utländsk på-
verkan särskilt i fråga om ordförrådet, tidigare i synnerhet 
från lågtyskan och danskan, senare från bl.a. tyskan och 
engelskan. Dialekterna har tagit upp betydligt mindre 
främmande gods. De har också — vid sidan av det med 
riksspråket gemensamma ordförrådet — bevarat ett stort 
antal gamla ord, som inte återfinns i nysvenskan men som 
är kända från fornsvenskan eller som inte är belagda ens i 
källor från fornsvensk tid. Bl.a. för svensk språkhistoria är 
det av vitalt intresse att dessa relikter dras fram i ljuset. 
Därutöver finns i dialekterna en stor mängd under tiderna 
ny- eller ombildade ord. Många av dessa har av naturliga 
skäl en begränsad utbredning men saknar för den skull 
ingalunda språkligt och allmänt intresse. 

Dialekterna har parallellt med varandra utvecklats från ett 
i början i stort sett tämligen enhetligt fornspråk. Utveck-
landet av klart avgränsade dialekter har varit en tidskrä-
vande process. Uppsplittringen av det en gång gemensam-
ma språket i undan för undan flera dialekter kan åskådlig-
göras med den ofta använda bilden av ett träd, där stam-
men är ursprungsspråket; grenarna och de från dem utlö-
pande allt finare kvistarna symboliserar utvecklingen mot 
fler och fler dialekter. I områden med homogen, dvs, sett 
över en längre tidsperiod mera trögrörlig befolkning har 
fortsatt dialektsplittring kunnat äga rum långt fram emot 
vår tid. 

Vissa dialektala skillnader kan påvisas redan i våra äld-
sta fornsvenska källor. Genom dialektkällor från 1600-
talets början (jämför nedan) vet vi med säkerhet, att det 
vid den tiden, dvs. i praktiken redan åtminstone under 
1500-talet, bl.a. i Ångermanland, Västerbotten och Ovan-
siljan funnits fullt utbildade dialekter. Man kan sluta sig 
till att likartade förhållanden rått på andra häll i landet. 
Alla de från senare tid kända dialektdragen kan inte redan 
då ha varit fullt utvecklade, t.ex. verkningarna av långsam-
ma förändringar av språkljud (bl.a. av vokaler genom s.k. 
tilljämning eller vid konsonantassimilationer) och föränd-
ringar i ordböjning eller i syntax. Från lexikografisk syn-
punkt är ordförrådets utveckling och förändringar mest 
intressanta. 
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De svenska dialekterna eller dialektgrupperna uppvisar 
sinsemellan stora skillnader i fråga om ordförråd, ordbety-
delser och grammatik. Orsakerna till skillnaderna är mång-
ahanda. Ytterst beror de på geografiska och historiska fak-
torer. Här kan blott pekas på några sådana. Genom väx-
lingar i den politiska historien har riksgränserna vid flera 
tillfållen ändrats. Näringsfången har varit olika i olika 
landsdelar men lokalt även varierat under tidernas lopp. 
Ekonomiskt uppsving i en del av landet kan ha rått samti-
digt som andra landsdelar drabbats av nedgång. Välstånds-
tider och därmed sammanhängande kulturell utveckling 
har växlat med nedgångstider. Handelsförbindelser och 
samfärdsel har haft olika orientering och intensitet i olika 
delar av landet. Via hamnstäder har mycken utländsk på-
verkan skett. Vattenvägarna längs kuster och älvdalar har i 
århundraden haft stor betydelse för kommunikation och 
handel men också för spridning av språkligt gods. Närhe-
ten till köpstäder eller talrikt förekommande herrgårdar 
har gjort att vissa trakter varit mera utsatta för kulturell 
och språklig påverkan än andra, som till följd av ett mera 
avskilt läge e.d. har mottagit färre och svagare impulser. 
En mångfald sådana företeelser har haft betydelse för ut-
formandet av och variationerna i våra dialekters ordskatt. 
Av de olika ordens utbredning kan därför mycket utläsas 
om tidigare samhällsförhållanden, handelsförbindelser, 
samfärdsel, kulturströmningar etc. Genom sin redovisning 
av ordmaterialet utifrån geografiska aspekter vill ordboken 
förmedla kunskap inte bara om dialektgeografiska utan 
också om allmänkulturella förhållanden. 

Vår tids dialekter har inte samma ordförråd som de 
äldsta dialekterna. Stora ändringar har skett men inte lik-
formigt överallt utan skiftande från dialekt(område) till 
dialekt(område). Nya tider och seder har krävt eller med-
fört nya ord. Sådana har tillkommit antingen genom ny-
skapande inom enskilda dialekter eller genom lån från 
andra dialekter i Sverige, från skriftspråket eller utländska 
språk. Å andra sidan har många ord, både s.k. arvord (ord 
som funnits i språket sedan fomspråklig tid) och "nyare" 
ord blivit obrukliga och dött ut i somliga dialekter men 
bevarats annorstädes. Många indirekta upplysningar om 
ords (betydelsers) historia förmedlas i ordboken. 

Förändringarna i ordförrådet kan inte antas ha skett i ett 
jämnt förlopp. Dialekterna i olika landsdelar har inte un-
dergått samma förändringar eller förändrats i samma takt. 
Perioder med ett mera statiskt tillstånd har växlat med 
brytningstider, t.ex. industrialismens intåg, vilket medför-
de en omstöpning av ordförrådet i många dialekter, medan 
andra tills vidare undgick att drabbas i nämnvärd grad. 

Utländska lånord antas väl i allmänhet ha kommit in i 
dialekterna via riksspråket. Som ovan nämnts, är talat riks-
språk tämligen ungt. Av de äldre lånorden har utan tvivel 
en mycket stor del förmedlats genom talat språk, nämligen 
de(t) talspråk som användes före rikstalspråket, dvs. dia-
lekter. De har senare, i den mån de överlevat, kunnat vand-
ra vidare till andra dialekter eller in i riksspråket. 

Ordboksarbetets bakgrund. Förarbetet 
Intresset för svenska dialekter är gammalt. Det är första 
gången belagt genom de uppteckningar som Johannes Bu-
reus gjorde omkring år 1600 under en resa till Västerbot-
ten och uttrycktes senare i Gustav II Adolfs berömda me-
morial 1630, där riktlinjerna angavs för riksantikvarieäm-
betets verksamhet. Litterärt användes dialekt såvitt bekant 
först av A. J. Prytz i ett par skådespel från 1620 resp. 1622. 

Det är inte möjligt att i detta sammanhang redogöra för 
de källor om eller på dialekt som därefter tillkommit. Des-
sa beräknas få sin redovisning i en särskild källförteckning 
till Ordbok över Sveriges dialekter. Den intresserade läsa-
ren hänvisas tills vidare för tiden fram till 1900-talets bör-
jan till Adolf Noreen, Vårt språk, band I s. 156 if., 268 if., 
314 ff. samt Tillägg (och rättelser) i band!, II, III och VII. 

De två föregångarna till Ordbok över Sveriges dialekter 
(förkortat OSD) bör dock särskilt nämnas, nämligen 1) 
Johan Ihre, Swenskt dialekt lexicon (1766), grundat på de 
samlingar från olika delar av Sverige som tillkom på se-
dermera ärkebiskopen Eric Benzelius' tillskyndan under 
1700-talets förra del och efter dennes död utökades genom 
Ihres försorg. Samlingarna, inklusive en rad ordlistor som 
tillkommit efter ordbokens utgivning, förvaras i Uppsala 
Universitetsbibliotek. 2) J. E. Rietz, Svenskt dialekt-lexi-
kon eller Ordbok öfver svenska allmogespråket (1862-
67). Materialet till ordboken samlades till stor del in av 
Rietz själv under resor.! samlingarna ingår också uppteck-
ningar av en rad andra personer från olika håll samt upp-
gifter ur tryckta verk. Samlingarna finns i Lunds Universi-
tetsbibliotek. 

Vetenskaplig uppteckning av dialekt med bl.a. nog-
grann fonetisk notation har gjorts sedan 1870-talet. 

År 1914 inrättades landets första dialektarkiv, Lands-
målsarkivet (nuvarande Dialekt- och folkininnesarkivet i 
Uppsala, ULMA). Landsmålsarkivet (sedermera Dialekt-
och ortnamnsarkivet, DAL) i Lund tillkom 1930. Nuva-
rande Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkiven i Göte-
borg och Umeå började sin verksamhet 1918 resp. 1954. 
Dialektsamlingarna i ULMA är mycket omfattande och 
representerar största delen av Sverige, men också DAL har 
stora samlingar (från de sydsvenska landskapen). 

Den systematiska insamling av dialektmaterial som 
ULMA påbörjade 1914, skedde med målsättningen att 
åstadkomma en svensk dialektordbok. Bl.a. tillkomsten av 
andra arkiv och den därmed följande uppdelningen av lan-
det i olika undersökningsområden medförde, att ULMA 
övergav planerna på en svensk dialektordbok eller i vart 
fall sköt på dem till en inte bestämd, avlägsen framtid. 

Vid början av 1950-talet fanns ett mycket stort ordmaterial 
från svenska dialekter insamlat i bl.a. dialektarkiven eller 
var tillgängligt på annat sätt. Här fanns således en stor 
rikedom, men den var uppsplittrad på tiotusentals arkiva-
fiska eller tryckta källor och därför inte bara oöverskådlig 
utan också svåråtkomlig, i praktiken delvis t.o.m. oåtkom- 
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lig. Detta var ett högst otillfredsställande tillstånd. Synte-
sens tid borde nu vara inne. Det samlade resultatet av 
många årtiondens dialektuppteckningar i arkiven jämte 
annat upptecknat eller tryckt dialektmaterial måste göras 
tillgängligt för forskare och allmänhet. Sett enbart från 
forskarsynpunkt var det en i hög grad angelägen uppgift 
att det väldiga, otryckta och tryckta materialet samman-
ställdes och systematiserades. Men de svenska dialekter-
nas ordskatt är självfallet inte något som angår endast 
forskare, vilkas behov skulle kunna tillgodoses genom att 
materialet fanns samlat i ett arkiv. Som en omistlig del av 
vårt kulturarv tillhör och berör ordskatten hela nationen 
och borde som sådan göras tillgänglig för hela svenska 
folket i form av en allmän svensk dialektordbok. 

Särskilt inom Kungl. Gustav Adolfs Akademien kände 
man ansvar för saken och aktualiserade planerna på en 
ordbok, som skulle ersätta Rietz' sedan länge föråldrade 
ordbok. Man menade inom akademien, att Svenska Aka-
demiens Ordbok som redogör för det svenska skriftsprå-
kets ordförråd haft en oerhörd betydelse, nationellt och 
vetenskapligt. På motsvarande sätt beräknades en svensk 
dialektordbok bl.a. bli av oskattbart värde för all forskning 
rörande svenskt folkliv och kultur och som hjälpmedel för 
svensk språkvetenskap och svensk språkvård samtidigt 
som ordboken förväntades ge ordförrådet i svenskt riks-
språk värdefulla tillskott. 

Det visade sig att man från arkivhåll inte ansåg sig 
kunna åtaga sig att utarbeta och utge en svensk dialektord-
bok utan överlät uppgiften att åstadkomma en dialektord-
bok till akademien. 

Akademien åtog sig detta och ansökte fördenskull 1953 
hos Humanistiska fonden om anslag till det förberedande 
ordboksarbetet. Fonden stödde helhjärtat akademiens pla-
ner och ordboksarbetet kunde påbörjas i januari 1954. 
(Fram till 1 juli 1984, då ordboksföretaget förstatligades, 
drevs det med anslag från i tur och ordning Humanistiska 
fonden, Humanistiska forskningsrådet och Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet.) 

I planerna ingick att ordboken skall behandla både äld-
re och yngre dialektmaterial (se nedan). Akademien förfo-
gade vid starten inte över egna samlingar. Det gällde nu att 
genom excerpering eller på annat sätt åstadkomma de för 
redigeringen nödiga språkprovssamlingarna, som om möj-
ligt skulle omfatta alla svenska dialektord och samtidigt 
upplysa om ordens utbredning i dialekterna. Med i förhål-
lande till uppgiftens storlek blygsamma resurser har redak-
tionen byggt upp och vetenskapligt bearbetat ett ordboks-
kartotek omfattande mer än sju millioner lappar, samling-
ar i andra format oräknade. Materialmängder av denna 
storlek som underlag för ett ordboksarbete är mycket 
ovanliga. 

Huvuddelen utgörs av kopior av lappsamlingar i 
ULMA och DAL eller av excerpter ur andra källor i dia-
lektarkiven, särskilt svar på frågelistor och monografiska 
uppteckningar i ULMA. Excerpter ur (eller kopior av) ord-
böcker och ordlistor i handskrift i andra institutioner ingår  

liksom excerpter e.d. ur tryckta källor (ordböcker, ordlis-
tor, texter, grammatiska arbeten och en mängd monografi-
ska framställningar i skilda ämnen). Särskilt må nämnas, 
att Ihres och Rietz' ovan nämnda samlingar i sin helhet 
excerperats. Därmed har OSD tillgodogjort sig ett omfat-
tande material som inte utnyttjats av de båda föregångar-
na; särskilt kan här nämnas de ordlistor i Ihres samlingar, 
som tillkommit efter hans ordbok. Excerperingen av de 
nyssnämnda samlingarna har också ett annat, viktigt syfte, 
nämligen att i källkritikens intresse vid redigeringen gå 
direkt till de primära uppgifterna. En mängd felaktigheter 
och missbedömningar etc. i resp. ordböcker kan därmed 
rättas till i OSD. 

Ordbokens uppläggning 

Ordbok över Sveriges dialekter skall med angivande av 
ordens, uttalsformernas, betydelsernas etc. geografiska fö-
rekomst/utbredning redogöra för i princip hela det svenska 
(men inte det finska eller lapska) dialektala ordförrådet 
inom Sveriges nuvarande gränser, sådant det är åtkomligt 
genom handskrivna eller tryckta källor från både äldre och 
yngre tid. (I redaktionens uppgifter ingår således inte att 
själv bedriva insamling ute i fältet. Utom tjänsten har dock 
redaktionen gjort omfattande uppteckningar, av vilka sär-
skilt kan nämnas sådana i Härjedalen, vars dialektala ord-
förråd är otillfredsställande undersökt.) Tidsgränsen bakåt 
har satts vid ca 1600, då Johannes Bureus, som ovan 
nämnts, gjorde de första dialektuppteckningarna. Den hitre 
gränsen är öppen. Genuina dialekter används ännu; nytt 
material tillkommer fortfarande. 

Begreppet hela det svenska dialektala ordförrådet inne-
fattar såväl de specifikt dialektala orden som de för riks-
språk och dialekt gemensamma, antingen de sedan gam-
malt tillhört dialekterna eller, ide fall där lån från rikssprå-
ket föreligger, assimilerats i åtminstone en del av dessa 
och där alltså är att betrakta som genuin dialekt. Här in-
ryms sålunda även utländska lånord, vare sig de inlånats 
direkt i dialekter eller via riksspråket. 

Undantag i redovisningen görs för bl.a. en stor mängd 
självklara eller mera tillfälliga sammansättningar. Alla 
uppgifter i ordbokens underlag är vidare inte tillförlitliga. 
Sådana uppgifter vill OSD i görligaste mån undvika att ge 
spridning åt. Källkritisk granskning är därför en ledande 
princip i materialbearbetningen och vid redigeringen. De 
otillförlitliga eller tvivelaktiga uppgifter, som förbigås i 
ordboken, förtecknas emellertid, då så anses påkallat, jäm-
te upplysande kommentarer, i en särskild datafil. Till 
fromma för forskningen redovisas i en annan datafil även 
alla förbigångna sammansättningar. Särskild behandling 
ges i ordboken de inte sällan förekommande felaktigheter-
na i Rietz' och lires dialektordböcker. Genom kommenta-
rer eller påpekanden vill OSD undanröja risken för att 
sådana uppgifter i fortsättningen kommer till användning. 

En äldre tids dialektlexikografer intresserade sig endast 
för de säregna dialektorden eller -formerna, dvs, ord som 
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saknades i riksspråket, mer avvikande uttalsformer o.d. 
Till denna kategori hör den ovan nämnde Rietz men också 
en del senare ordboksförfattare. Resultatet blir med den 
utgångspunkten bara en begränsad lexikalisk beskrivning, 
eftersom en mycket stor del av det vanliga ordförrådet 
förbigås. Förbigåendet av de s.k. vanliga orden bygger väl 
på den förutfattade, felaktiga föreställningen, att ett visst 
ord överallt har samma betydelse(r) och användning. I 
Adolf Noreens Ordbok öfver Fryksdalsmålet (1878) anla-
des ett nytt synsätt: ordboken skall i princip redogöra för 
hela ordförrådet, således även för ord som är gemensam-
ma för dialekt och riksspråk. Denna i& omfattas väl nu-
mera av de flesta, även om de i tryck synliga resultaten är 
få. 

Mänga av de källor som ligger till grund för OSD re-
presenterar emellertid den äldre inställningen och innehål-
ler nästan blott ovanligare ord eller former. OSD:s målsätt-
ning att redogöra för hela det tillgängliga ordförrådet inne-
bär självfallet, att även de "vanliga" orden skall få en rätt-
vis behandling och att deras utbredning etc. redovisas. 
Redaktionen har för det ändamålet bedrivit en mycket 
omfattande excerpering av tryckta eller handskrivna texter 
samt fonogramutskrifter. I arkivens ordsamlingar finns 
vidare i språkprov gömt ett tillsammantaget mycket stort 
material rörande "vanliga" ord (ofta verb eller småord), 
som inte behandlas under egna uppslagsord i resp. ord-
samlingar eller om så är fallet, där behandlas alltför sum-
mariskt. Genom excerpering (kopiering) har redaktionen 
tillgodogjort sig detta styvmoderligt behandlade material 
och därur hämtat betydligt mera än 160 000 språkprov. 

OSD redogör inte för de enskilda dialekternas ordförråd 
utan för den sammanlagda ordskatten i Sveriges dialekter. 
Ordbokens uppgift är att ge en syntes och samtidigt vara 
översiktlig och ge överblick. Den vill förmedla kunskap 
och insikt men vill också intressera för och inbjuda till 
forskning. Dialekterna betraktas inte tillsammans som en 
enhet utan ses som en mångfald "individer", var och en 
med sina utmärkande drag. Häri skiljer sig OSD således 
från Svenska Akademiens Ordbok, som ju arbetar efter 
strikt kronologiska linjer, ej geografiska. Mångfalden, 
komplexiteten, ses som en stor tillgång. De olika dialekter-
nas särdrag bör komma till uttryck. De får inte förloras i 
anonymitetens dunkel. Vid den lexikaliska beskrivningen 
sätts visserligen det enskilda ordet i artikel efter artikel i 
centrum, men då ordens former och betydelser etc., som 
tidigare nämnts, redovisas efter geografiska principer, 
kommer de olika dialekternas drag efterhand att klarna. 

OSD:s "individer" är dock till viss grad abstraktioner. 
Under ett tidigare skede i ordboksarbetet gick den geogra-
fiska redovisningen ofta mera i detalj. Sockenuppgifter 
lämnades t.ex. för språkproven. Utrymmesskäl men också 
strävan efter överskådlighet har lett till att numera land-
skapet i princip är den minsta geografiska enhet, som re-
dovisas. Häri följer OSD i stort sett således Ihre och Rietz. 
En något precisare lokalisering anges i vissa fall genom en 
väderstrecksuppgift e.d. före ett landskapsnamn (se vidare  

nedan). Ett undantag görs också för det norska s.k. lidmå-
let i Frostviken i norm Jämtland, varifrån omfattande upp-
teckningar föreligger. Om en uppgift därifrån inte finns 
annorstädes belagd i Jämtland, anges dess närmare prove-
niens vid ordbokens redovisning. 

Ordboksartiklarnas uppställning och innehåll 
OSD:s samlingar är i princip ordnade så att etymologiskt 
identiska uttalsformer förts samman under ett gemensamt 
uppslagsord, som antingen är ett riksspråksord eller är 
konstruerat i enlighet med riksspråkets (ortografiska) reg-
ler. Vid fall av osäker etymologi har uppslagsordet anpas-
sats så nära som möjligt till uttalsformen (-formerna). 
OSD följer i sin redovisning samma principer. Ibland finns 
det dock skäl att dela upp ett ord på två (flera) artiklar. 
Exempel på sådan uppdelning är artildarna 'all och 'all, 9a1a 
och mala. I en artikel kan även tas upp ord som inte är 
etymologiskt identiska. Praktiska skäl ligger ofta bakom, 
t.ex. när olika stamformer finns som i 'aga eller då adjektiv 
på -ig, -ug (-og), -ot alla behandlas under -ig (med de 
varierande suffixen inom parentes). I andra fall har en 
artikel flera uppslagsord, därför att hänsyn tagits till dia-
lektala former (se t.ex. aggig) eller för att ombildning(ar) 
kan antas (se t.ex. agera). 

Varje artikel inleds med ett eller flera uppslagsord i 
halvfet stil. Samma uppslagsord kan förekomma i två eller 
flera artiklar. De hålls isär genom numrering med expo-
nentsiffror, t.ex. 'a, 'a. 

Uppslagsordet (-orden) följs av uppgift om ordklass, 
eller ifråga om substantiv, där genus är känt, av genusupp-
gift. För svaga verb anges konjugation (v 1, v 2, v 3), för 
starka verb anges klass (st. v 1 osv.). Förekommer hos ett 
substantiv olika genus eller böjs ett verb efter mer än en 
konjugation, redovisas vanligen den kända utbredningen 
för respektive genus eller konjugation. Vid sammansätt-
ningar och avledningar uppges ordklass (genus) blott i 
begränsad omfattning. Närmare uppgifter om ordens böj-
ning kan ordboken av utrymmesskäl lämna endast i myc-
ket begränsad omfattning. En översiktlig redogörelse för 
ordböjningen i de svenska dialekterna kommer emellertid 
att ges i en särskild framställning som komplement till 
ordboken. 

I allmänhet innehåller en artikel en formavdelning, vari 
uttalsform(er) redovisas inom s.k. grekisk parentes — i 
förekommande fall med uppgift om de olika formernas ut-
bredning. (Angående formredovisning och beteckningssätt 
se nedan.) 

Ordboken meddelar i princip inte etymologier. Efter 
(den eventuella) formavdelningen (eller i samband med 
betydelsebeskrivningen) ges dock i många artiklar inom 
hakparentes uppgifter av etymologisk art, vanligen i form 
av hänvisningar till närstående ord i svenska dialekter. Vid 
ord som inte är belagda i nysvenskan görs också i allmän-
het hänvisningar till motsvarigheter i andra nordiska 
språk/dialekter eller i fornsvenskan. 1 vissa fall hänvisas 
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även till inte etymologiskt sammanhörande ord, vilka kan 
ha varit av betydelse för den fonetiska, formella eller se-
mologiska utvecklingen. 

Betydelsebeskrivningen avslutar artikeln (se vidare 
nedan). I samband med denna meddelas i många artiklar 
språkprov. Dessa visar ordens användning och är viktiga 
även från syntaktisk synpunkt. De tjänar också till att ge 
betydelsenyanser. 

Hänvisningar. För att i görlig mån underlätta sökandet i 
ordboken finns i ordboken en mängd hänvisningar under 
var sitt uppslagsord - ofta utgående från dialektala uttals-
former - till de artiklar, där resp. ord behandlas. Andra 
hänvisningar till artiklar i ordboken är av etymologisk art 
(jämför ovan), avser synonymer eller rör förekomsten av 
ord som senare led i sammansättningar. De ord vartill 
hänvisas, anges med spärrad stil. För hänvisningar till ord i 
riksspråket eller i andra språk används kursiv stil. Syno-
nymhänvisningar görs i princip inte i ordboken men före-
kommer ibland, dock aldrig med anspråk på fullständig-
het. Mera undantagsvis förekommer härutöver hänvis-
ningar till viktigare litteraturställen. 

Uttalsuppgifter. För att vetenskapligt tillfredsställande 
återge uttalet av dialektord krävs någon form av fonetiskt 
alfabet. Det svenska landsmålsalfabetet, konstruerat på 
1870-talet, uppfyller de flesta krav, man kan ställa på ett 
fonetiskt alfabet. Med sin stora mängd tecken är detta 
alfabet mindre lämpligt att använda i OSD, som vill nå en 
vidare läsekrets än blott fackfolket. Å andra sidan innehål-
ler det vanliga alfabetet alltför få tecken och skulle ge en 
mycket förgrovad bild av uttalsformerna. Former och va-
riationer i de svenska dialekterna kan inte beskrivas med 
ett så enkelt alfabet. För att olikheterna och mångfalden 
skall komma till uttryck använder OSD ett förenklat fone-
tiskt alfabet, som bygger på det gemena kursivalfabetet 
och har kompletterats med ett antal specialtecken, av vilka 
de flesta lånats frän landsmålsalfabetet. (I språkproven 
används därtill stor begynnelsebokstav för att texten skall 
vara mera lättläst.) Ett antal av specialtecknen brukas en-
dast undantagsvis - i princip blott i artiklarnas formavdel-
ningar. Alfabetet (se därom nedan under Ljudbeteckning 
m.m.) är inte avsett att återge finare distinktioner. 

I de flesta artiklar redovisas som ovan nämnts uttalsfor-
mer. Dessa (liksom språkproven) återges med kursivstil. I 
smärre artiklar där uttalsformen framgår av ett språkprov, 
saknas särskild formredovisning; jämför abber. 1 vissa fall 
är uttalsuppgiften mycket enkel, t.ex. vid abbas med sum-
marisk uppgift om begynnelsevokalens kvalitet. I andra 
fall har uppslagsordet ansetts ge tillräcklig upplysning om 
uttalet, så t.ex. vid abbuse, abenicka. Ibland meddelas i en 
artikel endast avvikande former, så t.ex. under affisch. 
Läsaren görs uppmärksam härpå genom ett särsk. 

Utom det nyssnämnda alfabetet som används för tran-
skribering av uppgifter skrivna med fonetiskt alfabet (i 
stort sett landsmålsalfabetet), brukas i ordboken ett gröv-
re alfabet för uppteckningar med mer eller mindre grovt 
beteckningssätt. 1 princip återges i sådana fall källans  

form; dock anpassas ljudbeteckningen i viss mån till ord-
bokens utan att detta särskilt anmärks. Så återges 6 med s, 
w (i vissa källor) med a, olika tecken för kakuminalt 
("tjockt") 1 med k osv. Att en form (ett språkprov) återges 
med det grövre alfabetet, utmärks med ett framförställt 
gradtecken (*). Vissa former eller uttryck, som i ordboken 
anförs med kursivstil, är inte dialektala utan riksspråldiga 
eller konstruerade. Sådana former eller uttryck utmärks 
med ett framförställt vinkeltecken ("). 

För särskilt flerstaviga ord (t.ex. aderton) kan det före-
ligga en mycket stor mängd olika uttalsformer (skrivfor-
mer), bland dem ofta former med grov uttalsbeteckning. 
Alla dessa former kan inte redovisas i ordboken. En syste-
matisering och därmed sammanhängande sovring av for-
merna görs därför vid redigeringen. Målet är att på ett 
överskådligt sätt och samtidigt på ett begränsat utrymme 
ge läsarna så uttömmande uppgifter som möjligt. Resulta-
tet kan innebära en viss grad av förenkling eller abstrak-
tion. Detta förhållande vill ordboken upplysa om i varje 
förekommande fall genom tillägget o.d. (e.d.) efter en ut-
talsuppgift, t.ex. aclitån o.d. SdmUlVstm. Den intresserade 
läsaren hänvisas därmed till OSD:s samlingar för att få 
närmare besked om formerna. 

För att undvika utrymmeskrävande upprepningar av 
former används bl.a. i formredovisningen tecknen i - - 
som följande exempel visar: <alcklläjja (a-) o. d. ÖlSm(äv. 
haldc- )VgÖg (etc.), -kejja o. d. Sdm (etc.). Formen 
alckläjja är med ett snedstreck uppdelad i två delar, vilka i 
fortsättningen var för sig ersätts med -. Det anförda 
exemplet skall förstås: aldclea eller närliknande form 
(även med a- i st. för a-) är belagd från Öland, Småland 
(varifrån även halckläjja är känt), Västergötland, Östergöt-
land etc., akIdejja (delvis akklrea) eller närliknande form 
är belagt från Södermanland etc. (På samma sätt även t.ex. 
"ha allvar/ med sig el - i sig.) 

I fråga om sammansättningar som redovisas i anslut-
ning till sitt huvudord, iakttas stor återhållsamhet rörande 
uttalsformer. Förleden är här det i sammanhanget mest 
intressanta. Hänsyn till dess form tas vid formredovisning-
en i huvudartikeln. Kompositionsfogens form(er) medde-
las där så är påkallat i sammansättningsavdelningens bör-
jan; jämför t.ex. under abborre. Ibland redovisas uttals-
form för senare sammansättningsleden, särskilt när denna 
utgörs av ett mindre känt ord; exempel härpå finns bl.a. 
under abborre ssgr. 

OSD är i så måtto en historisk ordbok, att form- och 
betydelseredovisning i princip sker efter historiska linjer. 
Däremot anger ordboken inte äldsta och yngsta belägg. 
För ord som i ett visst landskap belagts i s.a.s. modern tid, 
redovisas inte särskilt eventuella äldre belägg från samma 
landskap. Inte sällan är ett ord (en form, en betydelse) inte 
belagt (belagd) i nutiden men däremot i någon äldre källa. 
Exempel härpå finns bl.a. under abbas, där det framgår att 
ordet i Närke och Västmanland inte är belagt senare än hos 
Grill resp. Herweghr. I detta fall kan ordboken således 
visa, att ett ords utbredningsområde enligt materialet har 



krympt, i andra fall att ett ord (en form etc.) inte någonstä-
des belagts i senare tid och därför sannolikt helt försvun-
nit. 

Kvantitetsbeteckningen är relativt enkel. Den följer så-
vitt möjligt riksspråkets ortografiska regler. Vägledande 
princip är att ge den information, som kan anses behövlig. 
För stamstavelser (utom småord, varom se nedan) gäller 
t.ex., att en vokal är lång, om den följs av enkel konsonant, 
annars kort, t.ex. dbdr (jämför nedan), agli men dbbdr, 
fsa. I sådana fall anses längdstreck etc. i princip obehöv-
ligt. Då så bedöms nödigt, används (inte blott i stamstavel-
ser) liksom i landsmålsalfabetet särskilda tecken (streck 
eller konkav båge under raden) för att utmärka längd resp. 
korthet hos en vokal, nämligen när denna till skillnad mot 
förhållandena i riksspråket är lång i ställning framför lång 
konsonant eller konsonantgrupp eller är kort framför enkel 
konsonant, t.ex. afian, amn, gdetan, ggen. Även i vissa 
andra fall anges vokalkvantitet, t.ex. sbbsr till skillnad 
mot sbbsr. I förstavelser, ändelser och därmed betonings-
mässigt jämförliga stavelser och småord utmärks inte vo-
kalkorthet; således abo'da, aderton, a'bsj(bok), för, han, 
i, dm, på (jämför vid betoning: för, hann, i etc.). Konso-
nantlängd anges genom dubbelteckning (med vissa undan-
tag för första ljudet i konsonantgrupp). Den svagare (kon-
sonantiska) delen av diftong utmärks liksom i landsmåls-
alfabetet med en konvex båge under vokalen i fråga (t.ex. 

Accentbeteckningen går inte i detalj. Endast tecken för 
accent ett () resp. accent två C) används; bitryck lämnas 
obetecknat. Accenttecknen är av tekniska skäl placerade 
efter vokalen. Cirkumfielctering anges med dubbelteck-
ning av vokalen i fråga (jämte tecken för accent ett eller 
två på första vokalen). I formavdelningen till ord (vanligen 
flerstaviga) med växlande accentuering lämnas summar-
iska, sammanfattande uppgifter om betoningsförhållande-
na; se t.ex. abborre, abra vink, akleja. I språkproven iakttas 
stor sparsamhet med accenttecken. 

Utbredningsuppgifter. Som framgått ovan, är i ortsre-
dovisningen landskapet i princip minsta enhet. Landska-
pen redovisas med början längst i söder i följande ordning: 
Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland, Västergötland, 
Bohuslän, Dalsland, Gotland, Östergötland, Söderman-
land, Närke, Värmland, Uppland, Västmanland, Dalarna, 
Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Jämt-
land, Ångermanland, Västerbotten, Lappland, Norrbotten. 
Landskapsförkortningarna består av en inledande versal 
och en eller flera därpå följande gemena bokstäver, nämli-
gen i tur och ordning: Sk, Bl, Öl, Sm, Ha, Vg, Bo, Dsl, Gl, 
Ög, Sdm, Nk, Vrm, Ul, Vstm, Dal, Ost, Hsl, Hrj, Mp, J1, 
Åm, Vb, Lpl, Nb. De förkortade landskapsnamnen skrivs i 
svit (SkB1Ö1 etc.). Som tidigare nämnts, förekommer 
ibland före en landskapsförkortning en väderstrecksupp-
gift (e.d.), bestående av en versal (N, Ö, S, V) för kardinal-
väderstrecken (eller C = centrala, M = mellersta) eller två 
versaler för de mellanliggande väderstrecken (NÖ, SÖ 
etc.). ÖB1 står alltså för östra Blekinge, NVDal för nord-
västra Dalarna osv. 

I en svit landskapsförkortningar kan förekomma ett el-
ler flera (långa) tankstreck. Ett sådant streck (som ej skall 
förblandas med bindestreck!) utvisar att två eller flera 
landskapsnamn i den ovan uppräknade serien av utrym-
messkäl inte skrivits ut men att de innefattas i den aktuella 
redovisningen. SkSm—Ds1 anger således, att företeelsen i 
fråga är belagd frän Skåne, Småland, Halland, Västergöt-
land, Bohuslän och Dalsland. I st. för upprepning av en 
tidigare i artikeln (vanl. i formparentesen) redovisad ut-
bredning används ofta uppgiften a.l. (anförda landskap) 
eller stundom a.o. (anfört område, anförda områden). Inte 
sällan används mera summariska uppgifter om förekom-
sten såsom: allm., nästan allm., täml. allm., spr. st., spo-
rad., sätts. 

Betydelsebeskrivningen. Lexikografiens centrala upp-
gift är att redogöra för ordens betydelser och användning. 
Vid redigeringen av OSD läggs i enlighet därmed mycken 
omsorg ned på betydelseanalysen och -beskrivningen. 
OSD eftersträvar att ge korta men klara betydelseuppgif-
ter. Eftersom riksspråket är definitionsspråk och dess ord-
förråd förutsätts vara bekant, kan betydelserna i många 
mindre komplicerade fall anges med riksspråkliga synony-
mer. Betydelseuppgifter har ibland ansetts överflödiga, t. 
ex. vid ord som abborrhane, ackuschörska, affisch. Ibland 
väljer ordboken att förbigå den allmänna betydelsen hos 
ett ord (t.ex. abboir-fen, abborr-fiske) men redovisar en 
speciell sådan, vilket då utmärks med ordet särsk. 

Den kritiska behandlingen av uppgifter i källorna är en 
viktig del vid betydelsebeskrivningen. Betydelseuppgifter-
na i bl.a. många av arkivens ordsamlingar är särskilt be-
träffande abstrakta begrepp ofta valhänta eller ungefärliga, 
inte sällan vilseledande eller felaktiga. Uppgifter i sådana 
källor måste därför behandlas med varsamhet. Bl.a. kan de 
inte läggas till grund för en längre gående betydelseupp-
delning. OSD:s sammanlagda material till en enskild arti-
kel är emellertid ofta omfattande. I ett sådant större mate-
rial stöds en uppgift ofta av en annan (av andra). Men 
ställd mot det sammanlagda materialet kan en uppgift ock-
så framstå som mindre tillförlitlig eller felaktig. OSD:s 
stora material är därför till en del s.a.s. självbekräftande 
resp. -sanerande. Inte minst häri har OSD ett klart försteg 
framför ordböcker, som bygger på ett begränsat material. 

Om ett ord har flera betydelser som redovisas i var sitt 
moment, börjas i princip med den ursprungligaste/äldsta 
betydelsen och därefter följer de senare utvecklade bety-
delserna i tur och ordning (så långt detta låter sig urskil-
jas). I en sådan serie används för numreringen i allmänhet 
arabiska siffror i halvfet stil: 1), 2) etc. Undermoment 
utmärks i första hand med gemena bokstäver i kursiv: a), 
b) etc. (mera sällan finns anledning att i överordnande 
syfte använda versaler i halvfet stil: A, B). Vid behov 
brukas i undermomenten för ytterligare indelning arabiska 
siffror i kursiv: 1), 2) etc. Inte sällan förekommer i en 
artikel en eller flera betydelser, som så mycket skiljer sig 
från de övriga, att de(n) inte kan anses ha utvecklats direkt 
ur dessa. I sådana fall uppdelas betydelserna i huvudavdel-
ningar, inledda med romerska siffror i halvfet stil: I, II. 
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Utöver en betydelseuppgift eller i stället för en sådan 
förekommer stundom upplysningar som är av t.ex. etnolo-
giskt intresse eller som motiverar, varför ordet tas upp i 
ordboken; se t.ex. al-pinne. 

Ljudbeteckning m.m. 
betecknar slutet a-ljud eller ett ljud mellan a och å, 
lmalf. a, n, ay (undantagsvis även halvöppet a-ljud, 
lmalf. a). 
betecknar öppet eller halvöppet a-ljud, lmalf. a, v, a. 
betecknar tonande b-ljud, lmalf. b. 
betecknar tonande dentalt (eller ibland svagt supraden-
talt e.d.) d-ljud, även muljerat sådant, lmalf. d, e.d. 
betecknar supradentalt eller kakuminalt d-ljud (motsva-
rande uttalet av rd i riksspråkets bord), lmalf. cl, d. 
betecknar frikativt d-ljud, lmalf. a. 
betecknar e-ljud, lmalf. e, e, a och särskilt i ändelser n, 
a . 
betecknar f-ljud eller tonlöst v-ljud, lmalf. f, 
betecknar såväl främre som bakre, explosivt eller frika-
tivt g-ljud (för det senare används undantagsvis y), 
lmalf. g, g, y, y. 
betecknar frikativt g-ljud, lmalf. y, y (jämför under g). 
betecknar h-ljud eller i inljud efter vokal s.k. tonlös 
vokal e.d., lmalf. h, Iv, a , x, j. 
betecknar såväl slutet som öppet i-ljud, lmalf. i, i 
betecknar j-ljud, stundom konsonantiskt i-ljud, lmalf. j, 
k, k; tecknet används även för att beteckna tonande 
resp. tonlöst tje- eller s-ljud i förbindelserna dj och tf 
Omalt 4, jty e.d.); i förbindelserna Ilj, nnj anger j att 
föregående konsonant är muljerad. 
betecknar såväl främre som bakre k-ljud samt tonlöst g-
ljud, lmalf. k, k, #, g. 
betecknar tonande dentalt 1-ljud (även svagt muljerat 
sådant), lmalf. 1, L 
betecknar muljerat 1-ljud (tecknet används endast un-
dantagsvis; jfr ovan under j), lmalf. J. 
betecknar supradentalt 1-ljud (motsvarande uttalet av rl 
i riksspråkets pärla), lnialL 1. 
betecknar kakuminalt (tjockt) 1-ljud, både med och utan 
"slag", lmalf. i. 
betecknar tonlöst dentalt 1-ljud, lmalf. 1. 
betecknar m-ljud, lmalf. m. 
betecknar dentalt eller labiodentalt n-ljud, lmalf. n, tv. 
betecknar muljerat n-ljud (tecknet används endast un-
dantagsvis; jämför ovan under j), lmalf. g. 
betecknar supradentalt eller kakuminalt n-ljud (motsva-
rande uttalet av ni i riksspråkets barn), hnalf. n, n. 
betecknar såväl främre som bakre äng-ljud, lmalf. n, g. 
betecknar såväl slutet som öppet o-ljud, lmalf. o, o 
(undantagsvis u). 
betecknar p-ljud eller tonlöst b-ljud, lmalf. p, b. 
betecknar såväl främre som bakre r-ljud, tonande eller 
tonlöst (angående särskild beteckning för tonlöst ljud, 
se nedan), även frikativt r-ljud, lmalf. r, h, kr, f, Q e.d. 
betecknar dentalt (eller ibland svagt supradentalt e.d.),  

omuljerat eller muljerat s-ljud, lmalf. s, f. 
j betecknar supradentalt eller kakuminalt s-ljud (motsva- 

rande uttalet av rs i riksspråkets fors), lmalf. a. 
f betecknar främre eller bakre sje-ljud, lmalf. .f, 1,5. 
t betecknar dentalt (eller ibland svagt supradentalt e.d.), 

omuljerat eller muljerat t-ljud, lmalf. t, i j (jämför 
nedan under tj), eller tonlöst d-ljud, lmalf. d. 
betecknar supradentalt eller kakuminalt t-ljud (motsva-
rande uttalet av rt i riksspråkets vdrta), omuljerat eller 
muljerat, lmalf. i j,i 

tf betecknar tje-ljud, med eller utan t-förslag, lmalf. js, s, 
2-• 
betecknar u-ljud, såväl främre som bakre, slutna eller 
mera öppna, lmalf. y, u, ut, u, at, tt (jämför nedan). 
betecknar bakre, öppet u-ljud (motsvarande u-ljudet i 
riksspråkets hund) eller ett ljud mellan u och ö, lmalf. 
a, a. Tecknet används endast undantagsvis; jämför 
under u, s. 
betecknar tonande dentilabialt eller bilabialt v-ljud, 
lmalf. y, 6. 

w betecknar konsonantiskt, bilabialt eller halvvokaliskt o- 
eller u-ljud, lmalf. w, yi e.d. 

y betecknar såväl slutet som öppet y-ljud, lmalf. y, ti, , 

d betecknar såväl slutet som öppet å-ljud (stundom även 
ett mellanljud mellan a och å), lmalf. a, o (co). 
betecknar mera slutna ä-ljud, lmalf. te e.d., i vissa fall 
även a. 

a betecknar öppet ä-ljud eller ett ljud mellan a och ä, 
lmalf. a, n. 
betecknar betecknar ö-ljud, slutet eller mera öppet, 
lmalf. ø, o, o, eller ett ljud mellan ö och ä, lmalf. 

s betecknar olika öppna vokalkvaliteter mellan ö och d 
eller mellan ö och u, lmalf. e, a, s, a (jämför ovan tt). 
utmärker tonlöshet hos en konsonant, t.ex. t. 
(nasalkrok) anger, att en vokal är nasalerad, t.ex. q. 
Tecknet används endast sällan. 

' (apostrof) används för att beteckna att en följande kon-
sonant (n, I) är stavelsebildande. 
under en vokal utmärker, att denna är lång, t.ex. a. 
under en vokal utmärker, att denna är kort, t.ex. a. 
under en vokal utmärker denna som den svagare kom-
ponenten i en diftong, t.ex. ei. 
är tecknet för accent ett (akut accent). 
är tecknet för accent två (grav accent). 
betecknar att följande form eller språkprov har grovt 
beteckningssätt ; se ovan under Uttalsuppgifter. 

A anger att följande uttryck e.d. har riksspråklig form 
eller är konstruerat. 
är ett upprepningstecken; se ovan under Uttalsuppgif-
ter. 
används för att dela upp en uttalsform (ett ord) eller ett 
uttryck i två delar; se ovan under Uttalsuppgifter. 

I språkprov används även versaler. B motsvarar b etc. 
Motsvarigheten till a, a och a är fl, A resp. a; S och 8 
motsvararf resp. s. 



FÖRKORTNINGAR 

acc. 
ack 
adj 
adv 
akt 
a.l. 
allm. 
ang. 
anm. 
anv. 
a.o. 
attr 
avledn. 
bel. 
bet. 
bf 
bildi. 
Bl 
bl. 
bl.a. 
Bo 
bouppt(r) 
brd(r) 
C 
ca 
cm 
da 
Dal 
dat 
dem 
dep 
dial 
d.o. 
ds. 
Ds1 
dvs. 
e.d. 
eg. 
el. 
ellipt. 
enl. 
enst. 
estl 
etc. 
eufem. 
ev. 

f. 
fast!. 
ff. 
fgutn  

accent(en) 
ackusativ 
adjektiv(isk, -t, -a) 
adverb(iell, -t, -a) 
aktivum 
anförda landskap 
allmän (-t; -het) 
angående 
anmärkning 
använd (-t); användning(en, -ar) 
anfört (anförda) område(n). 
attribut(iv, -t) 
avledning(ar) 
belagd (-t); belägg 
betydelse (-n, -r) 
bestämd form 
bildlig(t) 
Blekinge 
blott 
bland annat 
Bohuslän 
bouppteckning(ar) 
bröllopsdikt(er) 
centrala 
cirka 
centimeter 
dansk (-t; -a) 
Dalarna 
dativ 
demonstrativ (-t, -a) 
deponens 
dialekt(er) 
detta (dessa) ord 
detsamma, samma betydelse 
Dalsland 
det vill säga 
eller dylikt 
egentlig(en) 
eller 
elliptisk (-t, -a) 
enligt 
enstaka 
estlandssvensk (-t; -a) 
etcetera 
eufemistisk(t) 
eventuell (-t, -a) 
femininum 
och följande sida 
fastlandet, fastlandsdelen 
och följande sidor 
forngutnisk (-t; -a)  

finl 
formavd. 
fr 
fr. 
fris 
fsv 
fvn 
får 
f.ö. 
förb. 
gen 
ggr 
G1 
Gst 
Götal 
Ha 
Hrj 
Hsl 
huvudtr. 
imper 
inf 
interj 
intr 
ipf 
iron. 
is! 
jfr 
J1 
jyll 
kl. 
koll. 
komp 
komp.-fog 
kond 
konj 
lidm 
likn. 
litt. 
lmalf. 
lmf 
Lp! 
lpsk 
Ity 

me!!. 
m.fl. 
mlty 
m.m. 
mom.  

finlandssvensk (-t; -a dialekter) 
formavdelningen 
fransk (-t; -a) 
från 
frisiska 
fornsvensk (-t; -a) 
fornvästnordisk (-t; -a) 
färöisk (-t; -a) 
för övrigt 
förbindelse (-n, -r) 
genitiv 
gånger 
Gotland 
Gästrikland 
Götaland 
Halland 
Härjedalen 
Hälsingland 
huvudtryck(et) 
imperativ 
infinitiv 
interjektion(ell, -t, -a) 
intransitiv(t) 
imperfektum 
ironiskt 
isländsk (-t; -a) 
jämför 
Jämtland 
jylländsk (-t, -a) 
klockan 
kollektiv (-t; -er; -um) 
komparativ (-t; -en, -er) 
kompositionsfog 
konditional 
konjunktion(e11); konjunktiv 
lidmål (i övre Frostviken, Jämtland) 
liknande 
litteratur 
landsmålsalfabetet(s) 
landsmålsförening(s samlingar) 
Lappland 
lapsk (-t; -a) 
lågtysk (-t, -a) 
mellersta 
maskulinum 
kubikmeter 
mellersta 
med flera(s) 
medellågtysk (-t; -a) 
med mera 
moment 
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motsv. motsvarande  sidan 
Mp Medelpad Sdm Södermanland 
ms manuskript sen. senare 
mtrl material sg singularis 
möjl. möjligen shetl shetländsk (-t, -a) 
N; N. norra; Norra sht synnerhet 
n neutrum Sk Skåne 
Nb Norrbotten s.k. så kallad (-t, -de) 
ngn, ngt någon, något skämts. skämtsamt 
Nk Närke Sm Småland 
N.-kalix Nederkalix snr socknar 
no norsk (-t; -a) sporad. sporadiskt 
no dial norsk(a) dialekt(er) spr. (bel., st.) spridda (belägg, ställen) 
nom nominativ ssg(n), ssgr sammansättning(en), -ar 
Norr! Norrland ssgsacc. sammansättningsaccent 
n pr nomen proprium ssgsled sammansättningsled 
NV nordvästra st. stark (-t, -a); stället, ställen 
nyno nynorsk (-t; -a) stav. stavelse (-n, -rna) 
näml. nämligen subj subjekt(et) 
NÖ nordöstra subst substantiv (-erat; -isk, -iskt) 
o. och superl superlativ 
ob art obestämd artikel SV sydvästra 
obf obestämd form sv svensk (-t; -a) 
obj objekt Svea! Svealand 
oböjl. oböjligt sälls. sällsynt 
o.d. och dylikt särsk. särskild (-t, -a) 
oeg. oegentlig(t) SÖ sydöstra 
opers opersonlig(t)  talet 
ordn.-tal ordningstal tales. talesätt(et) 
ordspr. ordspråk(et) temp temporal 
ordst. ordstäv(et) t.ex. till exempel 
ortn. ortnamn(et) tr transitiv(t) 
osv, 
ovanl. 

och så vidare 
ovanligt 

trol. 
ty 

troligen 
tysk (-t; -a) 

pass passivum täml. tämligen 
pers personlig(t)  under 
p.g.a. på grund av Ul Uppland 
pl pluralis ung. ungefär 
pleon. pleonastisk(t) uppg. uppgift (-en, -er) 
poss possessiv (-t, -a) urspr. ursprungligen; ursprunglig(a) 
p ptp perfekt particip utbredn. utbredning 
predik predikativ(t) uttr. uttryck(et) 
prep preposition V; V. västra; Västra 
prep-uttr. prepositionsuttryck v verb 
pres 
pron 
pr ptp 

presens 
pronomen; pronominell(t) 
presens particip 

vanl, 
yard, 
Vb 

vanligen; vanligt 
vardagligt 
Västerbotten 

ptp particip(iell, -t) vbals verbalsubstantiv 
refl reflexivt Vg Västergötland; Västgöta 
resp. respektive Vnn Värmland 
rspr(s) riksspråk(s; -ets) Vstm Västmanland 
rsprl riksspråkligt y. yngre 
runösv runösvenska Åm Ångermanland 
räkn räkneord åtm. åtminstone 
S; S. södra; Södra ä. äldre 
s substantiv(et) äv. även 
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Ö; Ö. östra; Östra Ö.-kalix Överkalix 
Öbotten Österbotten Öl Öland 
Ög Östergötland över!'. överförd 
Ö. hd Östra härad överg. övergående 



A 

'a n; äv. m BoVrm(äv. m för bokstaven, n för voka-
len)DalHrj (a allm., a G1Nb) vokalen el. bokstaven a; 
allm. Har en sät (sagt) a, så får en sy be mä Sk. Ente 
tjänne store a'n inte kunna läsa Bo. - särsk. a) i överf. 
anv. om  s.k. lodmall (på grund av dess likhet med A) 
Lpl. b) i uttr. sytt' nske a' stjärnbilden Oxen Vrm. 
Ssg: a-blad (blad med) alfabet Sm; jfr a b ec e t a-bla d. 

'a n se ' a a. - 'a se en rälm, ob art. - 4a se jag pron. - sa se 
han, hon pron. 

6a adv (a (äv. halvlångt el. cirkumflekterat a) BoDsl, a 
Dal> [jfr no a; jfr 4a11, 2allt, då] 1) redan. Ä du a här 
ijä'nn? Bo. 2) svagt bekräftande: allt; nog, väl BoDsl. 
Han a 'nar (andas) a mo' (ännu) Bo. Ja töklcer aa för min 
del, atte etc. Dsl. 3) bekräftande el. försäkrande el. för-
stärkande; vanl. i (de med a synonyma) förb. "a nu, "a 
då, "a fulla, ^a sedan: sannerligen, minsann, verkligen 
Dal. Eä fra nu tjärt nu nu är det minsann kärt (mellan två 
förälskade). 

'a adv (g el. (i bet. 2 äv.) q Dal> [jfr ha] 1) vafalls, hur sa. 
2) efter fråge- el. utropssats: inte sant, eller hur; säg, 
"då". Ur ä j, g! så bedrövligt det står till, inte sant. Wjl 
du go ayt, g? vill du gå ut, säg. 

'a se av, å, åt adv o. prep. 
9a el. ah el. 5aa interj (a, ah (i UlDal o. Norrl vanl. med 

kvaliteten (på väg till) a); äv. a (i Sk oftast, i B1SmHa 
ofta, eljest sporad.); kort kvantitet vanlig i bet. 3, lång 
ofta i övriga bet.> [jfr ha] som uttr. för mångskiftande 
känslor o. förnimmelser, för önskan, uppmaning o.d.: 
ack, å(h), o GötalSvealNorrl(relativt få belägg från Sveal 
o. i sht från Norrl); jfr 'ack; särsk. 1) för kroppslig smär-
ta o.d. SkB1SmDalLpl. A, va de för ynt Sk. A' rna (mig) 
då! (vid svår smärta) Bl. Ah, dä va stat (starkt, om 
brännvin) Sm. A va ont ä joclä (så ont det gjorde) Dal. A 
va de jo4 ont! Lpl. 2) för medlidande, deltagande, bekla-
gande SkSmVgUlDal. A, de va lässamt Sk. A, din 
stalckare Vg. A, jeklc ä så galci? oj oj, gick det så illa Dal; 
äv. smeksamt: A deg, du lilla Ul. 3) för missnöje el. 
irritation el. besvikelse el. förakt el. avsky o.d. el. för 
ogillande el. avsnäsning el. för önskan att slå bort ngt; 
allm.; ofta förstärkt i uttr. som "a fan, "a prat, "a skit, "a 
tolc, ^a pytt, "a i helvete el. ^a (i) hundan el. sjutton (jfr u. 
6). fl i helsime, de jsrr (gör) han inte Sk. A ja män mo'r! 
nej men mor Sk. °A sdddent mas (slit) Sk. A, d-ä väl 
iggentio Bl. (Det är ju betalt? -) °Ah faen ä da hälla 
(heller) Bl. A, °inte sa du gå å tacka för dä lella Vg. A, 
vesst inte Vg. A, du bä-läk te' så (bär dig åt så)! Vg. A 
fe'clda! å skit Bo. A! di mått var stålluei Gl. A prata tok, 
säjer honn Ul. A' du ja! å, visst inte Dal. fl' va-nt hä  

(var det inte) nå annät! Gst. å je skä no just ihtt sihtt 
(inte sitta) häll (artig invändning) Hrj. dä (ni) går 
bejt! (i kortspel, retsamt till motspelare) Jl. 4) för åstun-
dan el. önskan; oftast som inledning till uppmaning el. 
begäran (bön) el. (otålig) tillsägelse el. befallning; äv. 
med tillagt ja el. ^jo el. "nej;jfr 'ack 1 o. 6. A, spill litta i 
min spann (sade mjölktiggare) Sk. A nä beje' (låt bli) Bl. 
A jo, s# at! ack, säg det Sm. Ah, ja kann la få gå djd Bo. 
4 jä-4ä (gör det) Vg. °A! gå din väg Vstm(Herweghr). 
A' lätt mä vara! usch, låt bli mig Dal. fl, tokäs lagömt! 
bär dig inte så dumt åt Lpl. 5) för välbehag, belåtenhet, 
tillfredsställelse, uppskattning, förtjusning, intresse 
SkSmVgGlSdmVstmHsl. A', du kan tro ad vi akid sul (åt 
sovel) Sk. A, så goe di ldkta, syreners! Sm. °Ah! hör 
hure jufligt di spela Vg(brd 1740). °A, hä gärde gutt i an 
gamal skälm Gl.°A! hur vacker han ä Vstm(Herweghr). 
°Ah! bra! Hsl(Boling). 6) för (med tvivel blandad) förvå-
ning el. häpnad el. för överraskning t.ex. vid oväntad 
nyhet el. underrättelse el. vid plötslig erinring el. upp-
täckt el. plötsligt igenkännande o.d. Sk—HaBoÖg-
SdmVstmDalHs1MpJlÅniLp1; ofta i uttr. som "a jesses, 
Aa  jäst(r)ingen, "a(h) kors, "a tusan, "a sjutton, ^a fan (jfr 
u. 3). A mernn liggår hon änu'? Sk. A', mennifår! nej, 
vad säger du Sk. A! här e i ju ell, d-å baa te ala spp (blåsa 
liv i elden) Sm. A, nu menns (minns) ja hu dä va Sm. A, 
var ä du! Dal. A' då! verkligen, är det möjligt Dal. A-
men mälnij! nej vad säger (gör) du Åm. A' män va dä 
snög (snöar)! Lpl. 7) för undran el. tvivel el. tvekan el. 
betänksamhet; äv. för ovisshet (särsk. i fråga om exakt 
antal o.d.) SkB1VgVstmDalGstÅm. Fl, kdnna vi de? Sk. 
(Hur många ägg vill du ha?-) A, ett tju' (tjog) Sk. Il, du 
spli(e fl (skämtar väl) mä mä bara? Gst. 8) för medgi-
vande (efter någon tvekan el. ngt betänkande) el. för 
förmodan el. uppfattning: åja, åjo; nåja SkB1VgögVstm; 
äv. (i Sk) för bekräftande: jo då, jo(jo) män; ofta följt av 

ja el. jo. A ja, ndlck e han ajn rigår (rik) knös Sk. lijo 
Go dä), han va vesst ajnveclen (enveten) Bl. A, de e en 
stor räli madussa (grov, otymplig kvinna) Bl. A, di 
tjänar päoga på di dä-gorafonera (stora auktionerna) 
Ög. A'jja (nåväl), lätt-8m (dem) ligga häri en hög V stm. 
AvIedn.: 2aa v <ga Dal> säga a (asch). 
interj se 6a a. 

"a interj, i lockrop till får el. getter Hrj.11Åm. °Jitte, jitte a 
ro rann Jl. Ah lalän Hrj. 

pleon. partikel <a ÅmVb> Ja ha nyss a eite Åm. Ja ha int 
a hinne ne ann (inte hunnit det än). Hd du a vyri? har du 
varit Vb. - Litt.: GHolm i SvLm 1941 s. 38 if. 

a- prefix se av- prefix. 
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Jaa el. 2tte el. 3a n <g o.d. SkNkVstm, a'a, aa' o.d. Bl— bäjge vette ha rätt Bl. Abbas inte mä honnen (hunden)! 
VgBoDslNkVrmUl, g'e Ha; jfr 6aa> [jfr 3aa, åå s, ä(ä)] i Ho abbas mä-n te han ble cujer Vg. Di abbs mä vara'r 
(el. som län från) småbarnsspråk 1) avföring, bajs; ofta i Ög. - särsk. a) överg. dels i bet.: vara i delo (med ngn), 
unr. "göra aa (ae) el. a tömma tarmen, bajsa; a.l. 2) i dels i bet.: tas el. "lirka" el. "ackordera" (med ngn). 
överf. anv., om illasmakande blandning varmed bröst- °Dänn ä inte god abbas mäe (med) Sm. °Han abbas mä 
vårtan bestryks för att avvänja dibarn Vg. svärfcusgubben så han feck köpa gårn Vg. - bildl. Ja 

2aa v se 9a avledn. abbas (bråkar, "lirkar") mä dänne stenen (för att bryta 
3aa v 1(cfa, a'a o.d. Bl—BoögVrmVstmDal; jfr 6aa) [jfr upp den) Sm. b) överg. i bet.: leka (med) el. självsvåldigt 

'aa o. 7acka, %ja, atta v samt åa v, äa v] i (el. som lån förfara (med) Sm. D-ä iggentigg å abbs mä. 
från) småbarnsspråk: tömma tarmen, bajsa; a.l. Har du abbate m <albate Sm) [jfr b ate; jfr äv. anbata v] farlig, 
aat najr deg (ner dig)? Ha. elak person. 
Ssg: aa-stol pottstol för småbarn Vg. abbederande n livligt el. ivrigt pratande Sk. 

'as v 1 <da Bo> (sakta o. dämpat) sjunga barn i sömn. abbedissa f (abbe/dissa o.d. SkSmHaG1U1, abb- Gl> särsk. 
'sa interj se 9a. i överf. anv.: högdraget fruntimmer Sk, tjock o. maklig 
6aa el. 10a el. a a a interj (a Sk, ag' o.d. SkVstm, o.d. kvinna Gl, tjock kvinna Sm, härsklysten o. frånstötande 

SmVg, °a a a Bl. Vokalen a uttalas i allm. stötvis (med kvinna Ul. 
kort paus mellan ljuden)) [jfr 3aa] 1) lockord till småbarn abbedit se aptit. 
att pressa ut avföringen; a.l. 2) utrop från småbarn när de abber n [jfr abberi] spektakel, drift Ög. Di jör a'bber å 
behöver tömma (el. har tömt) tarmen Sm. varannrä. 

7aa interj (aa Ul> [jfr ja] ja. abberi n se 2abba avledn. - 'abbete.k se apotek. - 2abbe- 
ab n (abe o.d. SkB1—BoGl. I Sk mest acc. 1, eljest mest tek, abbeti(k), abbetit(t) se aptit. 

acc. 2> [jfr motsv. i no] 1) alfabet; oftast i bf sg; al.; jfr abborr(e) m <1. abbldr(r)e (a-, a-) o.d. SkB1SmVgÖgSchn- 
abc, abö. Nu kann han a'beed Sk. Ä'gkie (lilla) a'bet NlcUlVstm, -sr(r)e (-ö-) o.d. B1Sm—DslÖg—Hs1; mer 
Bo. Dec ett grant a'be d sy ettdr (vid märkning av linne) el. mindre sporad. äv. -arre o.d. SkB1SmHa, -th(r)e, 
Sk. 2) som skällsord, till (om) inskränkt person Sk. -er(r)e o.d. SmÖgSdmVstmDal, -ur(r)e o.d. ÖISmGst, 
Ssg: ab-bok abc-bok Bo. -0ITC B1SinHa, -gre Ha—DslÖgNkVrmVstmHsl, -öre 

abagge s <abajgge Sk> misslyckad individ. HaUlHs1; äv. gbsrre (-d-) o.d. SkB1BoSdmUlDal, 
abaldig se a vbakli g. gbugrre Dal. Huvudtr. på första stav.: acc. 2 allm., acc. 1 
'abb n [jfr ab] alfabet Vg. Jak tjöppte ulika abb te å skriva sporad. DslÖgDal, el. på andra stav.: acc. 1 Sk(oftast) o. 

ätter. sporad. UlHsl, acc. 2 sporad. Sm. Äv. a'bbre ÖgVrm o. 
3abb n se 2ab b a avledn. sällan SmUl. - 2. abb/dr(r) (a-) o.d. SkSdmUlVstmDal, 
'abba s (abba Sm, -e o.d. VrmVstm> bl. i tales. om  ngt -81(r), -ör(r) o.d. SmVgBoDslÖgNkVrmUlVstmDal(äv. 

mindervärdigt el. värdelöst; jfr beck, lort. Abba kda -or)GstHs1Mp, -gr VgBoDs1VrmGstHs1Mp, -ar(r) o.d. 
(kåda), fit bda (samma strunt båda två) Sm. Dö kan var Hs1HrjJ1(äv. -pp-)ÅmVbLpl, -ur(r) o.d. ÖlSmG1(äv. 
cfabb söm kd‘å, di ä trsll bå'd Vrm. -gr)VrmDalMp, -er o.d. HaVgögVrmHs1; äv. glbch(r), 

2abba v 1 (a- SkB1—VgÖg> [jfr motsv. i no; jfr abbas] på -bs- o.d. ÖISmUlVstinDalMpJ1, g- o.d. Dal, dbbtår o.d. 
skämt el. allvar reta (person el. djur) till ilska o.d., för- Jlläv. dbdr), -ar JIÅrnLpINb(äv. -ppg, gbar, (Spar Lpl- 
arga; i sht i förb. ^abba upp (se nedan). Abba handm Nb(äv. clbar), sbblsr o.d. BoVrmDalHrj, -gr Hsl, -ar 
ente! Ha. Han bleg (blir) lide abbade Sm. Hs1Mpfl. Acc. 2 allm., acc. 1 mer el. mindre sporad. 
Särsk. förb.: a. upp 1) reta upp, hetsa upp; äv. refl Bl— DslögSdmUlDalMpJ1LpINb; huvudtr. på andra stav. 
HaÖg. Lat bli d abba åpp hann (hunden)! Sm. Stå inte å normalt i Sk, sporad. GIVrmDalHs1MpÅm> [jfr b orre] 
abbe spp da (dig)! Ög. 2) egga el. locka el. stimulera 1) i eg. bemärkelse; ofta koll.; allm. Jfr kart-, nors-, 
(till) SmÖg. Te abbe spp dam te äte Ög. rör-, små-, solskens-, sten-abborre. °Kveck som 
Avledn.: 2abb n spe, narr Sm. (De) joe abb d henne. - am n abårre Sk; motsv. från VstmHrjÅm. Krye såm en 
abberi n (4' el. asbb(e)11) gäckeri, retsamt gyckel, nojs; abber Ha; motsv. från Sm. Abbsn ö pa tage (nappar bra) 
spe, narr Smög. Han jö spektakel( d a'bbri å f84k - Åm. Ågire sbbsr meta a. Hrj. När abu'rren gynnär 
abbig (bl. -ot) adj retsam Vg. (börjar) mörkna, da fa vör (vi) strägg vintur Gl. He jer 

abbalsvrå f avlägset belägen plats Dal. flit ett a'bbardm (dat bf) det är ont om abborre Vb. Dö 
abbas v dep 1, äv. inf o. pres abbs Sm, ipf abbdes Smög (i dialle (kittlar), sa jädda då hun svdcicte (svalde) dbbatz 

allm. a-, sällan a-, a- Götal(ej bel. från BoDs1G1)Nk- (tales. när ngt ej motsvarar förväntningarna) Åm. - 
(Grill)Vstm(Herweghr)Vb(Linder; tvivelaktigt!)> [jfr särsk. a) i unr. med innebörden: gå till botten, drunkna. 
fvn abbast o. motsv. i no dial o. isl; jfr äv. apas] retas; Drekka du'skagl mä abå'rrana Sk; motsv. från Vg, va- 
retsamt skämta, driva (med), gäckas; gnabbas, munhug- rianter från VstmNb. Han jikk väl te asbdrra Öl. Ta hus 
gas; äv.: kivas, dras, tvista; i sht med bestämning inledd me abbsrratte Dal. b) i "böner" vid abborrmete (i sam- 
med prep "med; a.l. En abbas mä fölk men arras md band med utkast av reven), t.ex.: flbbsrre brok, ta på min 
kräk (kreatur) Sk. °Sinn jigge däj å abbades, få (för) krok, å mstten den fete, kåmm d ta på mett bete Sm. 
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°Muta, murta blanka, kom och hanka, abborr, abbotr 
ok, kom och nappa på min krok Vg. Alsre bror, nappa 
på men krok, du napper åja drar Hsl. Appar, cfppar bi't 
ti kro'k, bi't du-nt ti', se e' du-nr kko'k etc. R °Abbar, 
abbar rok, napp på min lcrok, sä jä få mä e kok Lpl. c) i 
uttr. "mata abborrarna vid sjösjuka: kräkas ÖlHsl. cl) i 
uttr. °meta abborrar sitta o. sova o. nicka Sdm. 2) i överf. 
el. oeg. anv. a) i ordst. °trumf mant (spelterm), sa tjarria 
(käringen), når o fet en abborre Sm; motsv. från Vg. b) i 
uttr. du fet-fl abbarre du misslyckades Sm. c) efter 
slåttern kvarstående grästofs UL cl) benämning på manlig 
invånare i Glanshammar (Nk) o. Fellingsbro (Vstm) med 
anledning av röda detaljer i deras helgdagsdräkter. 
Fä'llsbro resp. Gkanshammaj abbsrrär Vstm. e) benäm-
ning på skomakare Sm. f) benämning på vattenödlan; bl. 
som sen. led i ssgr; jfr klo-, skratt-, tall-abborre. 
Ssgr (-rr- BlÖlVgBoDsIG1ÖgSvealNorrl, -ira- SkB1Sm-
HaVgÖgNkVstm, -rre- SmVgBoDslÖgNIcGst): abborr-
bands-nät e-banns- Ul) fisknät med viss maskstorlek; jfr 
-nät samt sikbands-nät. -berg berg i sjökanten som 
brukar vara god matplats för abborre Bo. -blacka litet 
blankt abborrdrag Nk. -blad 1) benämning på bladen av 
brudborste, Cirsium helenioides Dal. 2) benämning på 
blad av viss växt, använda till att lindra sveda efter 
knottbett Hsl. 3) näckrosblad ÅmVbLp1; jfr -gräs 3. 4) 
gäddnate, Potamogeton natans VstmVb; jfr -gräs 1 b. 
-blomma sköldmöja, Ranunculus peltatus Hsl; jfr -gräs 
2, 3-kull. -borst 1) (de uppstående taggstrålama i) ab-
borrens främre ryggfena JI; i sht i pl bf. 2) abborre (i 
"abborrbön") Nb. Åparbsk kdmm fs'§t 0 n pa me'nn 
krdok. -botten i ute. "gå dt abborrbotten drunkna ÖISm; 
gå på tok, misslyckas Sm; äv. i kraftuttr. dra dt a.! Sm; 
jfr -kammare. -bön MpJl; jfr abborre 1 b. -fen el. 
-fena särsk.: främre ryggfena på abborre SkSmVgBo-
SdmVnnDalNb. -fisk koll. Ul. -fiske särsk. konkret: 
plats för abborrfiske SkNb. -fiag gällock på abborre. 
-fias abborrfjäll VgBo. -fiatt = -pinne Sm. -färgad om 
nötkreatur: svartstrimmig på brunaktig botten o.d. 
Smög. -gan abborrgäl; täml. allm. -garn = -nät SkB1-
SmBoÖg. -gel se -gäl. -ges se -gäs. -gli el. -gri koll., 
små abborrar Ul. -grop i åbotten där stora abborrar bru-
kar hålla till Åm. -grund n ÖISmVgÖgSvealNorrl, äv. m 
Ds1Vrm. -grunda f (Ds1VnnJ1ÅmLp1) el. -grunde m (Vg) 
= -grund. -grynna = -grund Sk. -gräfing = -pinne Sm. 
-gräs (-gräs, -gras o.d. VgNkUl—Hs1J1—Nb) benäm-
ning på vissa vattenväxter vid sjö- o. åstränder; a.1.; jfr 
-blad 3,4, -blomma, -kål, -nate, -sörar. (Anm. Från 
Bl uppges endast att a. är ett slags gräs.) 1) om vissa arter 
av släktena Potamogeton och Ranunculus a) utan uppg. 
om  art ScimGstÅm. b) gäddnate, Pot. natans HsIHrjJ1Vb; 
jfr -blad 1 b. c) ålnate, Pot. perfoliatus VgÖgUlVstm-
DalHs1J1Vb; jfr -kål, -sörar. d) trol. rostnate, Pot. alpi-
nus DalMp; jfr -nate. 2) vattenmöja, Ran. aquatilis (el. 
sköldmöja, Ran. peltatus?) Da1Hs1J1Lp1; jfr -blomma, 
3-kull. 3) (vit) näckros Lpl(Zetterstedt o. RzS); jfr 
-blad 3. 4) vattenldöver, Menyanthes trifoliata(?) Åm.  

-gump = -stjärt Sk. -gått abborrstim Jl. (Han har sett) e 
store sbbargdtt inma latin. -gäl (-frk Sdm, Sin). -gäs 
n (-fes E) koll., abborryngel. -gölpa Sm = -grop. -hane 
R -har (-k) = -grund Åm. -hasa stor abborre Sdm. -hud 
torkat abborrskinn anv. till klarning av kaffe Lpl. -hugg 
R 1) abbormapp. 2) det ljud som uppkommer när en 
(upp)kastad liten sten stänkfritt träffar vattenytan. -hål 
Lpl; jfr -grop. -im abborryngel Lpl. -ister Ög. Abbsre-
iste-ctä ska vare rysk bra te smsrje onne hänner. -kam 
abborrens främre ryggfena Sm. -kammare bl. i bf 1) mer 
el. mindre skämts., om sjön som en plats där mänga om-
kommer (drunknar, hamnar på sjöbottnen), i unr. som 
"hamna i, "ramla ner i, lcvartera in sig i, "komma ned i 
el. fara diti abborrkammam; stundom oeg. för: dö, av-
somna SdmUlGstMp--Vb. Ha piga vari me, ss ha ho 
lugga (legat) i abbsIrIcammam ho me Ul. °Akt-e (akta 
dig) sa-nr du komm ti abbsrrkammarn (drunknar)! Mp; 
motsv. från Il. Du ska få &j en (en sittopp) så du åker 
i'nn i abbsrrkammeit Sdm. 2) i överf. anv., skämts.: 
famn Åm; knän (o. lår) som "sax" Vb. Akt de ja sett de 
(sätter dig) i a. (klämmer hårt om din hals med knäna). 
-kis m (-tjis Dal) romsäck hos abborre. -klase = -stim 
Vg. -klunk = -stim Bo. -knalle = -pinne Ul. -knuta = 
stim Bo. -kok m SmNb, n .11. Vele je håva-n åbbar-

kckk? Vill ni ha abborrar till ett kok Nb. -kort m (-katt 
Nk) = -pinne. -krok 1) metkrok för abborrfiske; allm. 2) 
vik där abborren brukar hålla till Vb. -kröppling(e) = 
pinne SmBo. 1-kull m J1> = -lek 1. 2-ku11 m <-8-

1-Id> ställe i sjö där abborren brukar hålla till. 3-kull m 
<-8- Hrj> = -blomma. -kult (medel)stor abborre Vstm. 
-kulting(e) = -kult Bo. -kung i bf, i folktro: mycket stor 
abborre som är ledare för de övriga Ul. -kuns(e) (-ksns 
Åm, -kunsa Ul) slags mjärde för abborrfiske. -kvidd an-
al. tvåårigt abborryngel (anv. som agn vid mete) Vrm. 
-kål ålnate, Potamogeton perfoliatus Ul(Rz. — Ul väl fel 
för Bl; jfr Aspegren). Anm. Bd. från B1Sm anger inte 
vilken art som avses (Torhamn: en havsväxt, Sturkö: 
sjögräs(?), långa stjälkar o. vita blommor, Fliseryd: vat-
tenväxt med skära "borrar"). -käft i uttr. °gå sdm dn 
abbartjäft, om plånbok o.d. som på grund av täta utgifter 
ofta öppnas Lpl; jfr -mun o. gädd-käft. -Iagn f = -nät 
Nb. -land strand där abborren brukar gå till Bo. -lek 1) 
abborrens lek el. lektid SkSmG1VrmUlVb. 2) sånglek 
med en deltagare ("abborre") inne i den täta ring som 
övriga deltagare bildar o. varur "abborren" skall söka 
komma ut när dessa hastigt gör en vändning runt SmG1. 
-ljustra fyrspetsigt ljuster för abborrfiske B1Sm. -lo = 
kål Hsl. -lund i sjö: sävbevuxet område där abborren 

brukar hålla till (o. metas) Vb. -luns = -kult Sm. -meta 
(Bo) el. -mete (Smyg) metdon för abborrfiske. -mjärde 
mjärde för abborrfiske (förr ofta av trä, i Ög av gran-
spjälor, i Sm av videspröt) SmÖgDal. -mjölkel abborr-
mjölke Bo. -moln vanl. i bf, glest täcke av böljemoln 
(altocumulus) i parallella band mellan vilka sol och blå 
himmel syns. (Anses som tecken för att abborren då 
nappar bra.) Dal; jfr fiske-moln. -mun i talas. leta 



abborr-my(e) 

bugg dje,esp (låta portmonnän gäspa) som dparmeum 
(göra täta utgifter) Nb. -my(e) n = -stim Sm. -nate be-
nämning på vissa arter av släktet Potamogeton, särsk. 
rostnate, Pot. alpinus, äv.: gäddnate, Pot. natans SdmNk-
UlDalGst. -not för abborrfångst Ög(Enholm). -nät med 
maskstorlek för abborrfångst; nästan allm. -ord i bf pi = 
bön Åm. -pes (SmVgBoSdm) el. -pese (SmVgBo) = 

-pinne. -peting(e) = -pinne Sdm. -pims = -pinne 
Vstm. -pinne (vanl. föraktligt) liten, mager abborre; näs-
tan allm. -pryl = -pinne Ul. -pumpa konisk trådmjärde 
för abborrfångst Hsl. -pylling(e) [jfr fln! abbonpyling] = 
-pinne Bo. -pytt = -pinne Bo. -ragn el. -rangel abborr-
rom Bo. -rens (-räns Sm) avskräde efter rensning av 
abborre. -rev långrev för abborrfångst VgNkUl. -rom 
SmSdinU1J1Nb. -rote = -sti m Sdm. = -s tj ä rt Vg. 
-ryssja (-nissa Bo> för abborrfångst. -råk = -rens Ul. 
-räs (-res Nb> = -ren s . -räsk el. -räska = -r e n s Sdm. -sil 
abborryngel Sm. -sirre (-särre Sm> = -pinne. -skinn = 
hud Lp1Nb. -skrapa slags rivjärn att fjälla abborrar med 

Hsl. -slok stor abborre, i "abborrböner" J1ÅmVb. 
Abbadlok bit ti män krok etc. Åm. -smattika = -grop 
Sdm. -snok = -slok SdmNkVstmDalÅmVbLpl. 
°Abborrasnok kom å nappa på min krok! Nk. -soppa i 
uttr. "dricka abborrsoppa (skämts.) få sig en kallsup Lpl. 
-spol m (n Sdm) (-ok) 1) abborrstjärt Jl. 2) = -kam Sdm. 
-sprutt = -pinne Vg. -sprätt snabbt utförd resning frän 
ryggläge utan hjälp av händer o. armar UlDalHs1Hrj. 
-stagg koll., små abborrar Vg. -steg = -stim Sdm. -stim 
B1SmögSdmUlDalGstÅm. -stimme n = -stim Vg. 
stjärt äv. om  liten abborre VrmUl. -stril = -spol 2 Nb. 

-stuga i uttr. "komma i abborrastugan el. "det går i a. 
drunkna resp. det slutar med drunkning Sdm. °Dä sins 
(syns) att dä va Gu söm stir (styr) annärs ha dä nock gått 
i abbärrestuga. -ställe ställe i fiskevatten där abborren 
brukar hålla till o. fångas SmHaUlDalÅmNb. -stöde 
<-stö VgBoDsIVrm> = -ställe. -syra f (ÅrnLp1) el. -syre 
n (HrjJ1) buskar el. ruskor (i allm. av gran) nedsänkta till 
el. nedstuckna i bottnen på förhållandevis grunt vatten 
för att vara ett tillhåll för abborrar o. därigenom utgöra 
en god metplats. -såd (-ss Åm> avkok av åbborre; äv. 
skämts. om  sjövatten. -såg K-ssw Bo> innanmäte i 
abborre. -särre se -sirre. -särar s pi ålnate, Potamogeton 
perfoliatus Dal. -tena visst slags mjärde J1. -ugge (-0-
Vg> = -spol 2. -unge = -sil Vrm. -vada <-vsde JI, -vsä 
Åm) (strimmor el. krusning av) abborrstim som simmar i 
vattenytan Åtn, abborrstim Jl. '-vase = -pinne Bo. 2-vase 
fiskvase där abborrar brukar hålla till o. fångas Sm. 
-väder väderlek (regnskurar omväxlande med solsken) 
då abborren nappar bra Sm. -ädla vattenödla Dal. 
Avledn.: abborrig (bl. -ug) adj, i fråga om båt med ett par 
åror, för att ange dess knyckiga sätt att förflytta sig vid 
rodd Dal. 

abbra v 1) vid mete: nappa Ög(Nyr6n, Lönnberg). 2) (äv. i 
förb. a. på) lyckas Ög. °Dä wil inte abbre (Nyr6n). Anm. 
Uppg. från Vg i Ihre (o. därefter i Rz) är trol. ej pålitlig. 

abbuse m el. abbusing m abborre Sm. 
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abc n <abblese', ab- SkSmHaBoÖgVstm, alblese o.d. 
DalLpl, al-, a'bb- .11, g'bis Dal; jfr u. ssgr nedan> alfa-
bet; jfr ab, abcd, abecet. 
Ssgr <a'bbles- Dal, -asa- Vg, a'bese- Dsl, ablesp'- Bo, 
abb- o.d. VgBo>: abc-barn barn som lär alfabetet Vg. 
-bok se d.o. -gosse pojke som lär alfabetet VgDs1; särsk. 
i uttr. bli alesegssse bli underlägsen Dsl. -pilt = -gosse 
Dsl; särsk. i uttr. väte abbesg'pelt i (ngt) vara okunnig i 
el. oförmögen till (ngt) Bo. -pojk = -gosse; äv. i överf. 
anv. om  okunnig el. oläraktig (ung) man. Dä b4e ai gent 
(aldrig annat) än en abbesapsjk utel-n Vg. -tupp (Vg) el. 
-toppa (Sm) 1) bild av tupp i abc-boken Smyg. 2) i 
överf. anv.: en som läser illa Vg. 

abc-bok f <a'/bese- HaBo(äv. abese'-)ÖgVrmVstmGst, a'-
SkHaUlDalMpÅm, alblese- o.d. B1SmVgDslÖgSdm-
Vrm—Gst, a'b- BoUlNb(äv. åbbesebå'gk), 
a'bb- o.d. SmVgNk, alse- o.d. SmÖg, a'pse- Bo, a'fsa-
o.d. Sm, a'/bes- o.d. ÖISdmVrmDalGst, a'- UlDal-
Hs1Mp—Lpl, a'- ÅmVb, a' Ibbes- o.d. ÖlÖgSdm-
VrmVstmDal, a'- VimDalHs1HrjVbNb, Oves-, g- o.d. 
Dal, alelse- Bo, alege- o.d. Ha, albelse- Vg, a'bils-
Gst, a'bsj- Dal. Sen. leden: -bok o.d. el. (i sydsvenska 
mål o. Bo) -bog. Anm. Urspr. kortformer till denna ssg 
är abe'ss f .11(lidm), °abbesa Bo el. abe'sa f BoDs1; jfr 
motsv. i no> I) abcbok; allm.; jfr ab-bok, abcd-bok, 
abecet 2, abeceta 2. - särsk. i uttr. som ^tunn som en 
abcbok om mycket mager människa, ko o.d. JI; likn. frän 
Vrm. 2) i överf. anv.: kortlek Vg. 
Ssg: abcbok-barn [jfr motsv. i finl] = abc-barn Öl. 

abcd n (i Dal äv. m) (ablesde' o.d. SmVrmUlGst, abb- o.d. 
SmVgDs1VrmUlVstmÅm, a'blesedg o.d. Ul(äv. a'bb-)-
Mp, abbesade' o.d. SmVgÖgNkVstm, abbesde' o.d. Öl-
VrmNb, a'blesdg o.d. UlHslÅmLpl, a'bb- o.d. ÖlänVb, 
a'bb- o.d. Dal(i ssg o. i bf äv. alest Dal, abelsde' 
Gst, abselde' Sm(äv. absa-, afsa-)Ög(äv. afse-)> alfa-
bet. Dä kan ja sum abbesade Vg. Ho känn ååll Oka 
(kan alla bokstäverna) i abbisde'de Nb. Anm. 
Bokstavsföljden abcd förekommer nästan allm. i barn-
rim som a'bäsede, katta såt på sne (satt på sned) Mp. Jfr 
JNordlander i SvLm 5:5 s.130 ff.  
Ssgr: abcd-barn barn som lär alfabetet Nb. -bok abcbok 
Vrm. -tavla (albesdelts-> i skolan använd tavla med al-
fabetets stora o. små bokstäver Dal. 

abececlarius el. abecedarie el. abecedalare el. abecedat m 
<abbeselda' dus o.d. SkScim, -dasrie Bl, -dalare Bl-
U1(-4-), abbesaldasri- Vg(i ssg), -da s(rige Vg, absel-
dalt-lus Sm, abbes- Öl, °abcdat Sm) 1) nybörjare i läs(o. 
skriv)konsten; a.1.; äv. om  person som är dåligt läs(o. 
skriv)kmmig BlUl. °Han va inte mir än abbesedalare, 
när han sluta (dvs. skolan) Ul. 2) abc-bok (el. motsv. för 
övning i att skriva) Sdm. 3) viss bollek, "väggboll" Sm. 
Ssg: abecedarie-unge Vg = abc-barn. 

abecet n (abese'tt Sk, gbset o.d. Gl> [jfr abc; jfr motsv. i 
dal 1) alfabet SkG1. Ja lärde nåmm (honom) abesetted 
Sk. 2) abcbok Gl. - Ssgr se u. abeceta. 

abecet(t)a el. abecät(t)a f <abelsätta S1cHa(äv. -såta), -set- 
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ta SkBo(äv. -je-; äv. -sitta), abbelsätta o.d. SkB1Ha, 
-söta Bl, -seta Sk, -säjta o.d. SkHa, abselta Bo. I fyr-
staviga former huvudtr. på första stav. (i allm. acc. 2) 
BlHaBo el. på tredje stav. (i allm. acc. 1) SIcHaBo> [jfr 
da ab(e)cete, da dial(Bornholm) abece'ta] I) alfabet; i 
ssgr. 2) abcbok; a.l. °Glötten läs i abesättan Sk(IhreS). 
Följa ätte mä prekepinnen (pekstickan) i abbesättan Bl. 
Du ska läsa dclkted (duktigt) i abbesöjtan Ha. 
Ssgr (-a- Sk(urspr. till abecet), -e- SkBo>: abecet-barn 
= abc-barn Sk. -blad blad med alfabet; äv. bildl.; jfr a-
blad (u. 'a). Han mä abesetteblan (de tunna kinderna) 
Sk. -bok abcbok SkBo. -glytt = -barn Sk. -knekt Sk; jfr 
-barn. Rkk, din lille abbesajtaknajt. -kock = abc-tupp 
Bo. Han std-jum en dbbesettekakk (om person som står 
o. kråmar sig) Bo. 

abedank adj o. s (abbelda'ok o.d. Sk(sällan aybe-)-
SmHa(äv. abe-), äv. -dcl'ek SIcHa, -cicl'uo Sk> [jfr ty 
abgedankt] 1) avsigkommen, "på dekis"; utfattig Skfla; 
äv. som s: avsigkommen person, trashank Sm(JELgren). 
2) uttröttad, utmattad, "slut", slapp, slö, olustig; a.l. °L a-
n mans dävlas (låt honom bara bråka), han blajr snart 
abedank Sk(RzS). Bd fölk å kriatue va så abbedank 
fubi' (förbi) Sm. 

abedit se aptit. - abelgrå s se apligross. 
abeller s pl [jfr rsprs mirabell] °Abeller kallas et slags 

Plommon ... ett medium emellan Tyska slån och Krikon 
Sk(Linnå SkResa). 

abellera v 1 eabele'rJ1Vb, dbeler Vb, abbole'r (i bet. I 2) 
J1, c'abolejr NI» I. [jfr rsprs appellera] 1) vädja till högre 
rätt; a.l. 2) tala (ivrigt o.) högljutt (men ej vredgat) .11. 3) 
skämtsamt grimasera, förställa rösten o.d. Vb. Dem 
skee å abelere. II. [jfr rsprs ambulera] vara ombytlig i 
umgänge o.d. 

abelvink m se abravink. 
abenicka v 1 [möjl. bildat till fyraben fritid o.d.] spatsera, 

gå o. driva Sk. 
'aber n (abår Sk) [jfr 4aber 2] skarpt o. styggt fruntimmer. 
2aber n, äv. abel n <a'bier o.d. vanl.; äv. -el SmGstÅm; äv. 

aber o.d. SkMp> oväntat hinder, missöde; streck i 
räkningen, "hake" GötalSdmYrmGstHsIMpÅm. Dö va 
allt ett aber atte skstte k4ekka (klickade) Dsl. 
Ssg: aber-mal n "hake" (med ngt) Sk. 
Avledn.: abras v dep inträffa motigheter, krångla Sk. 

'aber s pl [jfr abra, abravink 2] rörelser av "okynnig 
art" Ög. 

4aber adj (a'bIår o.d. SkB1Sm, äv. a'b-, a'v-, a'v- Sk> [jfr 
da dial avver skarp, vass, häftig (Bornholm), aver besk 
m.m. (Jylland), fvn apr hård, elak m.m., får apur sträng 
m.m.; jfr 'aber, abra] 1) I fråga om lukt o. smak: stark, 
amper, frän, bitter; a.l. De osa abåt Sk. °En abd ost Sm; 
särsk. om  dryck: stark, skarp SkSm. Brännevinned e litt 
för avart Sk. Abst kaffe Sm. 2) om kvinna: amper, skarp, 
som har skinn på näsan Sm; jfr 'aber. Åja abst frönn-
temms. 

abergap n (a'bårgab o.d., dbelgab, -gav o.d. Sk> 1) öpp-
ning el. tomrum; särsk.: mer el. mindre trångt mellanrum 
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mellan två huslängor (där vinden fritt kan spela in). 2) 
glänta (i skogen). 3) i överf. any.: gaphals, skrikhals. 

abergelert adj (a'beujelyrt Sk> förryckt genom för mycken 
lärdom. 

abergäng m (a'b- Sk> slingrig gäng i jord el. högt gräs, 
gjord av kryp resp. smärre fyrfota djur. 

aberknaber m (a 'b- &im> sup; jfr 4a b er 1. 
abersmäll m (a'b- Sk> örfil, slag. 
abert adv [jfr 2aber] galet, tokigt. De balt] (gick) redi abet 

Bo. 
abervink m se abravink. - abetek se apotek, aptit. - 

abetera se adoptera. - abetik, abetit(t) se aptit. - ablad 
n se 'a ssg. 

abo 1) i räkneramsor som: abo be'bo kaka etc. Sm, abo 
nabo nibo nåll etc. Vrm; äv. i ramsa som i gömlek upp-
läses av den som "står" (innan sökandet börjar): 14'bo 
bi'bo ka'ka du'nder, (den som inte är gömd får vara 
ogömd) Nb. 2) i benämning på leken "boll stå": a'bo 
bi'bo; a'bot å be'bot Sm; jfr abecedarius o. SAOB 
abo. 

abolera v se abellera. -aborvinkm se abravink. 
abota adj (abo'da o.d. Sk> [jfr obo ta adj] om söndrig sak: 

som inte kan lagas el. repareras; oduglig; om person: 
obotlig; otröstlig; ur gängorna, "nere". 
Ssg: abota-lös [jfr obo tal ö s] obotlig Sk. 

abotidd adj k [jfr aptit] i uttr. "vffa a. känna 
matlust, ha aptit. 

abotit se aptit. 
abra v 1 <a-, a- Sk> [jfr da dial (Jylland) abre; jfr äv. 

appra] i förb. "abra på anstränga sig, gno på. Han abra 
pg' å to ti väjs så han ble dålli. 

abragdskrok m se avbragdskrok. 
Abraham- i ssgr som växtnamn. 

Ssgr: abrahams-pojke eabramspojka bf pl Vb> snip, 
Scirpus hudsonianus. -rot <dbrams- Dsl> skogsnäva, 
Geranium sylvaticum. -skägg viss krukväxt Åm. 

abras v dep se 2aber avledn. 
abravink m (abbralviok o.d. B1(äv. habra-)Sm(äv. 

abbre-), °abbro- Nk, habba- Gl, abbo- Sm, abdr- o.d. 
Sk(äv.°-venk, -vigg), abel- o.d. HaVg(äv. ap-), c'appel-
Vrm. Huvudtr. på första stav. (acc. 1) SkG1 o. stundom i 
Bl(acc. 2), f.ö. på sista stav.> [jfr 'aber] 1) hastig rörelse 
t.ex. med en arm el. med hela kroppen (som då ngn 
slinter o. med rörelsen hindrar fallet) SIcHaG1Vrm; äv.: 
volt, (ofrivillig) kullerbytta SkVg; äv. i utvidgad anv. om  
kvinnas vickning på stjärten Sk. Nu jör han en a'bårvigk 
(för att hålla balansen) Sk. 2) egendomlig el. löjlig el. 
hånfull åtbörd el. gest SkB1SmVg. °Gör inge abbra-
vinkar för då strykar (slår) ja te dö Sm. 3) slag som ngn 
ger el. får; örfil, hurril SkB1Vg. De va värfyllt (välför-
tjänt) att han filck sa en dbbravigk Bl. 4) vid kortspel: 
överraskande el. djärvt bud el. utspel SmVgGl. 5) vink, 
antydning SkB1Sm. Dö behövs inte sa manna (många) 
habravi'oka fånn (förrän) ja begriba Bl. 6) i pl, (onödiga 
el. extra) besvär, särskilda anstalter Sm. °Dä gjoås inga 
stora abravinkd ve maten. 7) i pl, prydliga utskärningar, 
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krusiduller Nk. 8) om person a) spelevink Sm. D-ä en SkVg, a'kkena (-ana, -ane, -ina)-me (-meg, -mä, -män, 
redi abbreviok dän där b) vresig person Sk. -möjj, -mg, -maj') SkB1SmHa, a'kkenameged Ha, 

abrodd, abrott, abråt(e) m.fl. se åbrodd. a'kkia(mtik) Vg, Sm, -me'g el. -me'geta(na) 
absalon s 1) i förb. med "gammal som lindrigt okvädinsord o.d. Bo, a'kkiana(dcl) Vg, akkianame Sm, akkianal- 

Dal; se OÖD. 2) benämning på backa (ett slags långrev) mäk(a) el. -mäketa el. -mäketana(då) Vg, °akkävsj Ög 
för vars avkastning proviant inköptes till båtlaget Bo. (i bet. 5); äv. i många stående affektiva unr. som akk 

absens s o. adj (ablse'ns, ap- o.d. U1(äv. af-)Vb, absä'ns harre (min) gud SkSm, akk harre min skapare Ha, akk 
Sm; apse'nt n Gst> 1) i unr. d-e apsens (apsent) me (ngn) du milde (tid) Sm, akk harm je Sk, akk hane min da el. 
(UlGst) el. (det är) absens för el. c'aldelest på affsensen ti(d) el. min tid å min da Sm, °akk min levans ti o da Bl. 
för (ngn) (U1) det är ute med ngn, ngn är på fallrepet. 2) - särsk. 1) för beklagande, sorg, resignation, betryckthet, 
avsatt SmVb; äv.: avdankad, oduglig Vb. Bli absäns för bekymmer, förtvivlan (GötalSchnNklislMpÅmVb); äv. 
tjyveri Sm. för missnöje, missaktning, besvikelse, förargelse, harm 

abskons n (°absklåns o.d. ÖgUlVb, -sns o.d. VgVb> [jfr (SlcHaVgÖgSdmUlHs1); äv. för medlidande, ömhet 
fsv abskons ljusskärm, blindlykta] I) ljusskärm VgUl. 2) (SkÖlSmHaSdm); äv. i förb. med "ja (i Vb äv. 'avät) 
ngt vidunderligt el. förfärligt, "ett underligt ting hvarpå el. "nej o. stundom överg. i 6. AU; ditt lilla liv! (till ett 
alle gapa" Ul(Jacobsson). 3) (till seder o. uppförande) barn) Sk. Akk, e han ente kommen läggår (längre)? Sk; 
föraktlig person (Ög) resp. kvinna (Vb); jfr uppskons. jfr 6. Akk harre gud, va sa ja ta mäk te'? Sm. Akk, akk, 
Anm. Rz' uppg. om  anv. som adv ej verifierad. att dö skolle hända daj! Sm. Al& ja, va de fatti bana flick 

absolut adj o. adv <absollut (äv.: -ps; -så- o.d.) Bl- far iill (fara illa) fsrr Öl. Akk, du Brane (flabb)! Vg. 
SmVgBoUl—GstMpkn—Nb, apsa- o.d. GlLpl, apsel- A'kk-ak-akk så du ser ut! Ul. A'kk-lilckok ack (då) Vb. 
lut o.d. SkSinDs1VrinLpl, -lud, -lutt Bo, asselut Ha, 2) för rädsla, förskräckelse, bestörtning Sk. Akk de 
apslu'tVrmUl, a'vslyt Öl, 'avslottB1, g'slutt Sk. I tresta- kkmtar - illen e lös nån stens. 3) för överraskning, 
viga former huvudtr. (acc. 1) på slutstavelsen Götal- förvåning, häpnad GötalNk. Akk, sidår i (sitter ni) här? 
SvealGstMpÅmLpl el. på första stav. (acc. 2) DalGstVb- Sk. Nä'-mmän akk! Ha. °Akk, så vakkert Ög. 4) för 
Lp1Nb> 1) som adj: orubblig Dal. 2) som adv: alldeles, önskan, begäran, åtrå; otålighet GötalNkÅmLpl. Akk dm 
fullkomligt; utan tvivel, säkert; ovillkorligen, nödvän- de ville bli tårrevär (torr väderlek) Sk. Akk om bröet ble 
digt; a.l. Vittra (i folktro) finns apsålut Åm. bullat (lyckat)! Bl. Akk om ja Ide, sa dän lade (late) Ha; 

absolution s eapslation Sm) församlingens tillgift el. för- motsv. från Sm; jfr 1. 5) för glädje, belåtenhet, för- 
låtelse efter utstånden kyrkoplikt. tjusning o.d. SkSmHaU1Hs1Vb. A'kk, senmin (sådan) go 

abtick, abtik se aptit. - abull se apel. ost di hadde Sk. Alckena(me) så gstt! Ha. Aldc wa ja bla 
abåling m odugling; egensinnig o. omedgörlig karl Sk. (blev) gla! Sm.°Alckävsj, skönt! Ög. Akk-akk-akk va rat 
abägges adj [jfr åbäke] gensträvig Sk(Ihre). dö vatt säna (sedan) Ög. Lerma å smala, akk så rara (om 
abäka v, abäke n, abliklig se åbäka etc. män) Ul. °Ack sä finhylt hon gkir Vb(Stenberg). 6) med 
abö s [eg. hela alfabetet?] i unr. °säja abö prata för mycket mer el. mindre försvagad bet.; särsk. som inledning till 

Sdm. begäran, fråga, meddelande, förklaring, påpekande o.d. 
aböling m se avböling. SkSmHa. Akk, ja ska si de nåd (säga dig ngt) Sk. Akk, ja 
abött adv i uttr. °(det är) abött kållt skarpt kallt Nb- tjänndr-netm ente Sk. Akk, va ä dö nu han heta (heter), 

(Widmark). lantmjä'tan?Sm. Akk, ja va på dö åttene åt (året) Vg. 
'ack s se 'ackja. 4ack härmord för hönsens läte, i allm. upprepat Sk. 
2ack n (akk HaVg, a- Vrm> [jfr 'ack] 1) beklaglig händel- 'acka f [jfr 4a ck a] ånger, kval Hsl. 

se, elände Ha. De va då ett akk (sades t.ex. då ett föremål 'ticka f [jfr lpsk ghka gumma, farmor, mormor] äv. i ssgn 
som man väl behövde, gick sönder). 2) usel varelse a) akkamo'm; (tilltalsord till) lappgumma Lpl. 
gammal o. utsliten el. utmagrad häst, skinkmärr HaVg; 'acka v 1 [jfr 'ack] ofta använda utropet "ack"; klaga, 
jfr 2ac kel, päls-ack. b) eländig, usel människa, liderlig jämra sig SIcHaBoNk; äv. refl Vg. De va inte möed 
person (i sht kvinna) Vg. 3) dugg, dyft; anträffat bl. i (mycket) d alcka före Ha. 
nekad sats Vrm. lä pruter inte ett akk; jfr a c ke n, 2a kt. 'sacka v 1 [jfr ' ack a] 1) [jfr äck a v, anka v] ångra; äv. 

'ack el. ak interj (akk, a- GötalSdmNkUlVstm(o. i allm. överg. i bet.: sucka Hsl. Anm. Uppg. i lire o. Rz från Vb 
mindre vard.)Norrl, sällan hakk SmVg; äv.: ak Sk, ak felaktig. 2) [jfr 6a g g a 1] kvälja, plåga o.d. Hsl(Thre etc.). 
SkHa) [jfr 2ac k, 'acka samt ock o. u ck interj] som uttr. °Samvetet ackar. 
för mångfaldigt skiftande känslor o. förnimmelser, för 5acka v [jfr 'akta] i förb. akka på noggrant akta på Hsl. 
önskan, uppmaning o.d.: a(h), oj, å(h); jfr 9a; ofta (särsk. i 6aclut v 1 [jfr 'agg a] om vatten i hav o.d.: skölja, slå 
bet. 1, 3, 5) upprepat (GötalSranNkUlVstm), vanl. tre (emot) Bo. Vgnt nickar mod lan (stranden). 
ggr t.ex. a'kkal(k)kalk, a'kke-; i SkB1Sm—Bo ofta (i 7acka v 1 [jfr 'a a, kacka v] i fråga om småbarn: tömma 
sht i bet. 1, 3, 5) utbildat på olika sätt, inte sällan med tarmen VgVstmNb. 
"mig el. "då, t.ex. akki Sk, alckamä/(t) o.d. B1Sm, -clad sacka v [jfr 2a ck 2 a] färdas långsamt Vg. 
Ha, a'kkendå(na) Sk, a'kkenal (a; -n, -då(da), -dåna) ackel m se ankel. 
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'sekel n [jfr 'ack 2] hästkrake, skinkmärr Ha. 
ackeleja se akleja. 
acken n (alcktin Sin) [jfr 'ack 3, 'akt] i uttr. som bara ett 

akkän (ett litet grand). 
ackergäll s se 'ockra ssgr. - ackerkula se anka I-ku la. 
'ackja f (DalMp--Nb) el. ackje m (Lp1) el. n (Vb) el. ackj 

(el. 'ack) f (Mp) el. n (ÅmVb) <akk MpÅm, akkja Dal, 
aktj(e) Åm, attja Dal, attje (-e) o.d. Mp—Nb, alttji o.d. 
Lpl, a'- Vb, attj o.d. ÅrnLpl> [jfr motsv. i lpsk samt 
äck(j)a spår i snö av fordon el. skidor; jfr äv. 'ackja] I) 
åkdonet ackja; a.1.; jfr lapp-ackja samt v a ck; äv. om  
dålig släde Dal. 2) trågformigt spår av djur som (i djup 
snö) hasat sig fram Åm. Dö ä a'ttjä ätte-rz räv. 
Ssgr: ackje-raj f rad av hopbundna renar med ackjor Lp!. 
-ren körren Åm. 

'ackja v 1 (attjä, a- o.d. J1ÅrnLp1; äv. @tja Åm) [jfr äckj a 
v, 'ackja samt ä ck a v 'färdas, resa'] 1) gå (springa, 
färdas) framåt under buktande än hit än dit Åm; äv. om  
lekande barn: ränna fram o. tillbaka J1; äv. i förb. Aa.  på 
utan egentligt ärende fara mellan byarna Jl. 2) om t.ex. 
räv el. barn: hasa el. släpa sig fram i djup snö o. efter-
lämna ett trågformigt spår Åm. Denä (där) ha-n räv attjä 
Åm. 3) med möda släpa ett lass (el. körande med släde ta 
sig fram) i ovägad snö (el. eljest dåligt snöföre) knLpl. 

'ackla n el. f se 'ankl a. - "ackla v se 2ankl a. - a£1de n se 
ankle. 

ackompanjera v 1 (särsk.: °kårnpanjärä Åm, °kompanjer 
.11, kompaje'r J1(lidm)>. 

ackord n (allm.), äv. m (SkBoDs1VrmUlDa1J1) <aldcldrd 
(a-) SkSmDalLpl, -_ård Gl, -ord Dal, -ord o.d. DalMp, 
-ond Bl, -äed Öl, -sed o.d., -ond Sm, -dd o.d. 
B1SmDal, -ord, -srcl il, -(14 o.d. VgDs1Vrm—DalHsl-
ÅmVb, -å44 Ul, -o4 Nb, -84 o.d. VgDslÖg—Dal, -dir 
Sk, -01T Dal, -817* o.d. Gst, -är o.d. SkSmVgetgDalHsl, 
-å Öl, -dtr SmVnnMp, o.d. SmVgÖgNk, -el Nb, 
-dit o.d. Sk, -ort S1cHa, ~flit -Stt o.d. HaBoDsl, -ott 
o.d. BoVnn, -ett Sm. (Anm. Föregående former har i 
allm. huvudtr. på sen. stav.; huvudtr. på första stav., acc. 
2, delvis i BoDs1VrmHs1MpVb); allårdo.d. VbLpl, -44 
o.d. U1J1Vb, -d44 o.d. U1Vb, -04 Nb, -34 Mp, -gr Dsl, 
-oat o.d. SkBI, Vb, -011 Vrm, -et Dal, -att Dsl; 
a'ksk.  Dal; g' kårt Sk, glårt Vb; vikeuri J1, -kott Vrm, 
-kstt Dsl, g'vlkort SlcHa, -kart, avkd'rt o.d. Sk; dIcktici 
Nb) 1) överenskommelse, avtal HaDs1VstmJ1VbLp1; äv. 
i uttr. "göra el. "sluta a. vid (ngn) VbNb el. "göra upp a. 
om (ngt) Sm. °Åller skjut (aldrig sluter) je ackord mer ve 
Adam Nb. - särsk. a) avtal om ackordsarbete; äv.: arbete 
el. ersättning enl. sådant avtal, beting; allm. (Jätten) Finj 
skålle ha hans jarteblo i avkdrt Sk. Dö tokks mä i akk81 
att han sölle ingrea (inreda) i stuva uj (också) Vg. De va 
en bra alcott Vrm. De där joct jag på akkå'cict Ul. Hur 
jekk'n ut me (klarade han) aldcs'ct'n? Dal. Dåm ha slajji 
(slagit) ner akkö'rre Gst. 'N älik a'vkcircl som te sätt opp 
i fjös (bygga ett fähus) Jlllidm). Han arbeit opa alcko'cl 
Nb. b) uppgörelse (i konkurs o.d.); anstånd SkÖlSmÖg-
Nk; äv. i överf. anv. om  förkortning av strafftid Dsl. Han  

ackordera bort 

fekk alckscl på de tijje (tio) åra Dsl. c) i ute. då vatt-s 
qna a'ksk då blev det annat av Dal. cl) villkor Sm. På di 
alcksma. 2) motsv. ackordera 3,4: samtal Dsl; högljutt 
samtal Ul. 
Ssg: ackords-arbete (särsk.: VrmVb, Vg) 
SkB1VgVrmVbNb. 
Avleda.: ackorda v 1 [jfr motsv. i finl] ackordera, under-
handla Sdm. - ackordare m (-årt- o.d. Sk) ackords-
arbetare. 

ackordera v 1 (sälls. v 2) (aldcfäclera (a-) o.d. ÖgVrm—
Hs1Vb, -oci- ÖlÖgVstinDalHs1J1VbLp1Nb, -ag- ÖlÖg- 
Dsl, -84- UlMpÅm, SdmDal, -ert- ÖgSdmNkUl, 
-dd- B1SchnUlDalGst.11Lpl, -od- BlÖlSmVrmUlDal—
HrjJ1Lpl, -ud- GlDa1Hs1J1Vb, -ed- o.d. SkSm—Dsl- 
Schn—U1Hs1MpJlÅm, -d- Vrm(-de 'er). 41, -et- 
Åm; alclåckr, -dt- (g- o.d.) Vb, -odära Lp!, gkäderä Mp, 
dlckåcter Nb; agglodera o.d. B1Sm, -ud- BlVrinJ1, -ett-
Nk, -ed- SmVgBoDslÖg—Vrm; °agdera o.d. Ög-
(Nyr6n)Vrm(agg-)U1(brd 1740)Dal(brd 1697), ajdära 
Dal. Bortsett från "akkIdera, "agg- (se ovan) ligger hu-
vudtr.: på tredje stav., acc. 1 nästan allm. (ej bel. från 
SdmVstmVb) el. acc. 2 SdmNkUl--Gst; på första stav., 
acc. 2 Ds1VrmUlGstHrjJ1ÅmVbLpl> 1) överenskomma 
el. avtala (med ngn om ngt, i sht ersättning, lön, pris 
o.d.), göra upp GötalSvealHsl—Åm. Vi ha akkedajrad 
dm o lava sällskab (göra sällskap) Sk. Vi har akkedemt, 
han ska ha fyra daler famnen Ha. °Nå har ja vart ste 
(åstad) u ackuder um präisä (priset) Gl. °Så va de 
agederat (avtalat) Nk. Dån] akkoderär dm lönen årvis 
Ul. 2) underhandla om pris, lön o.d., söka bli överens 
(med ngn, i sht om pris o.d.), köpslå; allm. (De fick) 
°ackordere em di feck sdge ikull trät Ög. °Å hslls (hur) 
di jänk (jämkade) å aldcoder om bötalinga, så etc. Vrm. 
(Han) °läck go e ti (god tid) te d ackorder mä Wik-
hottmen d väke ut 'n bääst (välja ut den bästa) plrojen J1. 
Aldcoder om timmertjörnig Lp!. - särsk.: tala (med ngn) 
för att bli överens med ngn, tala reson el. prata el. lirka 
(med ngn) SdmJ1Vb. °Ja bjög te å aldcörclera mä en 
(honom) men dö va inga möjligheter Sdm. (Om man far 
varligt fram) å alckeder mä-n, så etc. R 3) överlägga, 
resonera, språkas vid, (ivrigt) samtala; äv.: prata, orera; 
prata strunt; nästan allm. (ej bel. från B1G1HrjVbNb). 
Han va farli ti å alckedera Sk. De satt å aggdeer Vrm. Vi 
få fsll alcicodera sm ä fssst (om det först) Dal. Han ä bra 
tell å alckädär (lägga ut texten, är talför) Åm. 4) högljutt 
(o. häftigt) samtala, tvista, träta, gräla SkSmVgÖgSdm-
NkVstm. Akkedajren nu inte läggår udan van sams! 
Sk.°Han stog å ackårdera å va ovetti på-na V stm. 5) 
stämma överens, passa ihop SmNIcHs1MpJlÅm. Di dö 
vådena di akkedera-nte; dän ena ä ju möe lägger 
Sm. °Hö (det) ackordere bra de dar Hsl. Dö dänn bitan 
(de där bitarna) akäderär int mä vsraYin Mp. 
Särsk. förb.: a. bort 1) lämna (arbete) på ackord (beting, 
entreprenad) SkSmNIcHrjfi. 2) överenskomma om för-
säljning o.d. av ngt, tinga bort ÖlDal. 3) träffa avtal om 
kost o. logi för (fattighjon el. föräldralösa barn) SkÖl— 
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VgLp1Nb. - a. ihop komma överens om (ngt) Dal. Hä 
(det) få ni fsll akkoder hop fakva Dal; äv. refl DaIHrjJ1. 
- a. in inackordera (ngn el. sig någonstädes) SkSm-
HaÖgSdmDalLpl. - a. till i uttr. "a. sig till förvärva 
genom avtal, lyckas skaffa sig el. komma över Smög-
NkUl. °Hur Ni ha agdiera Jer täll jän go Man (lyckats 
skaffa er en god make) Ul(brd 1737). °Stcurhö sam växte 
utmä bäcke å sjöe, bruke di mä (också) akordere sej te 
Ög. - a. ut 1) tinga bort, lova bort ÖlDal. Ja akkodera ut 
ven i våräst (veden i våras) Dal. 2) bortackordera (fat-
tighjon o.d.) BlÖISInHaSdmikinVb. - a. åt sig genom 
underhandling e.d. förvärva el. (lyckas) utverka åt sig 11. 
Ssgr: ackorder-båt jfr -skjuts Nb. -skjuts lejd skjuts Ög. 
Avledn.: ackorder n (ajdtki Dal) tröttsamt prat, tjat. - 
ackorderande n 1) resonerande, pratande SIcHaVg. 2) 
disputerande Sk. - ackorderig (bl. -ug) adj (ajdru Dal) 
tjatig; äv. i överf. anv., om sysselsättning: enformig. - 
ackorderlig adj medgörlig Sdm. - ackorder(n)ing s 
SkB1Sm—BoDa1filn, -nig SIcHaDal> 1) ackorderande, 
underhandling, överenskommelse, avtal B1Sm—BoDal-
JIÅrn; jfr präst-ackordering. 2) överläggning, (liv-
ligt) samtal, resonemang SkBoVrmDa1J1. Ddrn kåmm på 
alckoclegig de kom att tala (om det el. det) Dal. 3) ord-
växling, gräl Sk. Di komin i akkedemig dm nåd (ngt), va 
de va. 4) i överf. anv., som sen. led: brö-, matakkåcjeriga 
bestyret med brödet resp. maten Dal. - ackordi n (aldce-
di' Sk, 'aggedi Vg> 1) överenskommelse Vg. 2) pratan-
de, resonemang; högljutt tal, gräl Sk. 

ackri n se a rkl i. - ackskrika f se ax ssgr. 
ackurat adj o. adv <akkuirat (a-), akko- o.d. allm., akke-

o.d. SkB1Sm—BoÖgSdmVstm, aku- o.d. U1Vb(äv. -ko-
o.d.); sporad. alckeratt o.d. BoVrmJlikm, akkerad BoNk, 
akkorar Sm, 'alcrader Sm(JJLgren). Huvudtr. på tredje 
stav. GötalSvealGstHs1MpJ1Lp1Nb el. på första stav., 
acc. 2, BoDs1VrmU1Mp—Lp1; äv. med acc. 1 på både 
första o. tredje stav. SkBoDs1 el. acc. 2 på första o. acc. 1 
på tredje stav. Dal> I. adj 1) i sht om person: noggrann, 
ordentlig, punktlig SkSmSdm—UlDaUlNb; äv.: noga 
med sitt yttre, proper Dal; äv. om  sak: som är gjord med 
noggrannhet, som passar precis; fullkomlig SkSmVrrn-
Vstm. (Om han skulle ha gjort det, hade det nog varit 
färdigt) får d-e-n alckurat kar Sk. Han e jo så akkerat me 
sdddent (sådant) Sk. Kan (mannen) e alckurat åv se 
(punktlig av sig) Dal. Hä (det) ä akkorat sannig Vstm. 
Dänna e alkorat den där passar precis Vrm. 2) pålitlig, 
rejäl, hederlig, redlig, rättvis SkSmSvealGstHs1VbLp1; 
präktig, duktig SmDal. (Har han lurat dem? -) Nä be-
vas, d-e-n alckorat kar Sk. Dä ä-go jusssm akkerat ä 
kara (redliga karlar) Lpl. 3) som står på sig, frimodig, 
rakt på sak ÅmVbNb. 4) kry, återställd Sm. (Hur det 
kom sig så) ble han di (aldrig) redit akkerawt ätte dänn 
dawn (dagen). 
II. adv 1) alldeles, fullkomligt, precis; noggrant, ordent-
ligt, oklanderligt; allm. De e akkerat jolt Sk. Aklcurat 
omöjjelit Bo. D-e a'kkom't de sdmrnå (det samma) 
J1(lidm). Han sin aldcurat söm an vo tokut han ser ut 
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precis som om han vore galen Lpl. Han komm akkurat 
oppa Ickåldc§lage Nb. - särsk. i ordst. som °akorat sa 
kraugan (kråkan) naur hun fed (sket) i smörkoppen Sk. 
°Akkurat ssm käringa mi, sa skräddarn, när pressjärnä 
frästä Dal. 2) säkert Bo. De va akkerat bestämt. 3) direkt 
Åm. °Fara ackurat dit. 4) just nu, alldeles nyss; just 
BoDsl. Ho ä dIckerat gått (gick alldeles nyss) Bo. 
°Akorat som han kom ner på jak (gärdet), ss hörde-n en 
redi smäll Dsl. 5) nätt o. jämnt Bo. Dä va a'kkera't att dä 
rakk tell (räckte till). 6) prompt, nödvändigt Dsl. °Dä 
kan jä väl järn, om de (ni) akornt vell dä. 

ackuratare m <aldceratere> fullmäktig, ombud Sm. 
ackuschörska f <assifOke Og). 
'adal s eadal Dal(IhreS)> [jfr motsv. i fvn o. fsv adhal-

iord] jordegendom, fast egendom. Anm. Uppg. adel i 
Ihre är felaktig. 

adj se 'al. 
adalia f (addalia Sm> ett slags dahlia. 
Adam n pr (ad/am o.d. nästan allm.; äv. ad- o.d. 

SkSmVgHrjMpLpl, add- HaBo, o.d. DalNb, dd-
o.d. Nb. Acc. 2 GötalSdmUlVstinDalHrj, acc. 1 SIcHa-
Ds1VrmUl—Norrl) 1) i uttr. ^(den) gamle Adam arvsyn-
den, syndigheten SinHaSdniNkGst. Dän gamle Adam 
setter allt i an (honom) änn Sm. 2) i uttr. som anger en 
avlägsen förfluten tid el. en inte närmare känd mycket 
hög ålder ÖlSmÖgVrm—GstVbLp1Nb. °De skedde när 
Adam bodde i Käkkstä å va en liten vallpöjke Sdm; 
varianter från ÖgVrmUl. °Ilä (det) va föll när Adam 
gack i kålt hä Gst; varianter från ÖISmVrmU111. He va-
(len tin (tiden) då-n Adam va lä'nnsman Vb; varianter 
från SmÅlnLpINb. Dä sir ut å varä från Adams ti Vstm. 
He e gammalt söm en Adam (som A.) Vb. 3) i vissa 
uttr.: 'Adam och Eva a) växten Dactylorhiza sambucina 
SdmUl; äv.: Jungfru Marie nycklar, Dact. maculata Mp. 
b) om mörka fläckar i månen VgÖgSdm. °I mån står 
Adam å Ävä mä vattsån i mella sej Sdm. 'Adams byte 
(arvskifte) VgBo. °Alle vore vi på Adams bute, kom 
ingen dädan utan lute (lyte) Vg. 'Adams kalv i uttr. °gå 
mä Adams kakv gå med foster långt över beräknad tid; 
äv.: mot beräkning o.d. inte vara dräktig (havande); vara 
ofruktsam SdinVrmUl. 'Adams pil skämts. benämning 
på penis Sk. 'Adams skägg tätört, Pinguicula vulgaris 
Vg. ^Adams tofflor stormhatt, Aconitum napellus Vg. I 
Adamma vaggfuk skämts., under bar himmel Vg. 
Ssgr: Adams-rustning f <-rassn- fl> om manliga köns-
organ. -sko i uttr. gå på adamsskoga gå barfota Ög. 
-qkägg skägglav, Usnea barbata(?) Ög. -ugn s.k. sättugn 
med bilder i relief av Adam o. Eva i paradiset SkHa. 
-äpple struphuvud; nästan allm. 
Avledn.: adamlig adj (dclamkin Dal) ålderdomssvag. 

adda f se 'hadda. 
addition m <särsk.: a'ddilfgn o.d. SkBoJIÅrn, a'ddä- o.d. 

MpVb, dddi- Ha>. 
adebating m se återbating. 
'adel m, sporad. f (DslögDalVstm) el. n (VnnULTI) <adel 

(a; -il o.d.) allm.; `tel Sm(HLgren)) i eg. bemärkelse; 
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allm. Adel uttan döjd (dygd) ä sum lölcta uttan jus Vg; 
jfr kart-, knaper-adel. - särsk. a) i tales. ^(det var en) 
fråga om kungen är (av el. utav) adel o.d. som genmäle 
till fråga om ngt som syns självklart SmHaSdniNkUIJ1. 
b) iron. En vet la va adel di ä å Vg; jfr knekt-, korv-
adel. c) (ngt skämts.) i överf. anv., vanl. som andra 
ssgsled, särsk. om  storbondesläkt(er) i socken e.d. SkVg-
Ds1G1NkMpJl. cstboad'I (i Eksta) Gl. Röansadeln rö-
döadeln R. 
Ssgr: adels-blad (a'dels- Hs1) blad av hästhov, Tussilago 
farfara; i sht i pl. -blomma blomma av hästhov; i sht i pl 
Hs1; jfr -blad. -fläck musch (bl. i ä. källor) VstmHsl. 
-folk SkSmSdniNk. -herre adelsman ÖISm. -herrskap 
SmVgSdmUl. -knapel knapadel Sm. -man allm. °Fråge 
om kongen ä alsman Ög(Nyrån); jfr 'adel a; varianter 
från SmSdm. Dä'nn har en svatt flräkk på rava (röven), 
han ä en aVelsmann Dsl. -mans-tork vackert bärgnings-
väder på senhösten Vg. -namn (-namm Smög>. -näsa 
örnnäsa Vg. -rova (a'dels-, °addels- Hsl> i pl: hästhov; jfr 
-blad. -stånd vanl. i uttr. "vara av a. (adlig börd) SkHa-
VgVrm. -stämma = -stånd VgBo. 
Avledn.: adla v 1 <adla o.d. GötalSveal; °a(e)la Sm-
(JJLgren)) Sotan adla sarken, men sarken adla allri 
fotan (dvs, hustrun följer mannens villkor men ej tvärt-
om) Sm; motsv. från SkVgSdmVrmUl. - adlig adj 

o.d. SkBlÖgSdmUlVstmGst, -/i o.d. Sk—Ha-
BoG1Vrm, -eli o.d. SkSm—DslÖg, -lin DalGstHs1J1> 
Adele stämma adlig börd Bo; motsv. från Vg. Adelia 
frökner Sm. Han ä udd adli stamm Ha. 

'adel f botten i vävnad Ög. 
'adel s se 'al. - 4adel s se 'adal. - adelstid se arildstid. - 

'ader se annan. - 2ader se åter. - ader- se annan ssgr. - 
aderst adv se andror. - aderstans se annanstans. 

aderton el. arton el. (jfr anm. 1 i formavd.) attan el. attjan 
räkn o. s (adlertan, o.d. Sk, -at'n, -etån Gl, gdetan 
(-on) Nb, adlertsn, -erta, -ejtchr, -etå(n) o.d. Ul, -eten 
Sdm, -etan o.d. BoögSdniNkLp1Nb, -itsn Dal, oditå 
o.d. Dal(se OÖD), 'adrättan o.d. Gl(se GO); acjiltån o.d. 
SdmUlVstm, -tå, -tan Ul; arletan Ög, -etån (grjt-) o.d. 
UlVstm, -kan VstmNb(äv. g- o.d.), -iton Sdm, cujkan 
o.d. SmÖgNk, årj- V stm; akeltan, -tan, aletan o.d. 
SmÖg, alretån o.d. SmSdm, aldan o.d. ÖlSinNkVstm, 
-ån Sdm; akten, g- Sk; aktan SmögNk, art/an o.d. 
SkB1SmVstm, -a Dal, -on o.d. B1SmLpl, glrtan 
BlÖlSm, g- o.d. SkÖlSmHaVgBo, g- SkSm, grt'n o.d. 
Gl, galan, ort- Ög; allan o.d. (äv. at-, at-; sällan -en, 
-sn, -11) ÖISmVgBoÖgNkVrmUl(äv. -o, -a)Vstm-
Dal(äv. -a)J1ÅmVbLpl, -dn BoÖgSdniNkUl(äv. hat-, 
M-)VstrnGst; äv. enst.: attan SmBoÖg, att/dn Nk, -en 
Bo; at/an o.d. (äv. at-, at-; sällan -en, -sn, -'n) ÖISm-
BoVrm—Lpl, -ån UlVstm, -a o.d. Dal(äv. -o)Gst-
Hs1Hrj; att/an (a-) o.d.; allm. (ej bel. från Hs1Hrj, få bel. 
från DalGstMpJ1VbLp1Nb), -en (-'n) SkBoG1(äv. 
hatt'n)VrmDal, -o o.d. Dal, -a Hsl; att/ja, ahtt-, gt- o.d. 
Hd, åtti4 Dal.! trestaviga former är acc. 2 allm; i tvåsta-
viga former: acc. 2 nästan allm. (ej bel. från Ds1Vstm),  
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acc. 1 mer el. mindre vanl. i SkVgBoDsINk—Hs1MpJl. 
Anm. I bet. 1 är attan o.d. den normala el. vanligaste 
formen i SkB1Sm—GIVrm. Från flera håll i t.ex. SkBo 
uppges att alternativa former är yngre. Utanför detta 
område är attan o.d. normalt begränsad till bet. 2> 1) 
grundtalet aderton; allm.; äv. för att ange ett obestämt 
stort antal, särsk. i ssgr o. där äv. bl. förstärkande; jfr 
nedan -badding, -konstig, -männing m.fl. De 
brände attan gågoa varm (värre) Sk.°Han äter så buken 
står i attan kanter Vg. Dä ä atan steg te himmeln män 
&lire ett te hällvett Åm. 2) (i) lindrigare svordom o.d.: 
tusan, sjutton, katten; äv. som förstärkande bestämning, i 
sht till "djävul, "skam o.d.; ofta i subst anv. GötalSveal-
Gs~. Ja sar (ser) attan så dållit Sk. Dra i väj för 
attan bjeiana (björnar) Sm. Dä vete attan Sm. De va en 
attan te å lägga i väjj Ha; likn. från SmÖg. Ja tate ve 
a'ttan lajer (skällde ut den ärkelymmeln) Ha. Va i attan 
skamm Vg. Hästen tjytta (sprang) sam a'ttan jävler 
Vrm. °Ge sej attan på att etc. Sdm. Fy attan! SdmVstm. 
För attan .11. Dä je jä attan i Åm. 
Ssgr: aderton-alna adj SkVg. Ett attanaria (18 alnars) 
skuttnät Vg. -alning 1) stock o.d. av 18 alnars längd 
(SkB1SmHaÖgVrm) el. nät o.d. av 18 alnars djup 
(SkMp). 2) i överf. anv. a) lång person B1SmHa. b) 
(skämts. el. smädligt,) baddare Sk. c) som lindrigt skälls-
ord: rackare, filur B1Sm. -badare el. -badding storväxt 
varelse (el. rotfrukt o.d.) Sk. -bating baddare Bl; jfr 
återbating. Hon äj öjn redi attanbadig te å va gj 
(argsint). -bening(e) 1) tusenfoting VgBo; (skämts.): lus 
(VgBo) el. flatlus (Vg). 2) i överf. anv. a) person som 
vill gälla för duktigare än han är Bo. b) otrevlig, elak 
person Bo. -benling(e) tusenfoting Vg. -bunda vävsked 
för 18 bund Sm. Föra sa (föra sig) brett sam en at-
tanbunna (om person). -bundad om vävsked: avsedd för 
18 bund; om väv: som har 18 bund i skeden BoÖg. -bun-
dare garnhärva på 18 bund Vg. -bund-sked (-bånna-
(-bu-)> = -b unda SmVg; äv. i överf. anv.: Han a gått 
ijönnem attanbunnajea (genomgått stora besvärligheter) 
Vg. -famns-mila kolmila med 18 famnars omkrets 
ÅmNb. -foting 1) tusenfoting VgG1Dal. Anm. I Vg an-
vändes tusenfotingar till bot mot rödsot (tvättning tre 
torsdagskvällar å rad). 2) (skämts.) flatlus Ög. -garns-
macka i sillgam: ögla av rep innehållande 18 tåtar Sk. 
-gavel m person som bär sig illa åt Sm. -halare om 
mycket stor (lång) el. duktig man SkHa. -hundra allm.; 
särsk.: årtalet 1800. °Attcuthondra o noll Sk. Jak d född 
attanhundro Sm. -hundra-kallt (i sht skämts.) obestämd 
tidpunkt för länge sedan (då det skall ha varit extra kallt) 
GstMpJlÅmLp1Nb. Aritanhundrakållt ner äska freos ini 
spiss'n (när askan frös i spisen) etc. Nb. -hundra-o 
Ha> jämnt är 1800 (som födelseår). -hundra-tal bl. i bf; 
allm. -kam-gryta (-kam- (-a-) VrmDal, -kanne- Sm-
Vrm, Qkann(er)s Vm) om 18 kannor. Anm. Ellipser 
härav är 'adertonsgryta Ul, atokanna Dal. -kantig. Du 
fet en hövvel (hyvel) men han va attankand å nittangrå 
(uttr. för skadeglädje) Sm; äv. i överf. anv.: besvärlig 
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Sm; konstig, nyckfull Bl. -knabbig krånglig, besvärlig 
Sk. -konstig märkvärdig Sm. -konstrig nyckfull; under-
fundig Sm. -krabber m krångelmakare Sm. -käpps-mila 
= -famns-mila Vrm. -männing se adertonde ssgr. 
-neka-rök(e) m sädesskyl med 18 kärvar Sm. -par-skank 
m (Ög) el. -par-skanking (SmÖgMp) tusenfoting. -pas-
mors-ladd m eg. om mycket stor filtsko; väl bl. i överf. 
anv., om ngt alltför stort tilltaget Åm. -pluttra pratsjuk 
person, i sht kvinna Ha. -skilling äldre mynt (ung. 36 
öre) Sm—BoÖgSdmN1cDalHslÅm. Har tyger de ö'd 
senil attanfälliga i Danmark (här har det en strykande 
åtgång) Ha; varianter från SmNk. -snodd mycket kons-
tig, nyckfull Bl. -tala vävsked om 18 tal (om 30 rör) Sk. 
-tinnars-harv åkerharv med 18 pinnar Vg. -tjabb m prat-
kvarn B1Sm; trätgirig person Sk. -tjogare i snörpvad: 
vadduk om 18 tjog maskor Bo. -tragg m person som 
pratar mycket om ett o. samma Bl. -trasa f, -trase m Ha; 
jfr -pluttra. -trådig. °A raktaug var attantrådu en vrak-
lina var 18-trådig Gl. -tum m 18 tum grov stock Hsl. 
-tummare alnsten (se aln ssgr) 18 tum i fyrkant Öl. 
-tunne-ryss m = -tunning Vrm. -tunne-skrinda (-tunn-) 
Dal; jfr -tunning. -tunning kolryss om 18 tunnor Vg-
ÖgVrmUl. -väggarums-huva mansmössa utan skärm 
hopsydd av 18 (trekantiga) tyglappar Sk. -åra adj. 
°Artanaura dränga Sk. -åra-knarren m bf (-knaren Vg> 
den första starka brånaden i och med manbarheten. 
-åring(e) särsk. i tales. som dö ä bröst å brigga på en 
attandrig (om välväxt, kraftig ungdom) Vg; variant från 
Ha. °Buk å bak sam på en artanåring (dvs. smärt) Nk. 
-öga nejonöga Bl. -ögningar s pi, viss potatissort Sm. 
Avledn.: attande(s) adj o. adv jädrans, förbaskad SmHa. 
Din attane faan Ha. °Din attanes hunnra dummige Sm. - 
attans adj o. adv [jfr jädrans, satans] förbaskad, sabla 
SkB1SmHaVg. Dänn varjen han flinta (visade tänderna) 
sa altans Sk. Attans bete (klåpare) Ha. - attanskap n. 
(Pocker o. fan) °fia o rejöira attanskabet rida o. regera 
eländet Bl. - atting m 1) person som bor i bynumret 18 
Sk. 2) [jfr sating, katting] tusan, fan, "katten" SkÖl—
Vg. Din dna° Sk. °Å aningen! Sm. - attsingen s [jfr 
kattsingen, sjuttsingen] tusan, sjutton, "katten" 
SmVgÖgVrm. Jo, fs attsigen Sm. Fy attsigen! Sm. 

adertonde el. artonde räkn Kadetlånde, adegt- o.d. Ul, 
addrtene Sk, adetlande o.d. SdmNb, actit- SdmVstm, 
anetånde Ul, °adrättåndi o.d. Gl; aretlånde o.d. Ul, 
-onde VstmNb, grinande o.d. Nb, aretene Ög; aletjånde 
o.d., akt- Ög, aletlene (a11-), alt- Sm; art-, art- o.d. 
SkSm, arten Öl(äv. °arteend o.d.), artne o.d. BlÖl; altne 
Ög; atlånde o.d. SdniNkUlVstmDalGst, -ante Åm, -ant 
VbLpl, atant Vb, atione Vstm, -ene ÖgNkGstHsl, -na 
DalHsl, -ile VgÖgGst, -'n Dal, atne Bo; at/side (-ond-) 
o.d. UlDalGst, -ant(e) o.d. knVbLpl, -ana o.d. Hs1Mp-
J1Årn, -an 11, -en Öl, -'n J1, -ne o.d. GstHsl, -na Dal, 
atant Vb; °attundi Gl, att/ende o.d. SkSmG1, -ana o.d. 
SkB1SmHaBoDsl, -ene o.d. SkSmHaVgBoDsl, -ne Sk-
B1SmVgBoVrm, -'n Vrm; atlane Mp, -(ene SIcHsl, -na 
Hsl, -ne Vrm, gt'n Vrm; atijend, ahttjan larj, åttjånd o.d.  

Dal. Acc. 2 allm.; äv. acc. 1 VgDs1Vrm—Da1Hsl) i eg. 
bemärkelse; allm. - särsk. i uttr. va  i a'ttene spraltet om 
ung flicka: vara i den häftiga förälskelsens ålder Vg. 
Ssgr: adertonde-del (att/sia- Bl, -11C- Sk, -ana- Sk, -ena-
Sm, -ene- Sklia, -en- HaBoDsl). -männing (atan-
GstHsl, atan- o.d. Hs1MpJlÅm, at'n- Hsl, atant- Åm) 
(oftast skämts.) mycket avlägsen släkting (eg. i aderton-
de led); a.l. Lappa röken 21äkta dell (till) aYantmänniga 
Åm. 

adgårdslost (firre) fel för adgiärdslost, se åtgärds-lös. 
adig adj se ådig. 
a-dig interj (Dal) se åt prep. 
adjunkt m (adtjugt o.d. HaMp, a- o.d. UlDalMpIlÅna, g-

o.d. UlLpl, adljogt SmVgBo, a- SmHa, a- SmDsl, 
adjclot SkBo, adjook SmHaVg, c'ajunk Sm, gvjuok Ul, 
adljunt o.d. SmG1Vstm, -jont Sk, aljunt ÖlSmÖg—
UlGstHsl, UlHs1Vb, ajönt Vb. Huvudtr. på sen. stav. 
allm.; äv. acc. 2 på första stav. GlUlHs1J1VbLpl> 1) pas-
torsadjunkt; a.l. 2) uppassare, springpojke Vb, pojke G1 
o. i ssgn skotrajunt skolpojke Sm. 
Avledn.: adjunktera v (°ajuntlera, c'ajonk- Sm(JJLgren)) 
vara adjunkt. 

adjutant m <aggeltant SkSm(äv. -dant), °ago- Såra). 
adjutör se auditör. - adjävul se avdjävul. 
adjö interj o. s n el. (mera skämts. o. förtroligt) adjöss el. 

adjöken interj (i bet. I 1) (adj/i' o.d. Nb, -g' Dal, °adiu 
Vg(brd 1700-t:s början), °arjö Ul(brd 1741), akif o.d., 
ajj1ö, -e o.d., -ii; allm.; äv. -u SmVgMp, -y Ög, ajjlg' 
Bo, -g' .11, -r, -y Ul, jo SmLpl, gj/ö BlDsl, -u Bl; 
hadjif o.d. GlDal, hajjkj'o.d. SmÖg--Gstll, -g' .11, hajje 
Öl, (h)adjo's o.d. G1, ajö'ss, ajjöss o.d. Götal(ej 
Gl)SvealGst, ajjfij's o.d. ÖlSdmUl, -yss(en) Gl, -ass 
B1Mp, ajöss Sm, jös Lpl; sporad. (i y. språk) ajö'ken 
o.d. SkSmHaVgÖgSdmVrmDal. Betoningen ajjö i 
allra. i uttr. som ajjö mä döjj) Anm. Från olika håll 
(t.ex. i SkSmBoVb) uppges att ordet relativt sent ersatt 
'farväl. Det ansågs enl. uppg. från Sm av somliga som 
syndigt o. flärdfullt; jfr du ska inte si ajjö, far de ä sög& 
(synd) Ha. I. interj farväl 1) i eg. anv.; allm. Ajöss mä 
våss (oss) Sk; motsv. frän BlVgBo. Ajjö mei de (dig) 
Ha; motsv. från övriga Götal samt SvealSNorrl. Takk 
ajjö Sm; motsv. från UlDalNb. Ajjö' ajjö', lev å må Vg. 
Ajjö' å takk för mäjj Ög; motsv. från ÖlBoJl. Ajjö' se 

(da) el. se  lclot Vrm. Ajjö-ajjö' Ul. °Ajö så 
mycke Ul. °Ja hajö då, far int illa med dej nu Ul. A'jjö 
vakket Ul; motsv. från Ha(POsbeck ms). Ida, ajöken da 
Vrm. fljjö ve de Vb; motsv. från ÅrnLpl. - särsk.: °Ajö 
mä den å ätte mä fler (när ngn gift sig) Sm. °Ajö me den, 
sa Arve, när varga tog hunn Sdm; jfr °ajö me åt helvete 
med (ngn el. ngt) Sdm. 2) i utvidgad anv. a) i uttr. som 
anger att det är slut el. förbi med ngt el. ngn. (Får bin 
svärma fritt) så ä de ajö mä dom Sm. (Tar man en 
överdos arsenik) så ä dö då ajjö mä va'ira (världen) Vg. 
Nu ä dö ajö(ss) mä hsmmen (honom) Vrm. Då vall ä 
ajjö' Lpl. b) som predik adj, om person: slut, alldeles 
förbi (av utmattning, sjukdom o.d.). Dö va rent ajjö' mä 
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käg (karlen) Vrm. Så vät (helt) hakö ha ja alhi sitt-n far 
Dal. s avsked, farväl, i sht i förb. med "säga, 'taga, 
'bjuda, 'bedja; allm. 'era in u takk (tacka) u häls hadjö 
Gl. Ja ba ajö me (bjöd farväl åt) di gamle Sk; motsv. från 
B1SdmNb. Ho va ute å veftade aljö Ög. Bju ajjö Vstm; 
motsv. frän GlSdmNIcDalGstHs1J1. Du må ajjö mä-ddä 
no du får ha adjö med dig nu Hrj. °Jä ha otäjji ajö jag har 
inte tagit adjö Vb. 

adla v se 'adel avledn. - adlask se atlas. 
adolfare m (addIffare, -lä Öl) mynt med Gustaf IV Adolfs 

bild. 
adom m (a'cilomm, °ad- Vg) [eg. armdom?] fattigdom, 

armod; brist. °Här e ingen adom på trst (brist). °Kärlek 
och adom kan en inte dölja. Dä birdi adomm på-t. 

adon f (ado'n Gl) [till adonis, växtsläkte] visst slags buske 
med gula blommor; se GO. 

adoptera v 1 (abdetlera, 'abbdt- Sm, abbet- Ög) Ho 
abbete'rades ssm fostedoter Ög. 

adre se annan. 
adress m (alddräss, a- o.d.; allm.; o.d. BlBoDs1VrmUI-

VbLpl. Huvudtr. på sen. stav. allm.; äv. acc. 2 på första 
stav. BlBoDs1G1VrmUlMpVbLpl) uppgift om var ngn 
bor o.d.; utanskrift på brev o.d.; allm. 

adrom-, adru- se annan ssgr. - adum adj se a v dum. 
advent n allm., äv. m (SIcHaSdm) el. advent(a) f (SkSm- 

VgDslÖgNkVrmVstinDa1J1; jfr formavd.) (a'ddlvänt 
(a-) o.d. B1Sm—BoVnnDalVbNb, a'd- (a-) o.d. BlÖl- 
HaVgBoGlÖgVstinDalGstVb, a't- o.d. Vrm, o.d. 
SmVb, a 'r- VgDs1VstmDal, SinHa, g'- o.d. B1Sm- 
DalGstMpJ1, GstHsl, addlvä'nt (a-) o.d. SkSinHa- 
SdniUlikmLp1Nb, adde- o.d. B1SmHaBo, ådd- Nb, a-, 
a- SkBlÖlHaUlNord; ailvänta, d'rr- Vg, a- 
vä'nta Sk; i bf: a'd/vänta o.d. ÖgNkVstm, a'd- Dal, a 't- 
o.d. Ds1VrtnDal, Ds1Vrm> 1) adventstiden; allm.; 
ställvis äv.: söndag i advent. De ha vad en grann avänta 
inu (hittills) Sk. Den fysste a(d)venten första söndagen i 
advent Sk. Snat går drrvänta inn Vg. I atvänta Vrm, i 
advänta Vstm, i avänt'n (dat) n, i addvänten (dat) Vb, i 
adventstiden. Så magga sokfinsdaa såm de ä i addevent, 
så magga yredaa (yrvädersdagar) ska de bki i fasta Ha; 
motsv. från VgBo. °Ett bet (rimfrostig° avent jer ett 
byrit aoå (ett gott skördeår) Sm. Nä-411 vatt snö i advänt 
så träna lokede (trädens grenar hängde - då blev det ett 
gott skördeår) Ög. Ns-citi ä mökke rimmvinter (vinter 
med mycket rimfrost) i årvänta, bki-clä ett gatt år Vg. 
Adwentg bjär (bär; rimfrost el. snö i skogen i advent 
tydde på ett gott skördeår) Dal. 2) i överf. anv. Ho ä i 
adväntera (väntar barn) Sm. °Sinn da hae gått eng i 
aväntet (sedan de har nått 30-årsåldern; ogifta kvinnor 
ansågs då ej längre vara i giftasåldern) Sm. 
Ssgr: advents-dimma dimma som vanl. råder i adventsti-
den Sm. -driva = -snödriva Gl. -frost (förebådar gott 
skördeår) Nk. 1-lugn n lugnt väder i adventstiden Gl; jfr 
-fr o s t. 2-lugn adj (-vent- Öl) De bre väll aventlogt (sade 
man för att tigga vind till väderkvarnarna). -lördag i bf 
(mot första söndagen i advent) Vstm. -rim n <-vänte- Vg)  

rimfrost i advent. -snödriva bildad i advent Gl. °Ad-
väntssnäidräivår liggar lägst. -stilla f Ul; jfr '-1 u g n. 
-söndag (-vänt(s)- nästan allm., -vänta- Vg) utan före-
gående ordn.-tal ofta (t.ex. ÖlSmNIcJINb) bl. om  första 
söndagen i advent. -tid(en) (-vänts- o.d. nästan allm., 
-vänt(e)- Vg). -väder (-vänts- SmÖgNk, -vänt- Dal, 
-vänte- VgNI° väderlekstyp i adventstiden: kallt (o. 
klart) väder o. (rildig) rimfrost SmVgÖgNk, dimmigt 
väder VgNkDal. Rimmventer, granner i mågga daa i glaj 
(i rad), d-ä årrväntevär Vg. -yr n snöyra i adventstiden 
(var inget gott skördetecken) Vrm. 

advokat m <advolkgt (-kgt) o.d. täml. allm., adve- SkB1-
Ha, gvo- o.d. VgU1J1, avvo- (a-) o.d. SlcHaDslÖgSdm-
U1VstmGstHsIMpÅm, avvu- Sk, avve- (a-) SkSinHa-
BoSdmUl, abo- U1VbLpl, abbo- (a-) o.d. SkSmG1Ög-
NkVrmUlDalGstHs1JlikinLp1Nb, abbe- Bo, abc- o.d. 
SkBo, avokat Vb, abbokgt Sdm, abelkatt o.d. SkSm-
HaBo, abber- Ha, gbe- o.d. Sm, abo- Sk, avve- Bo. 
Huvudtr. på sista stav., allm., el. på första stav., acc. 2, 
BoGstVbLpl> 1) advokat, sakförare; allm.; äv. ned-
sättande o.d.: processmakare Bo; jfr b o nd-, bränn-
vin s-adv okat. 2) i överf. anv. a) person som är klipsk i 
varjehanda skälmstycken; tvetydig, skurkaktig man; ill-
fundig krabat Lpl. b) förespråkare i allmänna angelägen-
heter, målsman Sdm. 
Avledn.: advocera v (°abbo- SmDal, °abbo-, °avo- Sm). 
- advokatare m (abeka'tere Vrm) advokat. 

'ae m [jfr 'a 1] jämmer, gny; äv. ae-låta f (-löda Sk) ds. 
2ae n se laa. 
afage adv [jfr af fe nt ag] plötsligt, oväntat Sk. Han kdmm 

så afa'ge pau me (över mig). 
dan m, afan(en)s, datt adj se av fan etc. 
aff s el. affa s = l aa 1 Dal. 
affekter el. -ar s pl; äv. (mindre vanl.) i sg: affekt m el. f 

(SkSmVgGstHs1VbLp1) el. 'affekta f (SkLp1) pi: 
affläkter (a; -ek-; -ar) o.d. Sk—BoÖg—VrniDalGst- 
ÅmLpl, g(v)f- Gl, ÖgDalGstLpl, di'- ÖgSdmNkUl- 
VstmDalikm, anf- o.d. SmVgBo, eff- o.d. B1Sm—Bo-
Ög; äv. åfaktär Dal; fä'kter sporad. B1SmÖg. - i sg: 
?fläkt GstHsl, aff- o.d. SkVgGstVbLpl, afektä Lpl, 
affe(ita o.d. Sk. Bortsett från Bikter vant. acc. 1 på andra 
stav.; äv. acc. 2 (sällan acc. 1) på första stav. SkSmÖg-
SchnNkUl—HslAmLpl> 1) i sg a) (häftig) åtbörd, gest; 
Av.: egendomlig kroppsrörelse SkSmVgDalGstLpl. 
Dänn affdkta ä ente gor (god, lätt) å jära ätter Vg. b) 
grimas Hsl. 2) i pi a) egendomliga (överdrivna el. till-
gjorda) kroppsrörelser el. åtbörder el. gester, egenheter i 
sätt att röra sig GötalSvealGstÅmVbLp1; jfr d ö d s-
affekter. °Han har sånn galnä afäktar me hudä å 
annat Gl. Han ha-gd mytje åfekte me ögåne Ul. Han ä 
lik fall (fadern) ti affäkta (gesterna e.d.) Lpl; motsv. från 
Ha. Han har sanna affäkter mä krsppen, nar an går Vg. 
- särsk. om  djur: Hästen has aria (konstiga) effektå få se 
(när han springer) Sm. b) grimaser BISmVgÖgNkUlGst; 
spasmer SmUl. c) konstiga tilltag, upptåg, fasoner, hyss, 
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spratt SkB1SmHaBoÖgVrmUlGst. Dän ha-gå Idka 
affdkter f$-ge Vg. 
Avledn.: 2affekta v 1 el. affektas v dep 1 1) göra livliga 
(o. egendomliga) åtbörder, fäkta med armarna, gestikule-
ra, åbäka sig SkVg; oftare refl ÖlSmVgBoÖgSdmUlDal, 
sällan dep ÖgÅm. 2) refl, göra grimaser el. miner UlHsl. 
3) vara oförskämd Sm. - affektera v (-fäkt- ÅmVb) ges-
tikulera; åbäka sig. 

affelsläng m [jfr affelsteg] oförmodad släng åt sidan el. 
bakåt Sk. 

affelsteg n (a'ffellsti o.d., -ste Sk) [jfr affel släng, affel-
tag 1, af feltren] felsteg, snedsteg. Trä affelsti trampa 
fel. 

affekag n (a'ffelltag e.d.; i bet. 2 äv. ha'ffel- Sk> [jfr 
affelsteg] 1) tag som inte ger ngt grepp, feltag; jfr 
affentag II; äv. i utvidgad bet. = affelsteg. 2) duktigt 
tag, krafttag. °Payga (pojkar) ska ju saj (se, utröna) 
vekka som kan ta di varste affeltagen. 3) svårt anfall av 
huvudvärk. De tar sånna affeltag i mitt ho (huvud) så. 

affekten n (-trajn Sk> = affelsteg. 
affentag(e) adv o. s ffentag, affentage, 'afantag Sk> I. 

adv [jfr da dial affento, mlty af unde to; jfr a v ent oj 1) 
ryckvis, då o. då. 2) oförmodat; jfr afag e. II. n [jfr 
affe 1 tag 1] i uttr. ta affentag misslyckas, gå bakvänt el. 
galet el. illa. (Om man slår o. det tar fel, så säger man,) 
de tö (tog) affentag. 

affento adv [jfr ä v en t o, a v e nt o] osäkert, ovisst; nätt o. 
jämnt Gl. 

affisch m (särsk.: a'fig Vb,°affysch Sm, afi' ff o.d. 
SkSmög>. 

affär, äv. affärd, m allm.; äv. f (enst. uppg. från SkB1-
Öl)SmDa1ÅmLpl (affkir (a-; -er) o.d. allm., afiiir (-er) 
o.d. SkDs1DalÅmVbLpl, åfier, åff- Nb, afifcird Dal, a-
Gl, affärd o.d. Dal, afffied o.d. Sm, 'affärtBo(brd 1778), 
affkct (a-; -act o.d.) SmVgBoÖg—VstmMpil, -ad, -ad 
o.d. SmHa, -fag o.d. VgSdmVrmUlHs1HrjJ1, 
-fact Dsl. Huvudtr. på sen. stav., allm., el. acc. 2 på 
första stav., nästan allm.> 1) göromål, bestyr, ärende; 
uppgörelse, mellanhavande, angelägenhet; äv.: omstän-
dighet, sammanhang, händelse(förlopp) o.d.; ofta all-
männare: sak, "historia"; äv. i överförd anv. el. mer el. 
mindre konkret (jfr särsk. i, j nedan); nästan allm. Hajle 
affären va dänn ad etc., sammanhanget var det att Sk. 
Dö har allt sina affäpcle (besvärligheter) mä alltiyy häri 
vad'n (världen) Sm. Di' konne ju tal-o'mm affäre (berät-
ta tilldragelser) Sm. En (man) begayner dä' oret, hyke, te 
dä'nn affään (näml. att tuppen "tråder" hönan) Ög. Ja 
vet inte mer i dän där affäclen (saken el. "historien") 
Sdm. Han ha-gtögta hågen fsr andra affäcter (sysselsätt-
ningar) Ul. °Så de e nog mycke affinder å ting me såna 
saker (som avslutning på spökhistoria) Ul. Dö vott-n 
otrevld a'ffär ä dänne det blev en otrevlig sak det där 
Åm. Va ä du u't te för affärän?I vilka ärenden är du ute 
Lpl; jfr bro-, mat-, trolldoms-affär m.fl. - särsk. a) i 
uttr. "lägga el. blanda sig i andras o.d. affcirer (angelä- 
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genheter) Smyg. b) i uttr. från föga affäclen (början) Ul. 
c) överg. i bet.: belägenhet. Ja va i e svår affär på fön 
Öl. Widliftig (kinkig) affcird Sclm. d) överg. i bet.: yrke; 
jfr smed-, snickar-affär. e) i uttr. "det öringen affär 
o.d. (inte svårt el. farligt el. märkvärdigt) att etc. D-ä då 
kgen affär-te lake am (näml. giftermål) Ög. Inte de' nan 
a‘fer (ngn risk) Åm. f) metod, förfaringssätt. Dä' ä renest 
(bästa) afffiq Åm. g) överg. i bet.: frieri el. äktenskaps-
handel (SmSdm) el. förlovning el. giftermål (B1Bo); jfr 
giftermåls-affär. Lökka te affän! Bo. h) stadga i ka-
raktären; fart, drift, raskhet Sm. °Dä ä ingen affärd mä 
honom. i) konkretare, i pl: tilltag, påhitt, hyss, konster 
SkSmG1; ändamål Ög; misshälligheter Ul. Di ha sia 
affader Sm. Te sånne affärer ha di använt-en Ög. j) sak, 
ting; inrättning, grej; jfr syning s-affärer. Dö va annra 
affäder (som maldes på hemkvarn) Sm. En affad te å 
sätta såga (sågen) i Sm. 2) i uttr. "göra (ngn) affär av 
(ngn el. ngt) göra väsen av (ngn el. ngt); fjäska för (ngn); 
som negerat: inte fästa sig vid (ngn el. ngt), inte bråka 
om (ngt) SkSmHaSdm. De e väl ioyentioy d förra On 
affär sy (att bråka om) Ha. 3) ekonomisk uppgörelse 
(köp, försäljning); ofta i pl o. där äv.: ekonomiska för-
hållanden o.d.; äv.: köpenskap o.d.; (företag el. åtgärd 
som ger) vinst, fördel; allm. IClabbeda (trassliga) affärår 
Sk. Ja sa lemna ett skåkpunn kaffe på affären (på köpet) 
Sm. Han joke sä-nte vidare afffict mä-t (ingen vidare 
förtjänst med det) Bo. Han jook a'ffäct på (köpte) skogen 
Vrm. Han låg i stora affekter Ul. °Mycke besmi (besvär) 
ha di länge hatt mä hans affärder Vstm. Han ro'sst int 
magen (marknaden) mä denn afacla (dat) .11. - särsk. a) i 
uttr. "vara el. göra en god el. bra el. dålig el. dum affär 
o.d. SkB1Sm—DslNkVstmDalGstl1Nb. b) i uttr. "det är 
ingen affär o.d., det lönar sig inte, tjänar ingenting till 
SmNkVstm'Vb; äv. i utvidgad anv.: det är ingen skada el. 
nackdel. °Hä gör mäg (det är mig) öingen afärd i den 
saken Nb(Renmarck). 4) handelsbod, butik; allm. På 
affära i handelsbodarna Öl. Han slöt (upphörde) mä 
affcin Ög. °Gå te affärden Sdm. o ksm inn i afftiq 
Vstm. På affär'n i butiken Lpl. 5) varor (vara) som bjuds 
ut. (Han) jekk åmkriyy mä litt affär bedrev gårdfarihan-
del i mindre skala Sm. A (ha) affädd mä-ssä Dal. 
Ssgr: affärs-huvud affärsbegåvning SkSmVgSdmUlGst. 
-karl affärsman, person som gärna o. med framgång gör 
affärer SkB1HaVgBoSvealNorrl. -knep SkVgNk. -tag 
affärsbegåvning Jl. 
Avleda.: affiirsakti,g adj som är van vid affärer Vg, af-
färsbegåvad J1; affärsmässig Nb. Hä låte ändå affäg-
a'ktit hä'nna det lät ändå affärsmässigt det där Nb. - 
affärsam adj som gärna är med om el. gör affärer Lpl. 

affära v 1 <särsk.: -rd- Dal> [jfr motsv. i fint] göra affärer, 
driva köpenskap, handla; göra affär (med ngt), sälja (ngt) 
SkB1HaVgBoG1DalHs1MpJlkn. (De) affärade bau Ni-
kt å bra Bl. Han d ude (näml. i bygden el. på marknad) å 
affärar Ha. °Ja va i böin i sundäs (i staden i söndags) u 
affdräd me än stäut (gjorde affär på en oxe), sum ja 
skudd sälä Gl. Hö va myttjä jämtär ssm for d Ssnnsvall 
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affeira gammalt (förr i världen) Mp. - särsk. i förb. ^a. 
sig till tillhandla sig Vg. 

affäras v dep 1 = a ffära SkAm—Nb; underhandla (el. 
göra upp) med varandra om affär Lpl. °Ja ska rdisa 
(resa) te stan o affäras mä stabona (stadsborna) Sk. Han 
bh no barfot i rappa (snart utfattig) sam han affeires Åm. 

affärers v 1 (sporad.) = a ffära BoLpl. 
affärsera v 1(affelse'r o.d. VbLp1Nb, dffä- Nb, a'ffelsgr, 

gfe- Vb) = affära. 
afta v 1 [jfr a fren] inte kunna koppla av, vara orolig (o. 

kinkig); äv. i förb. "ara på: te å afer-på' mä nå llag 
syssla med ngt när man borde vila J1; jfr abr a. 

afrak(en) adj se a v frak(e n). 
afren el. afrug adj [jfr a fra] orolig, ängslig; i sht om barn: 

orolig o. kinkig R 
afrönt adj [jfr afröntig] missbildad; vissnad Sk. 
afrönta f [jfr afrönti g o. frönta 'skräp'] missbildad el. 

vissnad frukt o.d.; äv. om  vanskapt varelse Sk. 
afröntig (-ot) adj <a'frönti Bl, afru'nted Sk) [jfr a frön ta o. 

fröntig 'skrynklig, vanskapt, småvuxen' samt av- pre-
fix] förkrympt, förvuxen Bl; rynkig, skrumpen Sk; jfr 
afrönt, afrönting. Tjärigen ha bled så afrunted Sk. 

afrönting m (alköntig o.d. SkB1, -runtig, afröltig 
Sk> [jfr a frönt a o. frönting 'småvuxen person'] van-
skapt, förkrympt el. förvuxen varelse; äv. som skällsord: 
missfoster, knöl o.d.; äv. om  missbildad frukt o.d. 

afse m [jfr ave] 1) liten, långsträckt vik el. litet damm-
liknande vatten i förb. med älv el. å; äv.: gräsbevuxen 
sankmark vid älv el. å Hsl. 2) liten bäck, bäckdrag Vg. 

afton m, yard. afta(n) m el. afte(n) m, i formen afta i NHa-
VgSBo i allm. f; äv. äfta(n) m <aftlan (a-; -an) SkB1-
SinHaVgÅmVb, -On SmÖgSdmUlVstm(samt som sen. 
ssgsled)Dal, -dn o.d. ÖgSdmUlVstm, -sn o.d. Sm-
Sdm—Gst, -en Sk—VgÖg—NkUlGst, -'n SmG1ÖgUl-
GstHs1 samt (som sen. ssgsled) Dal, -o Gl(äv. -u)Sdm-
NkUlDal, -ä GlögUlDal, -8 UlGst, -a (-a, sälls. -a) 
Öl—DslögVrm—Nb (Vrm samt i ä. tid Sm äv. apta 
o.d.), -e o.d. VgGlögSdniNkVstmHs1; gftlan o.d. Sk—
Ha, gft- SkB1, awt- o.d. SkSmHa, alten o.d. Sk, -aptun 
(i ssgr) Dal, äftan Vrm, alfta o.d. Ds1VrmVbLp1Nb, ä-
VgBoDs1Vrm, -eftan (i ssg, bf) Dal, attan Sk, -äjtan (i 
ssg) Sk. Acc. 2 allm.; i hälsningen "god afton äv. acc. 1 
BlBoÖgVrmUlMpJlÅmNb. Anm. 1. Inte sällan används 
i hälsningen "god afton o.d. (ofta med -n), delvis också i 
unr. "i afton annan form än den på orten i obf sg eljest 
använda, t.ex. afta (a-) obf sg : go aften Ha(Källsjö), gu 
(go) aftan o.d. Vg(Holsjunga, Stenstorp m.fl.)Bo-
(Kville)Dsl(Håbol)Mp(Torp)Lpl(Lycksele)Nb(N.-
lcalix), go aft'n Bo(Valla), i aftan, go aftan kn(Ramsele 
resp. Nordmaling, Själevad), aften obf sg : i afta Sm(Ö. 
hd), aften obf sg : i afte, i afta : gu aftan (afte) 
Vg(Korsberga), (jur)aften : go afta, i afta Ög(Kisa); afte 
obf sg : i afta Ög(Väversunda), °guaftän Nk(Kräldinge). 
Anm. 2. Ordets sen. stav. har i VMpNJ1NikmSLpl an-
knutits till dag, varför pl "aftftdagar o.d. Anm. 3. Ordets 
anv. är i stort sett (undantag se nedan) begränsad till  

afton 

NSmNÖVgDs1VÖgSvealNorrl; i Götal f.ö. är anv. i 
allm. inskränkt till 1 c, d nedan, flerstädes äv. förekom-
mande i 1 b samt på Gl i 1 h, i, i Sk i 1 h> [ang. former 
med ä- el. e- jfr fvn wptann, no efta(n)] 1) eftermiddag; i 
allm. angivet som tiden efter middagsmålet (sällan efter 
mellanmålet på eftermiddagen) o. innan det blivit mörkt 
el. före kvällsvarden, el. som den del av eftermiddagen 
som föregår kvällen (då dagens arbete avslutats el. då det 
är för mörkt för utearbete); allt efter årstiden i allm. tiden 
bestämd till efter 15-17 o. före 18-20; jfr ök t, öton. 
Aften inna di skulle anse tot (bereda linet) Sm. Ja sa 
ksmm-å jakpa dök nara aftna te veka (nästa vecka) Sm. 
I afta sa vi sluta inna dö Mir kväll Vg. Mä afton, ma 
äftan instundande afton Dsl. °I afta så ä dö grant nu i 
eftermiddag (kl. 15) är det vackert väder Ög. Före afton 
på märknasdan Ög. På äftan på aftonen Vrm. I aftå, cpa 
aftå (130 Ul. På aftan Dal. °I går på aft'n Hsl. Man (bf) 
de e nå (det är ju) före kvelln dö Il. Komm tell mä i afta 
Åm. i aftwism (dat bf) hänna el. e aftan hann instundan-
de afton, i denna afton Åm. Hä je (det är) snat afton Vb. 
Mot afta(n) Lpl. - särsk. a) ute. "i afton, se anm. 1 i 
formavd. ovan (o. exempel under 1 huvudmomentet). b) 
i hälsningar: "god afton allm. (jfr arun. 1, 3 i formavd. 
ovan). - särsk.: °go-n ofta äv. ensamt "afton: awtan 
Sk, afton Ds1Vb. "Guds afton ÖgNkVstmVb. °Gussaftä 
d välkummen te byss Nk. c) i uttr. °i aftons o.d. (vanl. i 
a; ofta äv. i ja- el. sporad. ja; jfr ssgr B. Anm. Här 
redovisas ej särskilt i a-, i a- från SkIla. - i (Daftlans o.d. 
SmÖgMpÖJlVb, -anstMperJ1, -ans, -ans, -a(g)s, -rist 
o.d. Am, ~ana  ÅrnLpl, -as SmÖg, -ens o.d. SmHa, 
-ense Sm, -es (-ds, -is) GötalNk—Da1Hs1MpJ1(lidm)-
ÅmLpl, -est (-öst) DalMpÅmLpl, -ese SmÖgUl, -asen 
Sm, -es o.d. SmHaVgögVrmHsl, -eye ÖgSdmNkVstm, 
-sns Vstm, -ås, -ss, -us Ul; i(Jattes, jattes (sällan i 
ates) SkIla> [fsv i aptlans, -ons, i (j)afte(n)s, j afters] 
sistlidna afton; i allan.: i går afton (kväll); äv. i uttr. "i går 
aftes; äv. sporad. i uttr. "i söndags o.d. aftes. Var va du 
(i)jaftes? Vg. °Då va dö fälle dö ho va här om i afterse 
Sdm. °Dö va som i går aftsns Vstm. (Gröten) sänn 
(sedan) i jaftäst Mp. d) i unr. af(t)se o.d. <i(j)a- etc. jfr 
formavd. u. 1 c. - i alltse o.d. Bleog, -tses Sm, -se 
SkÖl—BoögSdniNkUlVstmGstÅm, -sen SmÖg, -sens, 
-sne Sm, -ses VgNkVrm, -sese Sdm, -seses Ul> = 1 c. 
Vi slutade havvren (mejningen av havren) i afse(n)Sm. I 
går afse o.d. SmVgBoögSdrnUIVstm. °I måndds afse 
Sdm. I för(i)ja afse, i föiriafse i förrgår afton Sdm. e) i 
förb. med prep "om; särsk. i fråga om närmare bestämd 
tidpunkt SmVgVrmUlHsl—Nb. Han va bsttfaren am af-
ten Sm. 8m aftnaan på eftermiddagarna Vrm. °Åm en 
aftä kdmme-n te Brönnfiro en afton kom han till Brunflo 
R (Klockan) tri hell (eller) fyyr om aftan .11. 8m aft-
dagan på aftnarna fl. - särsk. i uttr. "i går o.d. om af-
ton(en) i går o.d. afton VgUlNorrl. Han kåmm i freddas 
um afte Vg. Igår om aftan Am. f) i ute. "dt aftonen mot 
aftonen, tillstundande afton Hs1Mp—Nb. (Han kom) at 
aftana (bf dat) när det led mot aftonen varje dag 11. Skä 
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du lära ätt lcrälca att attan? skall du hämta hem korna 
(från betet) i afton Åm. g) i förb. med prep "till Te aftan 
instundande afton DslÅm; äv. i uttr. som ringa te aftes 
(till aftonbön) Vg. h) i uttr. "helig afton afton före sön- o. 
helgdag SkG1 (i Sk i allm. i ssg); jfr 3 e. Helli gftan Sk. 
°Stackur dag (kort dag) u heli aft'n (varför arbetet måste 
påskyndas) Gl. i) (på Gl) dels i ute. "göra el. hålla afton 
sluta dagens arbete, dels i ute. horr(ö) aftä hurra vid 
slåtterölets slut. Nå göra vör aftå nu slutar vi arbetet för 
dagen. - särsk. i överf. anv. i uttr. rörande livets slut. °Nå 
var de aftå me han; jfr ordspr. °middagar (middag) när 
mor vill u aftå när Gud vill. 2) aftonmål; jfr aftonvard, 
med- el. mer-afton, öton. a) = aftonvard 1 (kl. 17 
el. 16-17) i uttr. öra afta Jl. b) aftonmål åt boskapen, i 
uttr. ställ el. ji äftaan Vrm o. överg. i samma bet. i uttr. 
°stillä afta Åm o. motsv. från Vb. 3) aftonen el. dagen 
före (tidigare) kyrklig högtidsdag el. festdag el. före 
marknad; äv. i utvidgad anv., se d, e; utom som mera 
tillfällig ellips för ssg (i allm. avseende instundande hög-
tid) nästan bl. i a-e nedan o. i ssgr, särsk. som sen. led; 
jfr jul-, marknads-, mårtens-, vårfrudags-afton 
m.fl. Di ringer allti kkålcka femm nå-cfr e ns afta Ha. Ä 
dä afta i msra (i morgon)? Vg. Nu sa vi ha viter gröt i 
kväll far nu ä dö afta Vg. Te aftan i fråga om instundan-
de högtid el. den högtid som i sammanhanget avses Bo. 
- särsk. a) i pi: Alle tre aftnerne (dvs, jul-, nyårs- o. tret-
tondagsafton) Sk. (Vi var bjudna dit) trettenaften d alla 
aftna Sk. Bägge gftnana, bd åm jul d nyayr Sk. b) ellipt. 
för julafton. Dan fsre aftan Hsl. c) i uttr. dän gamle gftan 
nyårsaftonen Sk. cl) i uttr. de bki-te aldresmäss afta 
(kommer aldrig att ske) Bo. e) afton (dag) före sön- o. 
helgdag (urspr. efter helgmålsringningen). D-ä afta hurr 
(var) löda Bo. 4) aftonmåltid dagen före en helgdag Bo. 
Di dd afta når ja kåmrn. 
Ssgr: Anm. Utom typ utan o. typ med s i komp.-fogen, 
t.ex. -e-, -an-, -en(a)- : af/as-, -es-, -ans-, -ens- 
förekommer aft- (framför sen. led på s el. t äv. af-). 
Dessa typer är nedan upptagna u. A, den enda ssgn till 1 
c, d u. B. Jfr f.ö. formparenteserna nedan till enskilda 
ssgr (o. formavd. till afton). A: afton-backa f eaftan-
bagge Sk(RzS)> [jfr motsv. i fsv; jfr -packa] fladder-
mus. -beta (af/tas- resp. -te-> arbetstid mellan middag o. 
eftenniddagskaffe Dsl, från aftonmåltiden till dagens 
slut Vg. '-bete m = aftonvard 1 Vg. 2-bete n «Oas-
Dsl, -tän(a)- Sm, -t'n- Ög) arbetstid mellan middag o. 
aftonmåltid. -bleka (-tcum- Nb> slätt, gråvitt molntäcke 
på eftermiddagen. -blött n (afta- Sm> Msrarött birir 
aftabkött. -brasa (-tas- Ost>. -bön Sk—HaGlögSchnUI-
GstMpÅmVbNb. -dags vid den tid då aftonen börjar el. 
är inne Nb(Renmarck). -glänta öppning i molnen varige-
nom solen bryter fram före nedgången. Har vi 
aftaghinte, har vi vakkat vär å vänte Ög. -glätt m = 
-glänta Jl. Aftagkäten jer måraskvätt'n (regn påföl-
jande morgon). -hönan viss stjärnbild Vstm. -kaffe 
(af/ta- SmVrmDal, -tas- Ds1Vrm, -tons- J1, -tatij-
ÅmLp1) eftermiddagskaffe; jfr afton v ards-kaffe.  

-kost m = aftonvard 1 Nb. -kroken m bf, senare delen 
av eftermiddagen VgJl. -kröken m bf (-tas- Vrm, -tån-
Ul> = -kroken. Slist på äftaskrötjen sent på aftonen 
Vrm. -kvisten m bf, i unr. på aftsnkvisen på aftonen 
Ost; motsv. från ÖlÖgNkDal. -kvällen m bf [jfr motsv. i 
da] eftermiddagens slut el. övergång i kväll, i ute. framåt 
aftakvällen Ög, på aftag§kväll'n Åm; lila'. fr. Hrj. -löt f 
(-ta(ns)- J1) skogstrakt där kreaturen vallades mot 
aftonen. -mat (af( 'ns)- 01) [jfr motsv. i da, no] dagens 
sista måltid, kvällsmat. -mjölk f (at- Gl, aftas- Vrm> 
kvällsmjölk; jfr u. B. -mäl [jfr motsv. i finl, da, no] jfr 
afton 2. I) = aftonvard 1 Vrm; kvällsmat Sk. 2) fo-
dermål på aftonen för husdjur Vrm. -måls-ringning i kyr-
kan kl. 19-19.30; då slutade arbetet för dagen Gl; jfr 
afton ii, -ringning. -nejlika Judaspenningar, Lunaria 
annua Sk. -packa f [jfr -backa] fladdermus; äv., i pl: 
fåglar som kommer flygande på kvällen med ett vinande 
ljud Sk. -rand (-ten(a)- SmNk> på aftonhimmel: smal, 
ljus rand vid horisonten. -ring helgmålsringning Sm. 
-ringa ringa helgsmål Sk. -ringning (aft( 'n)- Gl, af/an-
o.d. Sk, -a- Smög> 1) under sommarhalvåret: ringning 
(el. klämtning) med kyrkklocka på aftonen (vanl. kl. 20) 
01. 2) helgmålsringning SkSmÖg. -rodnad m el.(i SmNk 
Av.) f (-röna o.d. GstHsl, -rsn- SmGstHsl, -rann-, -rönn- 

-rsna o.d. Nk, -rsne SmÖg, -nåne Sm. Anm. Bl.a. 
från Ög föreliggger därjämte former som visar på 
rsprsformen. För vokalen ö kan, där den är oregelbun-
den, anslutning till 'röd förmodas>. -råd m Sm, f Ög 
(-°rod Gl, -rå Sm, -rs Ög> aftonrodnad SmG1Ög. -råda f 
(-rna, -råa Vg> aftonrodnad. Aftarsa bådaltsin. -råde 
m LpINb; -råd- J1Vb, &han, -rudd- Hl, 
-rod- Nb, -rad- SmÖgJILpl, -rse SmÖg> [jfr finl aftans-, 
aftonråde, isl aftanrodi] aftonrodnad. -rådnad se 
-rodnad. -röd m el. (i ÖgÅm äv.) f (-ta- SmÖgHrjJ1Årn, 
te(n)- Sm, -ten- J1, -tons- J1Åm> [jfr motsv. i finl, da] 

aftonrodnad. -röda f = -röd Sk. -rött n [jfr motsv. i da] = 
röd SmÖgUlVstm. Aftarött blrir msrablrött SmÖg. 

Aftarött e vakke-natt, msrarött en vdter hatt Ög. -sidan f 
bf (-ta- VgBoDs1VrmVstmDalHsl—Vb, -tå(n)- Ul, -ts-
Gst, -ten- Hs1MpJ1Lp1Nb, -tans- il, -tcum- ÅmVbNb> 
särsk. i vissa uttr. a) åt aftasia på soka på eftermiddagen 
Dal. b) "på aftonsidan (fram emot el. tidigt på) aftonen 
VgVrmUlVstmHs1MpJlÅmLpl. c) "(fram e)mot afton-
sidan mot aftonen HrjMpJlÅm. -slätt m (-ai/ att Åra> 
slåtterarbete på kvällen, då daggen börjat falla. -slängen 
m bf i uttr. siist på äfieäärffien  sent på aftonen Vrm. 
-snö. Marantön (morgontö) e aftansnön R -sol (-ta- o.d. 
VnnDal, -te- Vstm, -ta- Dal, -tan(s)- JI, -ten- Sm, -tan§-
Åm>. -stilling f aftonutfodring Vrm. -stjärna (af- 01; -ta-
ÖlSmÖgVrmHs1HrjVbLp1Nb, -ten- SkölSmJ1Åm- 
Lp1Nb, Vb, -tån- Hl, -to- Sdrn, -ts- DalHsl, -ten-, 
tsn-, -t'n- ÖlSmHaVgGlÖgUlGst, -tas- Vrm, -tans-

J1Årn, -tal- Åm> 1) i eg. bet.; allm. 2) växterna Ornitho-
galum umbellatum o. nutans Öl; viss växt Ha. -stråka 
(-tag- Vb, -ta- Ni,> = -stund. -stund SkSmHaVgVrm-
GstÅmVbLpl. - särsk. a) stund på aftonen då en el. 



annan syssla kan uträttas VrinÅm. b) bröllop som räcker 
blott en afton Vb. -säng (att- o.d. Sdm(äy. aff-)NkUl; 
-tan- SkNb, SdmUl, -ton- SinHaBoÖgNb, -tan- 
Mp, -ten- B1SmVgSdmUlGst, -ta- Smlirj, -tå- Ul, -to-
Sdm, -te- Nk, -tattj- Ån» 1) aftongudstjänst på sön- el. 
helgdag (a.1.) el. särsk. på jul- o. nyårs- samt trettondags-
afton SkHa. 2) i överf. any., om arbete e.d. som drar 
oskäligt långt ut på dagen Öl. -tid (al(t)- Gl; se f.ö. GO; 
-ta- Hrj) till 1 Hrj; tid för arbetsdagens slut Gl. Ätta 
(efter) aftäjd Gl. -tjänst (-tas- Ds» = -s å ng . -vand se d.o. 
-vila f (-te- Vrm>. -väder. °Nu e aftanveired tänd (sades 
en kväll när det såg ut till höst) Sk. -ökt f Ds1Vrm el. -13ft 
f 11 (-ta- VnnJ1, -tas- Dsl, -tans- J1) arbetsperioden på 
eftermiddagen (Ds1Vrm) el. efter aftonmåltiden (Ds1J1). 
B: i aftons- el. i aftse-mjölk (jaftcum- ÅmLpl, yaftäns-
Sm, aftans- Mp, jaftes- Åm, jaftest- Mp, jafse- SmSdm, 
aftus- Ul) mjölk från föregående dags afton, gårkvälls-
mjölk. 
Avleda.: dta v sluta dagens arbete Gl. - aftas el. aftnas v 
dep <aftas Vg, aftnas o.d. VgNkUlHs1J1, affn- VgJl, 
gfnas Hrj> bli afton, kvällas. - aftning s [jfr motsv. i da, 
no] afton Sm. 

aftonvard m, ställvis äv f (VgDslÖg) el. n (NkVnnUl-
VstmDal); äv. aftonvarde m Sdm(enst.)U1 (aftånlvak o.d. 
UlVstmGst, -vaka Ul, aftenlvar (a-) o.d. B1Sm(äy. af-
tens-, aftena-)Vg, -vak o.d. VgUlGst, -vaka Ul, aftol-
vak o.d. Ukäy. -vaj, -yaYe)VstmDal, aftå- o.d. U1(äy. 
-yake)Dal, afts- UlDalGst, aftalvar o.d. Smyg, -vak 
o.d. SmVgÖgSdmVstmDalHs1J1—Nb, -vaka Ul, -vår 
Sm, -vdk ÖlSniHrjJ1, -vak VgBoDs1VrraknLp1Nb, 
-vak o.d. NVDalHrjVbLpl, -vak Hs1HrjMp, aftelvar 
(ag, -vår Sm, -vak SmVgÖgNIcUlVstm, -vak Ds1Vrm, 
aftalvak, -vak o.d. Ds1Vrm, -volt o.d. NVnnNVDal, 
-vak o.d. VbNb, -vek Nb, aftaslvak, äftas- BoDs1Vrm, 
aftes- o.d. VgVrm, aftivalt (a-) o.d. SmÖgSdm(äy. 
-valte)Vrm—Hs1MpJ1, -vak HsUl, -vsk Hsl, att/valt 
(a-), -vacj Sdm, afsavak Vg, afs(e)Ivak, ass(e)- Vrm, 
affvsk, aftvåk(er) Hsl. I allm. acc. 2 på första ssgsleden 
(sällan acc. 1); huvudtr. på sen. leden mer el. mindre 
vanl. i U1HrjJ1(lidm)Åm—Nb> [Ang. äftasvak o.d. jfr no 
eftasverd m.fl.] 1) mindre måltid som i allm. bestod av 
kall mat som bröd, smör, ofta äv. ost, salt sovel, samt 
dryck (mjölk, dricka, kaffe, stundom äv. brännvin) o. 
som åts på aftonen mellan middag o. kvällsvard o. börja-
de vid en under året o. inom olika landskap växlande tid 
(t.ex. Sm: kl. 3-4 Sandseryd, kl. 4-1/2 5 Näshult, kl. 5 
Dalhem, kl. 6 Hjälmseryd; Dsl: kl. 4 Frändefors, kl. 5 
Torp; Ög: Id. 4 Hällestad, kl. 1/2 5-5 Mjölby; Ul: kl. 4-5 
Vaksala, kl. 5-6 Gräsö, kl. 6 Blidö; Åm: kl. 5 Säbrå; 
Anundsjö: kl. 6, under slåttern kl. 4; Lpl: kl. 4-1/2 5 
Åsele, kl. 6 Arjeplog. Frän orter i SmSdmUlDa1Hs1Hrj-
Åm uppges att a. förekom bl. u. sommaren, då arbetsda-
gen var lång o. ansträngande, som u. slåtter o. skörd. 
(Måltiden numera väl helt ur bruk o. ersatt av eftermid-
dagskaffet; jfr aftonvards-kaffe); äv.: tid för afton-
vard; jfr afton 2 a, merafton, undar(n), öton, 
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t(o n)-v a r d . Äta aftavan ÅmNb, ätä aftvak Sdm. Ve ha 
oitte (har ej ätit) aftavän Vb. Ä de aftåvcui ss äter dam 
afalvake är det tid för aftonvard så etc. Ul. Hålla aftvak 
(göra uppehåll i arbetet för att) äta aftonvard Ög; motsv. 
från Sdm. Wyil (vila) äftavefri ligga en stund efter afton-
varden Nb. Bete aftevak vid körsla o.d.: utfodra dragare 
under aftonvardsrasten Vrm. Dö va ett assvale stor sam 
en frulcköst (tales.) Vrm. Je stellt te (ställde i ordning) 'n 
liten aftavåk °En kapp ätterhsnie te dappe brö i va en 
go aftavak Ög. Vi sa gå ut te sklara (slåtterkarlarna) mö 
aftevår Sm. Vi sie (skulle) ha aftevak å dänn, i rejel, 
kåmm di ut på jaka (gärdena) te uss mö Vg. °Ja ha beim 
(bara) pölsa å pärstampe (potatismos) ti aftvaks Mp. 2) 
fodermål åt boskapen på aftonen Ög(vid 4-tiden)-
VnnVstm(vid 5-6-tiden)Hrj(vid 4-5-tiden)Vb(vid 5-
tiden)Nb. Dji ka9n (ge korna) äftavaii Nb. 3) måltid 
som åts vid bröllop id. 2 på natten Åm. 
Ssgr ( i allm. -yo-, -vs§- o.d.; äv.: 
-vaks- o.d. SmSdmVrmUlDal, -vas-, -vå(r)s- Sm, -vej-
Vb): aftonvards-beta f = 2-bete Vg. Aftenvajbeta ä lika 
leugge-§um meddasbeta um våg; mot hösten bkia aften-
vajbetera kallare Vg. '-bete m (-betta Hsl) matbit till 
aftonvard (mindre än vanligt). 2-bete n den del av arbets-
dagen som ligger mellan aftonvarden och kvällsvarden 
(kvällen) SmVgDslÖgNk; jfr afton-beta. -bit matbit 
till aftonvard Hs1VbLp1; äv.: bit mat mellan aftonvarden 
och kvällen Vb. -bord mindre bord vid vilket man åt 
aftonvarden (flyttades gärna fram till härden där målti-
den intogs) Åm. -brasa tändes höst o. vinter under afton-
vardsrasten Nb. -bröd avsett för el. ingående i aftonvar-
den (VgSdm) o. i form av relativt tjocka, mjuka kakor, 
ung. 20 cm i diameter (Sdm). -dags adv SmVgDslÖg-
SvealHsam. hma attva§daks Nk. -gås f lätt aftonvard 
(eg. aftonvardssmörgäs) Mp. °Käran (husets manfolk) ä 
snart inne å ska ha aftvarsgåsa; jfr -smörgås. -kaffe 
eftermiddagskaffe (som avläggare till aftonvarden) 
SmVgÖgVrmUlGstLpl. -kärra använd till utforsling av 
aftonvarden till arbetsfolket (på arbetsplatsen); äv. 
(skämts. el. föraktligt) om liten kärra Sm. -ringning f 
ringning med vällingklocka till aftonvard Vg. -sloge m 
(-a Dal> slåtter utförd mellan aftonvarden o. halvniotiden 
på kvällen. -smörgås VgÖgSdmGstMp; (större) smörgås 
som (jämte dryck) utgjorde aftonvarden VgSdm. °Äta 
aftavalssmörgåsa (bf sg) Sdm; äv. oeg. om  lätt kvälls-
mål Gst. Kåmrn in å ta er e aftsvajsmsrrgsss! Anm. 
Från V. Vingåker uppges att smör till brödet förr (utom i 
matsäck) förekom bl. vid aftonvarden. Jfr -gås. -sovel 
VgSdm. (Stångkorv användes till matsäck o.) 'atvaksss-
vet Sdm. -stund = -tid Sdm. -sup VrmVstm; jfr -bröd. 
-tid på aftonen då man brukade äta aftonvard VgDslög-
SdmUlHrjÅmNb. -13Ict f VgVrm el. -öft J1 f arbetstid 
mellan middagen o. aftonvarden (J1) el. mellan denna o. 
kvällsvarden (VgVrm). 

'ag m el. (på Öl äv.) f (ag, ag G1, cl(g) Öl, dg, ågg Ul, dv 
Sdm. Anm. Rz' uppg. °ag SdinNk syns felaktig; jfr 
SAOB ag samt HGustavson o. SEkbo i NysySt 28 s. 164 
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f., 169 f.) 1) halvgräset Cladium mariscus, tidigare an-
vänt till (nöd)foder o. till taktäckning för uthus ÖlGl; jfr 
2agning. ken e trinn (har runt strå) Öl. 2) i sjö el. 
vattendrag invid strand: samling av vissa halvgräs el. 
vass; rugge; vanl. i fråga om starr (i sht Carex acuta) el. 
säv (i sht Scirpus lacustris) el. båda i blandning Sdm. 
Jädda står öpp i åven. Åven ä en gräsrugge mila vassa 
d lann; jfr stärrings-, sältings-ag. — särsk.: tätvuxet 
band av vass, säv o. havssälting (Triglochin maritimum) 
i strandkanten av långgrund vik Ul. 
Ssgr (i allm. till 1): ag-bod ofta med agtak täckt förva-
ringsbod för antingen myrfoder el. (i ladugården) livs-
medel (kött, fisk, mjöl, öl o.d.), stundom tjära, kol o.d.; 
äv. oeg. om  strandbod med brädtak Gl. -brem m (-brim 
Gl) i myr: långsträckt, tätvuxen samling av ag. -brun i 
myr: kant av ag Gl. -lund Gl; jfr -vase. -myr Gl. -rugge 
<dy- Sdm) till 2. -sigde m lie med tjock bake, använd vid 
agslåtter Gl. -tak (ag-, ag- 01, åg- Öl). -vase i myr: 
agtofs, aglund 01. -vast f lång rand av ag Gl. -vaste 
samling (rugge) av ag Gl. 

2ag m se 'agg. — 3ag m se 'ave. 
'aga f el. 2age m (se formavd.) «n: age o.d. SmVgDsl-

Vrm—Hsl, aji Ost, gi Dal, aga o.d. 1JlDalGstHs1MpJ1-
VbLp1Nb, aga o.d. Hrj—ÅmLpl, ave (a-) Sm(äv.  . 
aje)Ha, ave SkHa, awwe o.d. SkBo, åga Nb, sgs (-a) 
Hrj, sge NVDal; f: aga o.d. GötalSclinVrmUlVstinDal, 
aja o.d. ÖlSmVg, awa SinBo, awwa Bo, agå 01. n: ave 
Sk( i bet. II, sälls.). Anm. m i bet. Il, I 2, I 3 (Sm—Dsl-
VrmDalGstHslÅm—Nb), 14 o. i bet. 11 (SkHaVrm), f i 
bet. I 3 (GötalSveal), sälls. i bet. Il (Sm) o. 11 (Bl)) [fsv 
aghi fruktan, tukt, ordning; jfr 2aga,4aga, ag a sam] I. 1) 
fruktan el. rädsla el. respekt el. vördnad (som ngn hyser 
el. som ngn inger) SmVgUIVstmDalNorrl(ej Lp1). Ha 
aja ha respekt, vara rädd (för) Sm. Ha age fsr ha respekt 
för (ngn), vara rädd för (ngn el. ngt) Hsl; motsv. från 
UlÅm. Ha (sådan, tocken e.d.) aga mä-sä ha (sådan) 
respekt med sig Ost; motsv. från VgUlVstmGst-
Hs1HrjJ1Nb. Dö jekk (utgick) en rikti aga d sn Dal. Je 
hadd agan ä a jag hade (eg. fruktan hos honom för mig) 
satt mig i respekt etc. R. Ha agan o.d. ta el. tåkin aga tav 
11, ha aga el. sgs tå Hrj, ha aga clv Ost, ha age ti el. ha 
aga i (ngn) Hsl, ha vördnad el. respekt för (ngn); vara 
rädd för, känna sig tvungen att lyda (ngn). Ha agan ti se 
vara rädd (för), frukta Mp. °Bära aga ha respekt (för 
ngn) Ul; motsv. från Vg. Dam ba-§snn (sådan) aga för 
präss'n (prästen) på denn din Åm. Sättä agan ti nan 
injaga fruktan i ngn Åm. 2) (i fruktan bottnande) oro el. 
spänning el. ängslan DalHs1HrjJ1ÅmVb; omsorg (i före-
ning med oro), omtanke, ambition, ansvar(skänsla) Dal-
GstHrjMpJlÅmNb; jfr åhåga. °Jag hade elakan age 
(fruktade det värsta) Hsl. Je hadd jusssm agan tå di 
(ängslades för att det skulle hända) Hrj. Gå på aga vara i 
oro el. spänning (inför ngt som väntas inträffa) Åm. °All 
agan liggje på mäg allt ansvar (för att ngt sköts riktigt 
e.d.) ligger på mig Ost. agan för diat ssm ä (omtanken 
om el. ansvaret för allting), dö fåll (faller) på mäg dö 
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Åm. Han ha injin aga (ambition e.d.) i sä Dal. — särsk. a) 
i uttr. °ligga på aga (UlDal—ÅmNb) el. cpå agan (Åm-
Vb) el. 'med age (Hrj) ligga o. sova lätt el. oroligt i 
fruktan för att försova sig, sova med ett öga; a.l. b) 
brådska o. jäkt, t.ex. vid makrillfångst Bo. 3) kroppslig 
bestraffning av barn el. ungdom, tuktan GötalSvealGst-
HslÅm—Nb; äv.: tillrättavisning Bl; jfr 'aga 3. Aga jör 
gått Sk. lian ä bätter än mani Sm. °Bani skall ha agu 
så väl sum maen Gl. Kåmma båtti (bort från) agcuidm 
bli fri o. självständig Vb. Däm fikk iggän aga d nu sitt 
däm på häktä (nu sitter de i fängelse) Lp!. — särsk. i uttr. 
°ta el. °akta aga vara mottaglig för aga SmVg. Han tar 
ingen age (Vg) el. aga (Sm), han akter iggi age (Sm) aga 
biter inte på honom. 4) lydnad o. ordning (betingad av 
fruktan för straff), tukt VgDs1SdmU1HrjMpJl. Han har 
age på sina bag Vg. Håll aga ma barna djn! håll dina 
barn i tukt R. — särsk. i uttr. °hälla ngn i aga SdmUlHrj. 
°Mästaren håller pojken i skäl (sträng) age Sdm. Håll 
bagen i aga så dsm int ha-nå leheter (ofog) fs-je Ul. 
Dam ska haldes i sgs Hrj. 
II. [de enst. formerna med g från Bl o. Vrm syns tala för 
att ave SkSHa inte representerar avund, da avind; annor-
lunda EWigforss SHfm s. 193] agg, motvilja SkB1-
HaVrm; äv.: hat; avund SkHa; i sht i uttr. °bära el. ha 
age (aga) till ngn el. för ngn. Ja bar inte ave te-n, fåst 
(fastän) han va min modpart Sk. Ja hadde sånn aga 
(motvilja) fö-na Bl. Bässen (baggen) bar age te-mmä 
Vrm. 
Ssgr (ag- Ost, aga- HsLI1Vb,°age- Sm, aja- Vg, Nb, 
ågå-, sgs- Hrj): ag-full [jfr motsv. i fsv] 1) intagen av 
respekt el. vördnad el. fruktan; blyg, osäker (inför ngn) 
R 2) som inger respekt (fruktan el. vördnad) Ost. 3) 
ansvarstyngd R -girig i behov av mycken aga, hårdagad 
Nb. -lös se agalös. -stark som kan hålla tukt Vg; sträng 
Sm(IhreS). 
Avledn.: agasam se d.o. — agig (bl. -ot) adj vördnadsfull 
Hsl. — aglig adj se d.o. 

2aga el. 'agn s (ava Ha, ava Sm(äv.  . i pl)Vg, °afwe Vg-
(ffireS; jfr f.ö. saga» viss(a) molnbildning(ar) (strimmor, 
skyar o.d.) som anses förebåda regn el. på sina håll för-
binds med torka SmVg; jfr morgon-, tork-, torr-aga. 
Dö ha samlat se en hopa ava i ättamedda, så dö ble ndkk 
rajn snat Sm. 
Ssg: aga-droppar s pi regndroppar från små ljusa moln, 
bådande längre torka Sm. 

'aga f se laka. 
'aga v 1, i NÖSmSÖg äv. ipf agde (-g- o.d. allm., -j-

ÖlSmVg, -w(w)- SmHaVgBo, -v- SkHa; se f.ö. 'aga) 
[jfr 'aga] 1) (inför ngt som väntas ske el. måste el. bör 
göras) känna (stark) olust el. motvilja, frukta, ängslas, 
gruva (sig) Sm(Rz)Ög; äv.: ana, befara, misstänka Hsl; 
jfr agas 1. Ja ha age fd-t så lägga så Ög. Js aga ja att de 
va sa jag misstänkte att det var så Hsl. Ja aga fsr (anade) 
att-fl skulle komma Hsl. — särsk. a) refl BlÖlSmÖg. Ja 
agade ma lajge (var länge rädd, drog mig) för å tal-
åmm-at Bl. °Ja ajer mö får va dö ska ble å maj, når 
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vintern kommer (alldeles utan ved som jag är) Öl. Ja aja avar förbi soka Vg. - a. på opers, dra ihop till regn Sm. - 
me (känner olust) för-at Sm. Dä aga di sä för (känner de a. upp opers HaVg; jfr a. på. Ava åpp te röjn Ha. - a. ut 
motvilja för, gruvar sig för), sä (säger) di, di vill så jana om eld: gå ut, slockna; äv. opers. Värmen avar ut. (Se till 
lätta (låta) b4i-et Ög. b) opers, i uttr. °det agar ngn det elden så det inte) avar ut (släcks i spisen) Sm. 
oroar ngn el. inger ngn fruktan, ngn gruvar sig ÖISm- 'aga v vara skyldig pengar o.d. Sm, se äga v. 
(Rz)Ög; äv.: ngn känner på sig (anar) ngt Bo. De ajer 7aga v [jfr avig] refl, sätta sig på tvären; krångla till sig 
mäj in i fäla (själen) Öl. De aga mä nå ja ska tväätt jag Vrm. 
gruvar mig när jag skall tvätta Öl. De nästan awwar meg agaffel m se avgaffel. 
jag nästan anar det Bo. °Dä ager mä (gör mig orolig) Ög. agalös adj (aga/lös (a; -laus o.d.) SkB1VgNkUlHsl- 
2) refl, vara (spänt) uppmärksam; ha omsorg (om) Mp; MpJ1VbLpl, aga- o.d. HrjJlånLpl, aja- SmVg, °aga- 
föresätta sig att inte försova sig (o. därför sova lätt o. Sk, 'aj(e)- Sm, ag- o.d. Hsl, awwe(s)- Bo, g,Igaleys Nb, 
oroligt) .11; jfr agas 2, 3. Ja aga me fs tell å höre då han sgslss Hrj, åggålöys J1(lidm). Efterledsbetoning i 
komme hemm (för att höra när han kom hem) Mp. Dam Hsl(delvis)Hril1ÅmLp1Nb> [jfr ' a g a] 1) som inte är 
aga sä-nt fs hästan (har inte omsorg om, missköter) Mp. grundad på el. förbunden med fruktan el. vördnad el. 
Han låg å aga se så han skull vaken (vakna) R. 3) tr, respekt, som inte har fruktan etc, för ngn el. ngt; stun- 
utdela aga till, tukta (barn el. ungdom el. (i Sm äv.) djur); dom överg. i bet.: självrådig, självsäker VgBoHs1HrjJ1- 
äv. i allmännare anv.: hålla efter, hälla i tukt; allm. Dän Åm. 2) obekymrad, lugn, sorglös, ansvarslös, försumlig, 
en älskar dän agar en Sk; motsv. från SmSdm. °De e itt vårdslös; äv.: liknöjd, lättsinnig SmVgNkUlNorrl. 3) 
snällt barn sdm avar si säl (självt) Sk. (En karbas) te å som utan nödig aga o. tukt (i uppfostran) blivit (är) 
aga hinsta mä Sm. °Annärs mans barn ska-n inte agö självsvåldig el. ohörsam, illa uppfostrad; tygellös; i sht 
Sdm. De der bane (barnet) ska agas mä ris, hd (det) Hsl. om barn: bortskämd, ostyrig SkB1VgBoNkEs1Mp—Nb. 
Ilga påjken man (medan) han ä lien, å han takke da, då Anm. Från SkBlNkUl belagt bl. i ordspr. Dän agalös 
han bki stor Åm. - särsk. a) piska på, driva på (dragare, lever, han ärelös dör Sk; motsv. från BISmVgNkUlLpl. 
kor) VgBoDal. b) om djurhona: behandla (unge) strängt figalösst e beui je lagalös-n kar (karl) Åm. 4) som aga 
o. skoningslöst; äv. i fråga om behandling en hackkyck- inte biter (el. bitit) på, okänslig för aga Sm(enst.). 
ling e.d. utsätts för Sk. 4) i överf. anv. a) tukta (träd, A vledn. : aga-löse n (-lös J1) saknad av aga o. tukt, självs- 
buske) Sdm, tukta, rensa (skog) Vg. en agar skogen våldighet, ostyrighet. -lösing m liknöjd el. egenvillig el. 
på ett ställe, så sa en akta-n på ett aent (annat) Vg. b) i bortskämd person Hsl. -löst f = -lö se Vb. Kimma britt 
uttr. °aga garn på visst sätt (genom gnuggning el. böst- (ur) agalaysen (dat) få en sträng husbonde. -löste n 
ning Bo, genom kokning med aska Sk) behandla garn för (-löyst J1) = -lö s e . 
att det skall bli mjukt. agan f bf avigsidan, se avig a. - agansam adj se agasam. 
Särsk. förb.: a. på = 3 a ovan BoUlVstmGst; jaga på - aga(r)ne n se akarn. 
(arbetsfolk) Ul. agas v dep 1 (jfr 4ag a) 1) frukta (för), förskräckas, vara 
Avledn.: agad adj, som sen. led i ssgr; jfr hård-, lätt-, ängslig (för); gruva sig (för), dra sig (för), känna (stor) 
lös-agad. - ag(n)ing f (-in HaVgVrm, -nie SkNk) till 3, olust o.d. BIÖ1SmÖg. Han svärjer så en kan ajes ve-t Öl. 
4. °Den behö vor agning mens vedjan e grön (färsk) Sk. Ja ajas naja baa tänke ps at (på det) Sm. Ja ajades för d 
Dö sa vara måteli (måttligt) mä agina dkkså Vg. ta ihopa mä at (ta itu med det) Sm. Sm dö d nåt särfelt 

'aga v 1 (°aga Nk(enl. uppg. i Vg aj- Sm, aw-, av- sam di gård agas för Ög. 2) (på grund av fruktan) vara i 
Ha, aww- Bo, av- SmHaVg; äv.: dv-, sv- Sin) [jfr no aga oro el. spänning MpJ1(föråldrat). 3) i förb. med prep för: 
svänga, guppa, blåsa svagt o. stötvis] 1) om vind: blåsa ha omtanke om el. ansvar för el. ha att sörja för (ngt) 
än från ena hållet, än från ett annat, kasta om Bo; äv. HrjÅm. °Han agas inte nanting fö-tell d fo inn hö (få 
opers: blåsa regnvind, blåsa upp till regn Smyg. Vinn höet under tak) Åm. Du jett (måste) då agas för &hinn 
awwar Bo. 2) i allm. opers; i fråga om molnens rörelse Åm. 
(o. temperaturfall) uppfattad som tecken på stundande agasam adj (aglsamm (a-; -samm) DalGstHsl, aga- (a-) 
ändring i väderleken, vanl, till regn, ställvis till torka (jfr o.d. Hs1Mp—Lpl, aga- o.d. JIÅmLpl, aje-, °aga- Vg, 
2a g a); oftast: det lagar sig till el. ser ut till att bli regn el. ågå- J1(lidm), sgs-, sga- Hrj, agan- HsIMpJl. Vanl. 
står o. väger mellan regn o. vackert väder; äv. i förb. med acc. 2; i HrjJ1ÅrnLpl huvudtr. på slutstavelsen mer el. 
"till regn el. ^till torra Sm—Bo; i sht i uttr. som 'det agar mindre allm.> 1) som inger fruktan el. respekt el. vörd- 
Sm—Bo, "det agar till regn SmHaVg; mera sällan "det nad, som har respekt med sig, sträng, fordrande Norrl. 
agar sig till regn Sm. 'net afwar på himmelen e.d. En agsamm hussbonne Gst. °Lantmätarn sam ja ska 
Ha(Möller)Vg(Ihre). Dö ava i väster Sm. De avar te hantlanga at (åt) är så agsam (så det går inte göra ho- 
tårra (till torka) Ha. 3) om eld: ta sig(?) Vg. °Dä avar i nom till lags) Hsl. Han si fögan agasamm ut 'n dän kärt 
ommen (ugnen); jfr a. ut nedan. han syns mig nästan sträng (respektingivande) den där 
Särsk. förb.: a. av opers, efter molnskockning som före karlen Åm. Dä e agasa'mt hen det är hemskt (el. farligt) 
regn: upphöra att se hotande (el. lovande) ut, klarna här fl. 2) som är förenad med el. vållar oro DalHs1J1. 3) 
HaVg; jfr 'aga.- a. förbi om moln: sakta gå förbi. M84a som fordrar el. är förenad med vaksamhet (påpasslighet) 
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o. försiktighet el. omtanke el. omsorg, besvärlig, farlig, 
vågsam; ansvarsfull; påfrestande Nord. (En fäbodlculla 
med en stor fähop att sköta) °ho har e rektet togt å 
agsamt fara (göra, arbete) Hsl. °De e nå födan agasamt 
te gjära ne å det är nästan riskabelt el. vågsamt att göra 
det också Jl. De syynnt agasa'int det (dvs. företaget) 
syntes vågsamt il. °Känn dä ne agasamt? känner ni det 
maktpåliggande (näml. att bära på så mycket guld) .11. 

agd m el. avd f el. 'ådga f (agd, avd Bl, ådga Sdm> [jfr 
sagg a, 2a g da] 1) dyning B1Sdm. Balten fikk sonn agd 
pad sa (så jag trodde, den skulle kantra) Bl. De flick en 
sonn rasans agd pa fönnen i da Bl. Äfte-asnn kan de gå 
styv ådga in mot lann Sdm. 2) i överf. any.: grumlighet i 
vatten Sdm. 

'agda f <a-, a- Sin> [jfr aviga] i uttr. °köra el. komma på 
agdan driva på resp. följa bakspåret. Nu dik vd honn 
(hunden) pa agdan? 

'agda (2ådga) v 1 (ådga Sdm) [jfr agd] gå dyning. 
'age m se 'ave. - 2age m se 'aga. -stip m se 'aga. 
4age m (age (-a) Hsl) så långt stycke åker som plöjs el. 

harvas, innan hästen vänds; äv.: motsv. vid slåtter 
(skörd) för hand. 

agel m, aglastång se 'akel. - agelig se agli g. 
agent m Kajlä'nt (a -e-) o.d. allm.; äv. ag- (a-) Sm—Bo, 

a kj-, asvj- Ul, aj- Lp» kringresande person som tar 
upp order på (el. säljer) symaskiner, maskiner för lant-
bruket etc. °Krengresande ajent Sm. En ajänt ä ajn-
veden& (envis) sam en flua Ha. 

agenåt(er) adv se avigåter. - lager se havre. - 'mer se 
åker. 

agera, äv. al(le)jera el. arjera el. ar(re)jera v 1 (i ipf sälls. 
äv. -te) <gg- Gl, gj- (gg o.d. allm. (ej bel. från GlDal-
Hd), alj- Sk—HaNkUl, allek (-if-) SlcHa, anj- Sm-
(sälls.), cuj- Vg(äv. harj-)BoDslÖg, arrej- (-ij-) o.d. 
SkVg. Huvudtr. på stav. -er- (acc. 1 allm., acc. 2 sporad. 
SmSdmNkGst) el. mindre vanl. acc. 2 på första stav. 
BoVrmGst.11Vb> [för formerna al(le)j-, ar(re)j- jfr rsprs 
raljera i bet. 4 nedan o. rsprs regera (yard.) i bet. 5 
nedan] 1) (söka) föreställa, låtsas vara, vilja gälla för, 
uppföra sig som, göra sig till, bära sig åt (som), spela; 
särsk.: söka verka "fin", uppträda vräkigt el. med stora 
åthävor, (prata o.) skrodera; ofta i uttr. ^agera herre 
(-man) el. herrskap o.d.; allm. Så skolla han säl (själv) 
ajera husbo'ne sådä'r Sk. Han ajerer atte han ä' ns (ngt 
märkvärdigt) Ds!. Han vill aljera härre på kakespette 
(taks. om  en som är stor i maten men dålig i arbete) Nk. 
Di ajjgrä rfik (rika) Vrm. Dåm nega (neg) å ajera Hsl. 
Hug ajere fru Åm. Si-bä (bara)va-on-ajer ( - nog tycker 
hon sig ngt vara) Lpl. - särsk. a) uppträda (utklädd) för 
att föreställa (ngn el. ngt), spela SkSmG1Vstm.11. Di skol-
la alliera spöge Sk. Så va där två såra ajera kåggår, 
Salomo d Härodes Sk. Aljera julatånte Sm; motsv. från 
Sk. (Han hade) °satt söj i kvamhjule å ajera näckagubbe 
Vstm. b) i vissa uttr. med bet.: bete sig löjligt el. olämp-
ligt el. dåligt el. tokigt: ajera pajas Åm o. motsv. från 
SkB1Ha, ajeer kasper Vrm, ajera tosig Bl o. motsv. från  

SkSm, ajera galen Sko. motsv. från Gl, a. sura en ga'cut 
Bo,"kujere stolle Ög o. motsv. från Sm, aljera hästa-
hannlare leva skojare Ha. c) överg. i bet.: bära sig (illa) 
åt Sk. Han hade allierad så han hade krösad tre figgra. 
cl) överg. i bet.: tjäna som, vara i stället för Sk. °Nu får 
dina hana (det här) stalasjed allejera stänge (staket). 
°Allejera får rompa (svans). 2) iscensätta el. spela (ngt); 
särsk. i unr. "agera krig om fälttjänstövningar Sk. 3) 
uppträda med livliga el. löjliga åtbörder, gestikulera; "ha 
sig", bära sig åt, göra konster SlcHaVgGlGstÅmNb. Han 
sprant (sprang) ud på gåled å alliera Sk. Han fakta mä 
armana å ajera vana Gst. 4) driva (gyckel) med, skämta, 
raljera, nojsa SkSmÖgMp; äv.: bry el. förtreta (ngn) 
J1(Agerberg); i p ptp äv.: raljant, skojfrisk Sk. Han va 
allierad, livad o gla kar, som känna roa hajle 
majniheclen Sk. Ja sa sä an aljerade mä-a jag vill lova, 
han skojade friskt med henne Sm. 5) ställa till spektakel, 
väsnas, härja, stoja, föra oljud, bråka, krångla; äv.: leva 
om SkÖlSmMp. Gånna å aljera Sk; motsv. från Mp. 
Han suppte (söp) å aljera Sk. Wc2 aljerade han sm? Sm. 
- särsk. a) om barn: leka bullersamt, rasa, stoja SkB1-
SmHa. °Dåjras onga (ungar) aljera jämt Sm. b) opers o. 
bild!., ifråga om värk SkSmVg. Dä &fere i havet så dant 
(så svårt i huvudet) Sm. Dä aderar (rister o. river) i krsp-
pen på mä ( - det varslar om dåligt väder) Vg. c) refl, 
krångla, skapa sig Sk. 6)i unr. som "agera och tala gå på 
o. prata, vara (riktigt) i prattagen, "a. och arbeta arbeta 
ivrigt (vid kroppsarbete) Vrm. 
Särsk. förb.: a. opp Bo. Di ajete åpp så mööt di hadde de 
förstörde allt de ägde genom att leva som förnäma. - a. 
på väsnas, gå an Mp. 

agesknut självslagen knut, se avunds-knut. - agevitt se 
akvavit.- 'agg s se 'agga. 

'agg el. (sälls.) Agg n (äv. m Bo(ag)G1VrmDal, f Nb) el. 
'agge m (agg (a-) allm., äv. a- SmHaHrjVbNb, ajgg e.d. 
SkB1SmVg, ag Bo, äg Nb, ågg, agga Ul, agge Vg. Anm. 
Äg f Nb(Ö.-kaliz) är ev. ett ä. agga; jfr motsv. i Öbotten) 
(dold o. inrotad) ovilja el. fiendskap (mot ngn) el. bitter-
het (mot ngn), (starkt) groll; allm; jfr 4agg 2, 6agga 6. 
Bära po gammalt agg Sm. Han fekk agg te a å sinn ha-ri 
aldri tst-a (tält henne) Ha. Han haadd teckki agg tä-a 
(hyste sådant agg till honom) Jl. He jer e agg mala dem 
de har agg till varandra Vb. Han djo't-e (gjorde det) i 
cfcldjen (dat) Vb. (Läraren) hadd aggä ått dänn oggen 
(till det barnet) Lp!. 
Ssg: agg-full förbittrad, hatfull Vg. 

'agg n [jfr motsv. i no samt 6agg a] Vg(lmf). 1) oro, ängs-
lan; grämelse; harm. 2) ihållande förmaning. 

'agg adj; n o. adv -t; adv äv. = Lp1Nb (jfr nedan) o. i ssgn 
vidag g adv motsols VbNb <agg (a-) Ul(i ssg)ÅmVbNb, 
agg, eigg e.d. Vb, ag, ak, äg e.d. Nb, akk- Dal(i ssg). - n: 
-Ickt Vrm(enst.)/kin—Nb, dgt, akt e.d. Vb) [jfr motsv. i 
full samt avig; jfr äv. 4ag gal 1) avig(vänd), bakvänd, 
felvänd; baklänges; i sht om kläder, redskap VrmÅm—
Nb; äv. om  terräng: som är så orienterad att man lätt tar 
miste på väderstrecken Vb.°Straumpa jär agg VbNb- 
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(Lövånger o. Luleå enl. Renmarck). Kofta jär agg Nb. 
Hänna valt sä aggt det där blir så bakvänt Vb. Snd9 
mössa agg o go inn (tales. med innebörden: taga mod till 
sig el. (för tillfället) strunta i skick o. bruk) Nb; särsk. 
som adv: avigt, baklänges, motsols. Sdikk akkt o rett 
sticka avigt o. rätt Nb; motsv. från Vb. (Finare vantar 
stickades) agg-d-rä'd Lp!; motsv. från Nb. °Alckt ikreng 
motsols Vrm. Ajkt e lann (terräng) Vb. 2) avog; vrång, 
ogunstig VbNb; jfr 'agg, 6agga 4,6. 
Ssgr: agg-hand handens övre sida el. utsida VbNb. 
-händes adv vid arbete med ena handen (o. yxa, hamma-
re e.d.): i läge el. ställning som gör arbetet obekvämt el. 
bakvänt el. svårt VbLpl. -knut vid nätbindning: felaktig 
("bakvänd") knut Ni,. -lycka f i stickat plagg: maska 
med avigsidan på framsidan ÅmNb. -maska = -lycka 
Ni,. -sida avigsida Åm; i bf äv.: sämre sidan hos männi-
ska VbNb. Han häv ejgsia ut (dvs, är bättre än hans 
uppträdande visar) Vb. Anm. Uppg. från Mp i Rz 3 a ej 
verifierad. -sönnes adv (alckssns Dal, aggsörm Vb) mot-
sols; al.; jfr av i g-s önne s. -varv 1) vid stickning: avig-
varv (motsatt: rätvarv) Nb. 2) skämts., i pl om danser 
motsols Vb. -vatten se 'agga ssgr. -vända v (aggvit Nb> 
vända (klädesplagg) ut o. in. 

'aggs f (ÖlG1Hs1J1—Nb) el. 'agg m (G1) el. f (Hs1MpÅm-
Lp1Nb) el. 'tigga (U1(som sen. ssgsled)Gst) el. 'ågga 
(1-1s1) (agg(-) (a-) vanl., äv. aagg e.d. 'VbLp1Nb; äv. ågga 
Hsl> [jfr motsv. i finl samt 4agg, 'agga o. finl ugg m, 
ugga f. Anm. Agg i mell. Lpl representerar såväl agg 
som aggal 1) i älv (å), (ställe med) bakvatten, bakström 
(vanl. nedanför fors el. invid strand el. bakom utskjutan-
de stenar), motström HslÅm—Nb; jfr eda. 2) i älv (å), 
(ställe med) vattenvirvel i strömdrag (vanl. uppkommen 
i samband med vattnets rörelse motströms), strömvirvel 
Åm—Nb; äv. i utvidgad anv.; särsk. a) (ställe med) våg-
formation i fors el. ström, forsvåg, strömvåg J1ÅrnLpl. 
Båt'n håppe sam i äggskalr på aggsm (dat bf pl) J1; jfr 
fors-, s te n-ag g a. b) vitskummande strömvirvlar el. 
forsvågor; äv.: vitt skum på forsvågor e.d. Åm. c) stritt 
ställe i älv (å), strömdrag HslÅm. 3) om vid havsstrand 
el. ute på hav tillbakaströmmande vatten, i sht från vågor 
som bryts mot strand el. grund, el. (vid sjögång ute till 
havs) från vågkam ned i vågdal ÖlG1GstHs1MpÅm. 
Aggu drägar äutat (utåt) Gl; jfr b ak-ag ge. 4) i utvidgad 
anv., om vågor utan samband med bakvatten el. 
strömvirvel a) dyning ÖlG1Hs1; jfr agd 1. b) bränning 
Åm. c) större väg (på sjö el. i älv) Åm. °Dä ä skarp ä 
aggär söm kom sönna ifråg (från söder) Åm. d) i pl, om 
svallvågor från båt ÅmLp1; äv. om  mycket små vågor el. 
krusningar i vattenytan efter rev från fiskdrag Åm. 
Ssgr: agg-grubba djup håla i älv, uppkommen genom 
vattenvirvels eroderande verkan Lpl. -vatten [delvis 
möjl. till 4agg 1] vatten i bakström el. strömvirvel Vb. 

'aggs f [jfr 'ave o. ävja] blötmyr Hsl(sälls.). 
'aggs f (aagg Nb) 1) fuktighet i vind. He diyjv (det driver) 

agga. 2) imma på fönster. 
'tigga v 1 (a- (a-) VgDs1VrmVstm(äv. °Ita-). Anm. Uppgift  

6agga 

från Åm i Rz 3 a har ej stöd i mtrlet) [jfr motsv. i no samt 
4agg, 'agga; jfr äv. finl ugga samt (med annan bet.) fvn 
öfga] 1) ro (båt) baklänges (dvs, med aktern före) genom 
att stryka (skjuta) med årorna, backa; al.; äv. (om rodda-
re som sitter vänd mot fören): ro framåt genom att stryka 
med årorna Vrm; jfr agg-åra nedan. Agga mä drera Vg. 
Han agga bdt'n fram te näte Vrm. °Agga nu såja kom-
mer inte' mä bakäen (intill med bakändan) Vstm. 2) vid 
rodd, gång, arbete o.d.: hejda el. sakta av farten VgVrm; 
äv.: ro sakta, gå långsamt (el. makligt) o. vaggande; 
småarbeta, pyssla Vrm. Te aagg båt'n el. aagg mä draan 
att stoppa båten genom att skjuta med årorna från sig, 
bromsa med årorna Vrm. Han agger d går (går o. vag-
gar) Vrm. 3) i överf. anv., i fråga om kroppskrafter, 
nederbörd, vattenstånd o.d.: gå tillbaka, avta, minska, 
sjunka Vrm. An bäjä å aagg han börjar tackla av, bli 
gammal. Tömmergaggen aggd timmerflödet vid flott-
ningen minskar. Åna aggd vattnet sjunker i ån. 
Särsk. fdrb.: a. på sakta av; bromsa farten; hejda sig; 
särsk. opers om regn: sakta av, avta Vrm. — a. sig i väg 
pallra sig av, ge sig i väg Vrm. 
Ssg: agg-åra vanl. i pl, åra i bakersta årparet, vid vilken 
roddaren sitter vänd mot de övriga roddarna o. skjuter 
med årorna Vrm. 

'agga el. 'ågga v 1 <a- (a-, a-) GstJ1(lidm)Åm—Nb, d- U1) 
[jfr 'agga, 4agg, 4agga; jfr finl agga, ugga svalla, gå 
dödsjö] 1) om vatten i ström el. fors a) gå mot ström-
mens huvudriktning Vb. b) bildas el. gå runt i virvel 
(virvlar) ÅmVb. c) bildas el. gå (vitskummande) höga 
vågor el. skumkammar J1ÅmLp1Nb. 2) om vatten i hav 
el. sjö a) gå tillbaka mot vinden Vb. b) när vind ligger 
rakt mot brant strand (kaj): gå krabb sjö, svalla Nb. c) 
om vatten (särsk. i trånga sund o. skyddade vikar) som 
av sjöhävning sugits ut från land: strömma tillbaka mot 
land Ul. 3) bildas vågor utan samband med bakström el. 
strömvirvel UlGstÅm; äv.: krusas Åm; äv.: vara ström-
drag Hsl. De blrdse, så de agge (det går små vågor på 
sjön) Åm. Dä aggär å bkdser det blåser svagt så att 
endast små vågor bildas Ost. 
Särsk. förb.: ågga ut om uppdragen båt: av sjöhävning 
lyftas o. föras ut på sjön Ul. °Sätta landfdste pil öka så 
ho inte åggar ut. 

6agga (SmHaVgDsl—HrjJ1ÅmVb) el. 'ågga v 1 el. (i bet. 
4, 6) ag,gas (SmHaVgDslÖgDal) v dep (agg- (a-, dj-) 
nästan allm., ågg- VsttnDal, °ogga Vstm(ThreS; i Etre 
uppgivet som från Roslagen)) [jfr motsv. i finl, da dial 
(Bornholm), no, får, shetl; jfr äv. 4ag a, 'agg] 1) oroa; 
besvära; förarga, vålla ånger, gräma; ligga o. gnaga el. 
gro i (ngn) SmHaVgDslÖgNkVstmDalHs1J1Åm. De 
agga-g falk atte han inte lätt-en få märra Ha. Dä ä 
nsnntigg ssm agga-rum (oroar el. besvärar dem; näml. 
barn som skriker till i sömnen) Vg. De ha itt agge me cri 
gagg heller jag har inte ångrat det en enda gäng Åm. 2) 
opers, i fråga om fysisk smärta: värka, göra ont, sticka 
SmVgGlSdmVstmJ1Vb. Dä aggar me, ja blri-ja fuker 
det värker i kroppen, jag blir väl sjuk Vg. °Thet aggar 
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mig i bröstet Vstm(Herweghr). De agga-ja gubben då 
han hadde tretumspik i stövv4a Sdm. Dö aagg ti tänn-
rsm (i tänderna) R. 3) driva på, fösa på Vg, äv. i särsk. 
förb.; jäkta (efter) Gl. Agga hästen Vg. (De skulle köra) 
så di skudd akg u a'gg titta fly'gän (galoppen) Gl. 4) 
egga, hetsa, reta (upp), ansätta, göra ilsken SmHaVg-
ÖgVnn—DalVb; i sht i särsk. förb. Han agga-n te å ta 
hyra (o. att inte bli landkrabba) Ha; äv. som dep, i sht i 
uttr. °riggas med (ngn) retas ('abbas") el. kiva med el. 
ansätta (ngn) SrnHaDslÖgDal. Statt inte å aggas mä 
höggen (hunden) Ha. 5) ständigt träta o. vara vresig, 
kälta, gnata; uttrycka otålighet VstmDal. Han åggar å 
tjältar V stm. Anm. Hit hör säkerligen uppg. 'låta illa' 
Vstm(enl. IhreS, Ul enl. Ihre; Rz' tillägg s. 482 b 'jämra 
sig' är ej pålitligt). 6) visa (ngn) hätskhet el. oför-
dragsamhet Vg(som dep)Dal. 0 (hon) vatt jusssm litä 
agga clv de andä kona (korna) Dal. 7) göra försök att 
övertyga el. narra; bl. i särsk. förb. 
Särsk. förb.: a. i (söka) övertyga, "slå i" Vrm. Ja agg-i' 
hsmen (honom) att dö finns tsmtgsbber. - a. ihop upp-
hetsa (några) mot varandra så att de råkar i gräl e.d.; refl: 
reta upp varandra (så att etc.) Sm. a. på driva på VgGst. 
Agg på' hästen! Gst. - a. opp el. upp egga upp; reta upp 
SmHaVgÖgSdmUlVstinDalHrj; äv. refl SmVgSdm. Du 
skä int äjga åpp honn (hunden) Sm; jfr u p p-ag g ad. 
Ssg: agg-rid f <agge- Vg) anfall av förlossningsvärk hos 
kvinnor o. djur. 
Avledn.: 'aggande n 1) oro, ångest Vg. 2) uppeggelse 
Vg. 3) käftande, gnat Vstm. Hö va ett ha§kIti (rysligt) 
dggandä. - agging f 1) oro, ångest Vg o. (i pi) Dsl. 2) 
förkänsla, förkänning (av ngt) Vg; jfr 'aga 2. Ja har 
aggig i krsppen d-t. 3) smärta Vg. 4) uppeggelse Vg. 

aggagula f [jfr ankargula] dålig kvinna Vstm(Her-
weghr). 

aggan adv [jfr 4agg, 'aga] i uttr. he sia el. Mas (slår el. 
blåser) agga det kommer en vindstöt från helt annat häll 
än det varifrån vinden för tillfället eljest kommer Vb. 
Ssg: aggan-väder <agga- Vb> vid kastning av säd på 
logen: vind som tillfälligtvis kommer mot den kastande i 
st. för i hans rygg. 

'aggande adv, superl -nste (-ande, -ene Åm) [jfr 6agg a] 1) 
i uttr. °aggene go naggande god. 2) [jfr agg svart samt 
rsprs kolsvart, kolande svart] förstärkande, i fråga om 
mörker o. som bestämning till adj svart. Aggene svall. 

'agge m se 2agg.-2aggem se 'agga. - aggel n se agger. 
aggen [jfr 4agg 2 o. raggen hin] bl. i uttr. aggen i mäk 

(lindrig svordom) Vg. 
agget. el. aggel n (a'ggler, -ett Vg) [jfr 'ag g 1, 6ag g a lo. 

avledn.] förkänning i kroppen av väderförändring el. av 
ledsam händelse. Imot ovär (oväder) har-a sånt agger. Ja 
har hatt agger dm dätta läggen (länge haft detta på känn). 

ttggestant se arrestant. 
aggig (-ug, -ot) el. äggig (-ug) adj eaggig Ha(Möller), 

aggu (a-) UlDal(äv. hagHs1J1, åggu(g) (°-ig) UlVstm-
Dal, aggeter Vg> [jfr 2a g g,4a g g 2,6ag g a 4-6] 1) hatfull, 
hätsk; elak, ogunstig, stygg, retsam VgUIVstmDalHs1.11. 
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°Sinnu å aggu ha böndran vy mot me jamt (varit mot 
mig jämt) J1. 2) ondsint, knarrig, vresig, retlig; grälig, 
kältig, gnatig HaUlVstmDalHsl. 3) kinkig, otålig 
UlVstm. °Ett åggugt barn Vstm(IhreS). 

agging se 6ag g a avledn. 
aggleva f (-levva Gst) [jfr 2ag g] otäcka. 
aggom(t) adv <aggism o.d., -smt Åm, -omt ÅtnLpl> [jfr 

4agg 1, avig] växelvis, än på det ena sättet, än på det 
andra el. motsatta, inte på samma sätt i en följd, varan-
nan gång på visst sätt; äv.: om vartannat; a.l. Man jett 
(måste) lägg timra aggomt (så att storända växlar med 
lillända) då man ti'mmär Åm. Tramp aggsmt trampa 
varannan gång på vissa trampor i väv Åm. Dö gå aggsm 
(växelvis) Åm. Pinna ä sätte aggsm (satta så att de inte 
står mitt emot varandra) Åm. 

aggsen adj <a- Vg) [jfr 2agg, 4agg 2 samt 6agga 6] hatfull. 
ag,gsida f se 4a g g ssgr. 
aggsvart adj kolsvart, helsvart (jfr 2ag gan de 2); äv.: glän-

sande svart Åm. 
aggsönnes adv se 4agg ssgr. 
aggåström1Rz 3 a. Uppg. är tvivelaktig. 
'agig se 'aga avledn. - 2agig se avig. 
agio n el. m (a'go e.d. Sm) 1) ränta, vinst, vinning, för- 

tjänst, fördel. Dö ha en igen  ago å det har man ingen 
förtjänst (reveny) av. To han nåe ago pay den dära 
hannlen?tog han ngn procent (vinst el. provision) på den 
där affären? 2) vederlag som måste erläggas utöver rän-
tan på en skuld för att denna inte skulle bli uppsagd. 

agiten adj se avgäten. 
agitta el. agitten adj <aji'da Sk, ajitän Sin) [jfr ogitten, 

o gittli g] som ej gitter el. ids, dåsig, slö; jfr ai den. 
agitör se auditör. 
aglas v dep 1 eaglas Bl, ajles Sm) [jfr 4ag a, agli g] gruva 

sig el. ängslas (för ngt). 
aglig, äv. aglen adj; adv. -t, äv. -a (Bl) (aglli, aj- o.d. 

BlÖl(äv. agin)Sm, age- o.d. B1Sm(äv. aje-)V g, cbg4in 
o.d. Öl; awwlrit adv Bo> I. [jfr motsv. i no samt 'aga, 
4ag a] som inger skräck, förskräcklig, hemsk, ryslig, 
gräslig, väldig, farlig BlÖISmBo; som adv äv. avbleknat 
till allm. förstärkningsord Öl. (Bet.-uppgiften 'djerf, 
vågsam' hos Rz saknar stöd i mtrlet.) De va en agelis 
kös te o sypa Bl. Han say sa ggli ut Bl. Dö va en agli 
sten (en väldig sten) Bl. Dö ä ajlit å lätta dälcan (vådligt 
att låta flickan) ha kniven Sm. Dö ä ajelit å bake (bara) si 
plirltslajara sppe på tjörketonet Sm. °En aglen hopö me 
veerk en faslig massa virke Öl. E agli mänsk en rysligt 
duktig människa Öl. (De var) °så aglett fattii Öl. Så agirit 
valcket Öl. fl. [jfr 4aga 3] lättagad Vg. 

aglighet f, till I Blöl. 
'agn f (allm.) el. (vanl. mera sporad.) m (SkB1Sm—Bo-

SdmUlGst) el. n (SkSm—BoÖgVrmVstmGst); äv. 'agna 
f (SkB1Sm--DslÖg—VrInDalGstLp1); äv. (sällan) 'agne 
m (SmBo) el. n (Sk o. (koll.) Vg) <vanl. i pl. - g'(g)en, 
g'gen, qjn o.d. Nb; an(-), a- alin. (ej Sk o. bl. sporad. i 
Bl), äv. g- Ha; a'ggen o.d. Ukäv. d-)--GstÅmVb; °dgna 
Nk; aygn(-) o.d. B1SmHaDal(äv. a'yggin o.d.), akm o.d. 
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SmHa; ajn(-) Sm, aju(-) o.d. B1Sm; äju(n)- B1Sm, 
Ugn Sm, än- ÖlSm; ajn(-), g(j)n(-) SlcHa, ajn(-) 
B1(äv. djn-, öjn-), gjn(-) SkB1SmHa; öjn(-), sfigra(-) Sk; 
ann(-) o.d. SkSmHa(äv. ann o.d.)) 1) i sädesax: blom-
el. skärmfjäll (med el. utan borst); vanl. i pl om det avfall 
vid tröskning o. rensning av säd som består nästan enbart 
av sådana fjäll o. som ofta användes till husdjursfoder, 
förr äv. till stoppmaterial el. (efter malning) i nödbröd; 
jfr havre-agn(ar) m.fl. samt hälmtor. De fora (ut-
fodrade) alltid svin po ajnår Sk. På koriaks ä a'una 
(agnarna) allti wassa d haka (härda) Ha. °Min källiogi 
(hustru) fick a agn i augä (ögat) Gl. En fikk kaste (kasta 
säden) mot vinn, så aunera bkåsa (blåste) ifrå Ög. En 
ska Jätte rsgen knäppe agn (dvs, låta den stå på rot, tills 
agnen spruckit upp; benägenheten att dråsa skall då 
minska; jfr SAOB rågknäpp) Ög. Dsm traska så aunsn 
rök Gst. (Skorna är fulla av) ti'ter å auner (borst o. agnar 
från kornet) Åm. Sälle rna (utfodra med) aundm Jl. Ja ha 
fått-n agn nedi haff 'n (halsen) Vb. — särsk. a) i sg som 
koll. SlcHa—DslÖgSdmJ1(lidm). Här e så men (mycken) 
ajn i (den illa rensade säden) Sk. Vi får ha butt a'una d 
Jan vi måste skaffa bort agnarna från logen Bo. All a'una 
Dsl. Sia dän a'unet d-t (vid slagtröskning) slå agnarna 
från det (dvs, det på loggolvet utbredda kornet) Ög. °Nu 
skulle gickta fly säm agn för vinn Sdm; jfr b. b) mer el. 
mindre bildl. el. oeg., i allm. med tanke på agnarna som 
ngt mindervärdigt e.d.; särsk.: dels om svag säd Sm, dels 
i vissa ordspr. o. talas. Han ä så vat (stormodig), fast han 
inte har e agn i buken Sm. A (en) gammel so kan ajn 
fora mä bara asona Ha. Dänn, ho vell allt visa att aunera 
har biråsst ifrå-na (om kvinna som söker visa sig fin o. 
dölja sitt låga ursprung) Vg. Dä bästa ve'et (vetet) har uj 
auner även de bästa människor har sina brister Vg. Dän 
sum birannalä mä apar, han bir åppäden utå svin Bo; 
motsv. i B1SmVgögSdmUl. 2) i utvidgad anv. a) om 
(partikel i) avfall vid tröskning av bönor el. klöver; i sht 
som sen. led i ssgr; jfr bön-, klöver-agnar. b) om 
(partikel i) det avfall som vid linberedning uppkommer 
av linstjälkarnas vedartade spröda del, skäva; i sht i pl; 
HaVgVrm—DalHs1HrjMpkn; äv. om  fröskal av lin-
knopp BoVstm; jfr bråk-, bråt-, skäkt-agnar m.fl. c) 
om liten flisa i trä Sk. 
Ssgr egen- Nb, -.Nen- (-ou-) ÖlGlÖgSdmVrm—
GstHrjJ1—Lpl, -Rna- (-jna-, -wna-, -mna-, -na-, -tja-) 
SkB1SmHaVg, -unä- Nk, -une- (-jne-, -ne-, -me-) SkB1-
SmVgBoDslÖgVrm>: agn-bete m bit av agnbröd Ha. 
-binge för förvaring av agnar (o. boss); i allm. en avbalk-
ning i ladugård el. lada el. bod B1Sm—BoVrm; jfr -bås, 
-gimma, -golv m.fl. -blåsare [jfr motsv. i da] i trösk-
verk: fläkt för bortblåsande av agnar Ha. -bläster = 
-blåsare Bo. -blöte foder av blötta havre- o. veteagnar 
Vg; jfr -sörpa. -bod SmUlVstrnDal; jfr -hudda m.fl. 
-bolster (-bullster Ha, -bu-- BoDs1) stoppad med agnar 
HaBoDs1; jfr -dyna, -puta. -borst på skärmfjäll (hos 
korn, råg) Dal. -boss smått tröskavfall av agnar o.d. (som 
foder sämre än enbart agnar) Sm—BoÖgDalGst; jfr  
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-by nke m.fl. -bruk murbruk av lera med iblandade lin-
agnar till rappning av innerväggar Dal. -brädsel kofoder 
av agnar som man hällt kokhett vatten på o. saltat Dal; 
jfr -blöte. -bröd bakat av agnmjöl el. av agnar o. litet 
mjöl B1SmHaVgDs1VnnDalHrjJ1—Nb. °Ä du matiäkad 
(hungrig) så stitti du väl, sa käringen te heän (pojken), nä 
hong ga an agnabrö Sm. -buk skymflig benämning på 
inbyggare i trakter där man åt agnblandat bröd; äv. som 
skällsord Vg; jfr -da se, '-på s e 2, -säck 2. -bunke SkB1 
= -hög. -buse = -bärare SmVg. -buster se -bolster. 
-bynke SkHa; jfr -boss. -byssje Ul; jfr -boss. -bås av-
balkning i foderbod, lada o.d. för förvaring av agnar 
VgDal; jfr -binge. -bärare person (vanl. kvinna el. poj-
ke) som skaffar undan agnarna vid tröskning SkHaVg; 
jfr -buse m.fl. -damma f (-ddrnma Bo) damm från 
agnar. -dase skymflig benämning på inbyggare i ofrukt-
bar trakt (där folket förmodas leva på agnar); äv. som 
skällsord Sm; jfr -buk. -doss stor hög av agnar på logen 
Ul. -doft liten agnhög Bo. -dyna fylld med agnar SmHa; i 
Sm vanl. huvudkudde, i Ha bolster. -fnält agnavfall vid 
harpning Sk. -gafs Ög; jfr -boss. -gim el. -gimma av-
balkning i ladugård (lada) el. särskild utbyggnad vid 
loge för förvaring av agnar Ha; jfr -binge m.fl. -gjuta se 
ag n agj u ta. -gnöst Ög; jfr -hu dd a . -golv avbalkad del 
av loge för förvaring av agnar AmNb. -gris = -bröd Dal. 
-gröt kokad av agnblandat mjöl VgDs1Dal. -gubbe 1) 
(skämts.) person som tar undan agnarna vid tröskning 
Dal. 2) person som lever på svag kost o. därför har små 
kroppskrafter Dsl; jfr '-påse 2. -gäng i uttr. (vara) i 
aunagauuen i prattagen Sm. -hasp = -bärare Sm. -hop 
hög av agnar (efter sållning) DalLpl. -hudda förvarings-
plats för agnar o. annat tröskavfall, i Sk vanl. ett litet 
uthus el. ett skjul (i länga), eljest vanl. ett utbygge vid 
logen el. en avplankning därinne SkB1SinHa; jfr -bod 
m.fl. -häl el. -håla avbalkning för agnar i halm- el. sädes-
lada el. i foderbod SmVgÖg; jfr -bås. -hög hög av agnar 
på logen; särsk. om  den hög av agnar som bildades vid 
kastningen (närmast kastaren) B1Sm—BoSdm—UlDal-
J1; jfr -bunke m.fl. -hömd agnbod Gl. -kass Sk; jfr 
-korg. -kimme m avballcning i ladugården för förvaring 
av agnar Ha; jfr -gimma m.fl. -kitte = -kätte Dal. 
-kodd benämning på den som vid slagtröskning slog sis-
ta slaget på logen (fick bestå kaffe o. dopp el. brännvin) 
Vg. -korg (SkB1SnaHaBoVrmUlJ1Åm) el. -korge (Vg) 
stor, rund, äv. i botten flätad korg att bära el. förvara 
agnar i; i den vanliga formen upptill vid o. med två 
handtag uppe vid kanten mitt emot varandra. -krok vrå i 
lada som avskilts för förvaring av agnar o.d. Sk; jfr 
-binge. -kråka benämning på person som vid sädens 
inladning stod på logen o. slängde in kärvarna i ladan 
Vg. -käfte = -kätte Sdm. -käring Ög; jfr -bärare. -kätte 
SkÖlHaSdmUlNb; jfr -binge. -lands-påse benämning 
på pojke från viss by, där åkrarna ansågs ge mera agnar 
än säd Dal. -lider UlDal; jfr -b o d. -lår avbalkning för 
agnarna Sm. -lätt om säd: som blivit vit på agnen av frost 
el. torka HaVg. -mjöl malet (till nödårsbröd) av agnar 
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(stundom tillsammans med ngn mindre del säd) SmVg-
DalHrjÅmVb. -murva nedsättande benämning på kvinna 
som arbetar långsamt o. tafatt Vg. -möle n Bo; jfr -boss. 
mölja Sdm; jfr -hög. -norge(t) diktad typ för ett ofrukt-

bart land Sm. °Fara dt agnanorget. -pus (skämts.) pojke 
som agnbärare Ög; jfr -bärare. -puta SmHaBo; jfr 
bolster, -dyna. 1-påse (2-påse se 6ag n ssgr) 1) mindre 

säck med agnar i Sm—BoVrm. Han ä lätt Min en 
agnepsse Bo. Hövdaputånå i säggana va aunapåsa, å 
nånna lakän fanns inte (i jordkulorna) Sm. 2) (föraktligt) 
om person, gris e.d. som ser ut att ha (haft) klent kosthåll 
Bo; jfr -val; äv. = -buk Vg. -rissel Sm; jfr -såll. -ruka 
Bo; jfr -hög. -rum för agnar avskilt rum ÖgÅmVb; jfr 
-binge. -sissa grov brödkaka av sammalen (agnblandad) 
råg Sm; äv. i överf. bet. i talas. som dä ska gå såm e 
agnesisse (dvs, med hast); jfr -äska. -sjana i sht i pl, om 
tomma vitnade ax, som står högre än andra Vg. -skoffa 
att skyffla agnar med Bl. -skrump Sm; jfr -binge. -skull 
Ög; jfr -rum. -skyttja utbyggnad vid lada o.d. för förva-
ring av agnar Dsl. -so sugga som utfodras med agnar; äv. 
(nedsättande) om glupsk person Sk. -soll svin- el. höns-
röra av vatten, agnar o. ngt mjöl (o. stötta potatisar) Ha-
Bo; jfr -sörpa. -sorpa se -sörpa. -stia rum el. bås i stall 
att förvara agnar i Cl, avballming i ett hörn i ladan, där 
efter rissling kvarvarande boss tömdes Vg; jfr -binge. 
-stuka Sm; jfr -bod. -stöde n plats för agnar Bo. -såll 
grovt träsåll (med botten flätad av smala spånstickor) för 
frånskiljande av agnar o. boss Sm; jfr -rissel. -säck 1) 
säck för agnar el. fylld med agnar SkSmHaVg. 2) = 
buk Vg. -sörpa (-sorpa) f (SdmDaLI1) el. -sörpe n (Vg) 

sörpa av agnar; jfr -blöte, -soll. -val föraktlig benäm-
ning på person som lever el. förmodas leva på mager 
kost Bo. -vete [jfr motsv. i da] vetesort med förhållande-
vis långa borst på skärmfjällen, borstkubbvete B1SmVg. 
-vrek el. -vrik f Bo; jfr -binge. -vrå Bo; jfr -binge; äv. 
som benämning på väderstrecket sydväst; mulnande i 
sydväst under skörden ansågs som ett dåligt tecken Vg. 
-vyst = -bärare Ha. -ände i bf, om den ände av logen 
där agnarna samlats vid kastningen Åm. -äska (förakt-
ligt) om agnblandat bröd Sm; jfr -si ssa. -äta foder av 
agnar (jfr -s örp a); äv. som skällsord Sk. Du datt 
ajnaida! 

'agn f, stundom n (VgBo) (agn o.d. Sm—DslÖgNkVrm, 
agga bf Ög(enst.)> [jfr da avn] 1) i (tväryta av) trädstam: 
riktningen i rät vinkel mot årsringarna, bästa klyv-
barhetsriktning; äv.: klyvbarhet SmVgBoDslÖg—Vrm; 
jfr klov, klo ft o. (i motsatsförhållande) borst m.fl.; i 
sht i uttr. "klyva el. 'såga o.d. på agn(en), äv. (i VgBo-
Ds1Vrm) "efter agn(en) klyva osv, vinkelrätt mot 
årsringama. Spigga på agnen ä& klaften Sm. Ego agn 
en god klyvbarhet Bo. Agn gå-få klyvbarhetsriktningen 
går så Ög. 2) hos sten: lagrings- el. skiffringsriktning, 
bästa klyvbarhetsriktning, benägenhet att spricka i viss 
riktning; äv.: klyvbarhet HaVgBoÖgSdmVrm; jfr (i 
motsatsförhållande) borst. (Hyperit kan inte användas 
till byggmaterial) fö-ciä ä igga agn ii-n Vrm. D-ä bätte- 

går agna står rätt dpp än når ho legger Vg. D-ä fint agn i 
dänne sten Bo. - Hit trol. äv. bet.: sort, slag, uppgiven 
från Bo(enst.). 
Ssgr (agn- SmVrm, agna- (-e-) Vg>: agn-pase = -sticka 
Vg. -sticka lyssticka spingad "på agn" SmVg. -trä kluvet 
"på agn" (lättkluvet) Vg. -ved kluven "på agn" Vrrn. 

3agn f yttre könsdel hos sugga Sdm; jfr snes. (För att 
förhindra att en so blev betäckt) °så snepäs (snöptes) ho, 
snippen av agna skars dän. 

4agn n siktkorn på gevär Bo. 
3agn n, sällan f, hos eggverktyg: skärpa, bett Bo. 
6agn n el. (sporad.) f (SmVg(i bet. 3 c)ÖgVrmDal) el. m 

(Sk, sällan); äv. (sporad.) 2agne n (HaÖg) (allm., dock 
inga bel. från ÖlG1U1 o. bl. fä från B1Sm. - glgen, a-, 
#(j)n o.d. Nb, a/gn, a- nästan allm. (ej SkBlÖlG1U1; jfr 
ovan), alggen, a- o.d. VstmDalGstVbLp1Nb, sporad. 
a/gg, a- VgÖgSdmGstÅm, sporad. amon o.d. B1SmHa; 
alin, g- Sk, a- o.d. SlcHa, o.d. Ha; grnn, gn Sk, äv. 
amn o.d. SkHa> [jfr 'agna o. synonymen ägna] 1) 
(lock)bete för djurfångst a) för fisk, kräftor o.d.; allm. 
(jfr ovan); jfr ägn, ägne. Tjöbe sill te agn Bo. Sätta e 
amen opa krågken Nb. b) för rovdjur, råttor o. fåglar: 
åtel HaVg(IhreS)BoVrmHsl—Lpl. Rstta har gnavet 
agnet på fälla Bo. Når-an-a etti opp agna när han (dvs. 
räven) ätit upp lockbetet Jl. Anm. Möjl. hör till mom. 1 
äv. sen. leden i "blodagn (Bo) blodlever som vid rens-
ning av fisk vanligen blir kvarsittande längst bak i 
kroppshålan. 2) småfisk (särsk. till bete), fiskyngel Sk-
VgDs1SchnNkVrmVstmDal. Di dro not te agn Vg. Skä vi 
met på agn än på makk (mask)? Dal. — särsk. i in-
skränktare anv.: a) mört, ibland: löja Sk. 4jn ägnar sill 
(men det är mera ben i det). Naor gned legte. b) själva 
djuret inne i (blå)mussla el. snäcka Bo. 3) [delvis möjl. 
till 'agn] i bildl. el. överf. anv. a) liten el. minsta kvan-
titet av ngt, grand, smula. Han fekk bara ett litt agn te 
mad Bo. b) [jfr uttr. ett hår av hin i yard. rspr] i vissa 
uttr. som avser elak, ondsint (o. retsam) person (el. djur) 
el. ellipt. för sådant uttr.: ett agn utå dä sum ont ä el. å 
dän viLl§ta el. utd fäve de vdjta Bo; ett ont agn Bo; ett 
agn bstå den onde el. bsta fulrest'n (djävulen) Vb; ellipt. 
Vb. c) i överf. anv.: mindre metkrok Vg(linf). 
Ssgr (-gen- Nb, -on- (-ggen-, -gg-) Ha—Ds1VnnDalHsl-
Hrjfi—Nb, -jn(a)-, -mna- Sk, -ona- VgBoDs1Vrm>: agn-
back vid agning av långrev: låda (tråg) att lägga påträdda 
agn i Dsl. -bräda att skära el. stycka agn på Bo; jfr -fjöl. 
-burka liten laggad bytta att ha agn i Bo. -bär bär varmed 
man agnar fågelfälla Bo. -draging vaddragning efter agn 
Bo. -fisk till 1 a o. 2 VgBoVrinDalHslÅmNb. -fiske till 
1 a o. 2 Nb. = -bräda Bo. -full om blåmussla: väl 
matad Bo. -för i sht om mussla: lämplig o. duglig till agn 
Bo. -garn mörtnät Sk. -gillring metoden att (söka) fånga 
djur med agnat giller (motsatt: trampgillring) J1. -grep att 
gräva efter mask med till agn Ha. -holk låda att förvara 
agn i Ha. -homma f för fångst av mört Sk. -håll [jfr 
motsv. i no, isl, får] hulling på metkrok för fasthållande 
av agnet J1; jfr -or. -häv till 2 SmVgDs1VrinDalHsl. 
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-järn gillersax med el. avsedd för bete Vb. -kniv för agnbett adj argsint e.d., se ång-b et t. 
rensning o. styckning av agnfisk o. för uppskärning av agnad m < °agnid Sk(Klinghammer)> [jfr agneden] 
blåmusslor Bo. -krok krok att sätta agn på SkVgVrm; avund, ovilja, missnöje. °Ongalit nokk (underligt nog) 
ståndkrok Vrm.11Nb. -kvist björkkvist med talrika blom- har han fåed agnid te sin broar. Anm. Betydelsen torde i 
hängen, nedstucken i snön vid ripsnara J1(lidm). -kärle första hand vara: ovilja, missnöje o.d., inte: avund, den 
[jfr motsv. i no] kärl (bytta o.d.) vari agn förvaras Vrm. enda av Klinghammer uppgivna bet. 
-lag visst redskap att rätta till deformerade fiskkrokar agneden adj <agngjen o.d. Sk> [jfr ä. sv gnida sig mot ngn 
med (o. linda upp garn på) Bo. -mjärde (-mälte Vg> strida el. kiva med ngn; jfr agned] vresig, kinkig, miss- 
VgVrm; jfr -h o mm a, -strut. -not VgDs1Vrm; jfr -n ä t . belåten. 
-nål större nål av trä (metalltråd) varmed tafsen dras agnig (-ig, -ug, -ot) adj «og o.d. VgSdmUl, o.d. 
genom agnet Åm. -nät finmaskigt nät för fångst av små- VstmDal(äv. aygnug), -u Vstm—Hs1J1, -a Nb(äv. ag- 
fisk till agn VgVrmJ1Lp1Nb; jfr -not, -vad. -or [jfr na), -et Vrm, -etc HaBo, Sm; #(j)Ined, t Qi- Sk> 
motsv. i fvn o no] hulling på metkrok el. ljuster NVDal- [jfr 'agn] full el. översållad el. nedskräpad av agnar; (om 
Hrj; jfr -håll; äv. om  hulling på spjut i järvgiller NVDal. säd, ibland äv. om  linneväv o.d.:) bemängd med el. illa 
-plats ställe där åtel läggs ut Åm. 2-påse ('-påse se 'agn rensad från agnar; a.l. 
ssgr) liten påse på metreven med däri för småfisk lagt 'agning f se 4agna avledn. 
lockbete som sprids ut i vattnet Bo. -rev långrev med 2agning s taktäckning med ag Gl. 
småfisk till agn (o. inte mask) VrmJ1Nb. -rom rom av agnstock m syll, bjälke (under golv el. bro) Ul. 
mört el. löja Sk. -sill [jfr motsv. i no, får] mindre sill som agramaner s pl se agremanger. - agre m se havre. 
används till agn Bo. -skal el. -skäl [jfr motsv. i no] blå- agremanger s pl (agrama'ner, gralma'når o.d., äv. grå- Sk, 
mussla till agn Bo. -smäll simblåsa av mört (som smäller agrema'gger Sdm) 1) på (kvinnlig) klädedräkt: prydna- 
till när den hastigt slås sönder) Sk. -spett träpinne varpå der i form av rysch el. bårder el. broderier el. snoddverk 
agnet i hummertina fastsätts Bo. -spö grövre spö för o.d.; äv. i mera allm. bet.: snörmakeriarbeten Sk. 2) sär- 
mete med småfisk som bete Hsl. -strut strutformig mjär- skilda anordningar el. arrangemang Sdm. 
de för fångst av agnfisk Vrm; jfr -mjärde. -strömming agrim adj "myckit fuhl och grym" Vg(ThreS). 
Mp; jfr -fisk. -sump att ha agnfisk i VgVrmDalHsl. -vad agronom m (agrIonå'm o.d. SkÅni, -ono'm o.d. SkUl, 
m Bo; jfr -not, -nät. -ano'm o.d. Sk, -anåmm Bl, agrIåridm Vb, -endm, 

'agna f se 'agn. dgrond'm Sm, 'annagrdm Dal, grano'mm o.d. Ög). 
2agna v 1 (agna HaVg, gmna Sk, *ajna Sm) [jfr 'agn] 1) agsida se avig-sida. - agsynnes, agsönnes adv se avig- 

skilja (sälla) agnarna från (säden) Sk. 2) osnygga el. sönnes; jfr agg-sönnes (u. 4agg). - agug se avig. - 
skräpa ner med agnar; i vissa särsk. förb.: "agna ner agughel adj se avig-hel. 
HaVg, "agna ner sig Sm, "agna omkring sig Vg. aguntig (bl. -ot) adj (ago'Inted, ågo- o.d. Sk> 1) oformlig, 

3agna v 1 (agna Sm> [jfr 'agn] spinga stickor o.d. "på klumpig, ojämn; kantig. Julen ble agånteda (ojämna). 2) 
agn". otrevlig. 

4agna v 1 <a/Ona,  a-, (ag-) o.d. B1SmVg—SdmVrm—Dal- agunting m [jfr aguntig] kantig o. otrevlig person Sk. 
Hs1Mp.11ÅmLp1, aggen o.d. VstmDalVbNb, aagn o.d. agurka f <agerka, agu'~ o.d. Sk> [jfr da, no agurk, ä. da 
Vrm.I1Vb, agn o.d. ÅntLpl, algen, aän Nb, Ona, g- a(u)gurke gurka; jfr äv. agurra] missbildad (oformlig) 
o.d., glmna, g- o.d. SkHa, awna Ha> [jfr 'agn] 1) sätta varelse el. (del av) växt; särsk. i överf. anv.: vresig per- 
agn på (fiskredskap, krok), sätta på agn; al.; jfr 2ägna. son (svår att samarbeta med); eländig kvinna. 
Ja har ajnat mina kroga Sk. Om en fogge-ndr en agnar, Avledn.: agurking m (agå- Sk> vanartig pojke. 
får en gråda (gråta) når en drar (drar upp redskapet) Bo. agurrn f (ago'Ira, ygårra Sk> [jfr agurka] om krokigt, 
flugen rikva (lå'ngreven) Nb. 2) fånga med agn Sk. _Am- undertryckt, "vresigt" träd el. svårkluven träknuta. 
na tåsk. 3) sätta ut åtel, strö ut finhackad lockmat Norrl. agåda n se ågåda. - agådas v se ågådas. - agädasam adj 
ngn ått räven Lpl; motsv. från HslÅmVb. 4) i bildl. anv.: se ågådasam. 
göra falska förespeglingar (för att locka ngn i fördärv) ah interj se 9a. 
Jlllidm), lägga ut försåt Mp. aha interj (aha' o.d. SkB1Ha(äv. g'hg)G1SdmN1cDal, aha' 
Särsk. förb.: a. om byta om agn på (krok o.d.) DalHsl- o.d. SkSmHaVgVstm, tik' (i bet. 2) J1) [jfr 9a samt åhå] 
ÅmNb. - a, på sätta agn på, agna SmDs1SdmVrm—Dal- 1) som uttr. för (glad) överraskning el. förvåning el. 
HslÅmNb. - a. upp (Åm) el. uppå (Vb) = a. på. °Agne plötsligt förstående el. igenkännande o.d.: åhå, jaså, ja- 
opp laksreva (den för laxfångst avsedda långreven). visst; a.l. °Aha, nu menns ja att (det) Sm. Ahg', skulle-n 
Avledn.: 'agning f särsk. konkret 1) agn, bete, åtel did? Ha. °Aha, sa boen, dö va dök ja matte (metade) 
J1VbLpl. 2) ställe där åtel lagts ut Hs1Lpl. ätter Vg. °Aha! Nu begriper ja sjösen, sa fan, åkte på 

agnagjuta f. Anm. Bet.-uppgiften 'kvarnränna, -damm' välten Sdm. Igha-du, va-ä på dö visö! Dal; motsv. från 
hos Rz är utan tvivel felaktig; jfr 'gjuta, kvarn-gjuta; Sm. 2) som uttr. för spefull skadeglädje el. spefull önsk- 
'avdelat, inhägnat rum' hos Rz torde avse förvarings- an att retas Sinn. Ahg', dö jekk inte få-dö (dig) Sm. 
plats för agnar; jfr juut i samma bet. Öl. ahajaja el. ahajamen interj (Acc. 1 på andra o. sista stav.) 



ahang 36 

[jfr motsv. parallellformer till åhå] som uttr. för resigna-
tion: åhåjaja Sk. Ighajamärm nu e dinne sdmmaren te 
änna. 

ahang n resp. adj se "ahång. 
ahiamen interj [jfr aj i(j)a] som uttr. för förtjusning: ack, o 

Sk. °Ahiamen så vackert de va! 
ahide n <@' hpie o.d. Ha, ahi'e SkHa> [jfr hide n] 1) av-

sides liggande, svårtillgänglig o. (i hög grad) otrevlig 
plats (i skog) Ha. Han bor i ed as hgie, så en kan knappt 
kåmma did Ha. 2) om på grund av buskvegetation el. 
stenighet o.d. svårframkomlig terräng el. svårarbetad del 
av äng; snårskog Sk. Hästana va igge i ett redit ahie. 3) 
ett synnerligen otäckt o. dåligt ställe (tillhåll) Sk. 

ahyad adj <ahy'ad Sk, lyads Sm> [jfr ohy ad adj] om 
person: som har (sjukligt) blek o. grådaskig hy; glåmig 
SkSSm. 

ahyer adj (4'- Sk> [jfr fvn hy'rr vänlig, mild] arg, ond. 
'ahång n (a/hå' gg Sk, a- Ha, alagg e.d. NkVstmDal> [jfr 

ahäng, åhång n] (djävulens) anhang. Orma e den gne 
(onde) andens (Ihåg° Sk; äv. i utvidgad any.: Ditt ahagg! 
(invektiv) Dal. 

2ahång adj <aha'gg (-d-) o.d. Sk> [jfr hång adj, ohäng adj, 
ohången adj] 1) girig, sniken, närig; om sig. Han e sau 
ahagg o hagalen, sau han faur väll allri ndkk. - särsk. 
överg. i bet.: framfusig, ohyfsad, otrevlig. 2) om kreatur: 
som vill göra ohägn (åverkan på gärdesgårdar). 
Avledn.: ahånga v 1 göra ohägn Sk. 

ahälla v (ahe'lla (-ä'-) o.d. Sk> [jfr ohäll, ohällig] 1) 
genera, besvära. 2) skämma, misspryda. 
Avledn.: ahällig adj missprydande, ful Sk. 

ahäng n (ghä'gg Ha). 'ahång. 
as se aldrig. 
aiden adj (aiänn Sm> [väl eg. aviden] om gris: som ej 

gitter gå till hon för att äta; jfr agitta. 
aig (bl. -ot) adj n [jfr 'aa] vämjeligt, äckligt. °Smaoga 

pölsena (smakar blodkorven) nöet aet? Sk. 
aij interj (°a-ij UD nej. 
aijamig interj se aj i(j)a (anm. i formavd.). 
aisch interj (jämte ysch använd av samtida enl. Ullgrund 

1761 s. 2). 
aisk adj Caisk Gl> [jfr lty aisk ful, ryslig o.d.] om elak o. 

ful käring (jfr GO esk). 
aj el. (sporad.) äj interj (ofta med upprepning) (ajj (a-, a-

o.d.; stundom mer el. mindre utdragen artikulation; 
ibland med bruten acc. el. acc. 2, t.ex. aj Dal) alin.; ajj 
ajj SkSmVgBoNlc.11ÅmLp1Nb, ajjajajj Sk—Vg, ajjejajj 
o.d. SmVgVsanDal, ajkijöjj o.d. Sdm—U1, ajj(aj)ajj 
Dal, öjjSkSm, äjjäji Sk(enst.)Hrj, öjjäjäjjo.d. Sm. Amn. 
Vid upprepning oftast med acc. 1 på båda komponenter-
na el. på (första o.) sista komponenten> [jfr 2.4aj a, aj aj t, 
aji(j)a(na), ajsan, ajstra, ajt samt au, oj, ojoj m.fl. 
o. (h)uaj aj, y s chaj aj] 1) som uttr. för smärta, stundom 
trötthet; allm.; äv. (i sht vid plötslig smärta till följd av 
slag, stöt o.d.) i uttr. som kij som tusan el. satan el. 
hundan el. attan el. fa(e)n (fålen Sk) el. "aj som i hel-
vete o.d. SkB1SmHaSdm, "aj som (tillfälligt utbildat till  

cbjsomme, cbjsornanname Sm) SkB1Sm. °Äjj gnall 
trölled (vid smärtan) Sk. Ajsdrn i hällvete (så ont)! Bl. 
°Ajsomarmame vaa dä väakr1 (värker) Sm. Ajj, va-rä för 
ont Gst. °Aj aj, va du far ill mö (gör mig illa) Lpl; jfr 
o aj. 2) som uttr. för irritation el. oro el. förargelse (miss-
nöje, motvilja) el. förebråelse el. farhåga o.d. SkSmHa-
VgGlSdmDalHrj; äv. i uttr. som °aj som tusan (se vidare 
u. 1). °Ajj fårr hden (fan), du dör ju tjuan (tjugan) i sy-
nen pau falk Sk. Ajj, hdrr je de (gick det)? Sk; jfr 5. 
Ajjssm tusan, nu förvillade du mö så ja skrev stallet 
(galet) Sm. Ajj, ö-ddu toki?Vstm. ikjj ukken (tocken) 
illmarun gubbstyggö läll Hrj. 3) som uttr. för varning, 
uppmaning o.d. Ajj, ajj, ti (tig) stilla bara! Sk. Ajj, bara 
ble här! Sk. Äjj ajj äji akta da Sm. Ajj, tjänn i fikkera 
(fickorna)! Vstm. Ajj-ajj(-ajj), intä röra! Dal. 4) som uttr. 
för bestörtning el. överraskning el. förvåning o.d. SmVg-
Da1J1Lp1; ibland med försvagad bet.: jaså, så, aha; javisst 
SkSmÖgSdmVrmNb. Aj-ajj, ä dä på dä viset Sm. 
ajj ajj, jak har girömt ena kaka ätter (glömt kvar ett 
ogräddat kakämne) i ssffa, hu-ja dö biri! (dåligt omen) 
Vg. Ajaja'jj, där ä dä vddell Ög. A j, ajj, ke (så) fint! 
Jlllidm). Aj-ajj, si du he (säger du det) Nb. 5) som uttr. 
för missräkning el. beklagande el. deltagande el. med-
ömkan SkSm—Bo. Ajj, de va inte bra Sk. A'jj, a'jj, fdfic 
redit sdrde en (sörjde honom) Sk. Aj-ajj, dö Me en 
bomrn Sm. °Hon va grann i ongdummen, män öj wa hon 
hae fällt (deklinerat) Sm. - särsk. vid hågkomst av upp-
levda mödor, knappa el. goda förhållanden o.d. SmÖg-
Ul. Ajajajj ffi:Veken ett (ett sådant utmärkt) drekka Sm. 
°Aj aj aj, dä va inte hälta (hälften) så mycke for (jord, 
åkermark) i min sppväxt ve Säby sam nu Ög. 6) som 
uttr. för spefull skadeglädje ÖISm. Ajj du, nu bet du dä i 
tummen (misslyckades) Sm. 

'aja m (ajja o.d. Lpl) [jfr motsv. i lpsk] (tilltalsord till) 
gammal lappman, "farfar", "morfar"; som tilltalsord äv. 
cyjags'bben (bf). 

2aja v 1, i ipf äv. ajde Sm <ajja o.d. SkB1SmHa(äv. gja)V g-
GlÖgUlVstmDal> [jfr aj] vanl. refl (dock ej GlDal) säga 
aj, jämra sig (med hög röst), gnälla, klaga; a.1.; jfr oja v. 
De va väll inte nödd (ngt) å ajja före Ha. Va ajja-clu dök 
ätter? Vg. D-ä inte lö'nt å qlle sa åm (för) så lite Sm. 
"Han bar lag (bara låg) u ajädä Gl. °Dä ä-nte värt de 
(du) ajär de(g)U1. 
Avledn.: ajande n (ajj- SmVg, gj- Ha> (högljudd) jäm-
mer; a.l. (Han) jolle inte ett ajjane en gåu3g Vg. - aug adj 
(bl. -ot) (dikter Vg) som brukar jämra sig. - ajing f 
jämmer Vg. 

3aja v (ajja Ni» [jfr 3aa o. baja] i (el. som lån frän) små-
barnsspråk: göra sitt tarv. 

4aja el. aje(n) el. sjana el. ajena interj, med talrika, i allm. 
bl. sporad. föreliggande variationer o. utbildningar, i sht 
med -då o. -mig (a'jja HaVg, ajja, ajjg' Ha, ajja majj 
Sm, ajjamedd' o.d. Ha, ajajamejtane Bo, a'jjana(dd) 
o.d., a'jjasnna(dd), a'jjanalmäk(a), -mäketanna (då el. 
mäk), -mekettadd Vg, -maj Ha, 'ajanalmaä Bl, -mej 
Sm, ajjane majj el. me, ajje(n) Sm, °ajedd Vg, 'ajena 
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Ög(Nyr6n), ejjenal Sk, -me(g) Ha, ajjenamä o.d. 
SkSmVg, ajjenalme'ge(d)Ha, -mä'kena(då), ajjenadd 
Vg, °Orne Sm(JJLgren). Anm. °Ajja, °ajjana int Vg 
lhre s. 7 syns vara feltryck för °Oja, 'ajijana interj> [jfr 
aj] aj; al.; jfr aji(j)a. Ajjen, dä jör ont Sm; jfr aj 1. 
Ajjenamäkenadd, va sölle jak på dätta å järn Vg; jfr aj 
2. Ajjannadd, sa skräddal nsr-an floss mä torrbaggen 
(tordyveln) Vg; jfr aj 5. 

saja interj, i Sk äv. äja (ajja o.d., gja, aja Sk, ajja, gja 
Sm, 'ajja Öl, °akt Dal, äija Sk> [jfr 9a o. ja adv; jfr åja] 
1) som uttr. för medgivande el. resignation el. tillåtelse 
(ofta efter visst betänkande o.d.) el. för förmodan: nåväl, 
nåja, åja, må (så) vara, lika gott, än sen, vad spelar det 
för roll SkSm; äv. ajja då el. öka då det kan inte hjälpas; 
må så vara Sk. Ajja, så drittja de (dricker de, näml. 
hästarna) väl en gnen gågg Sk. Fifa, de fsår ju va så får 
dinne gdgyen Sk. Ajja, då få-du la dä, ätte (eftersom) du 
ä så ennvis Sm. Ajja, dä ä ss dumt å prawta 8171 sånna 
stsllastökken (sådana stolligheter) Sm. °Aja då, då få vi 
lä ed (låta det) va så Sk. 2) som uttr. för uppmaning, 
försök att påverka ngn o.d.: ack, ja men SkSm. Ajja, du 
kan väl stanna Sk. A'ja, män få ja då inte bju-ann på 
ns'et (bjuda honom (= er) på någonting alls)? Sm. 3) 
som maningsrop till dragare (hästar o. (Ö1Sm) i sht oxar) 
ÖlSmDal. A'jja, si ur! Sm. °A.jjg Bkattjin! Dal. 

ajajt interj <aja'jt Bo> [jfr aj, ajt] 1) aj, ack. 2) ja visst. 
Ajajt du, de ha-1u rätt i. 

ajak m (ajjak Vrm> [kanske urspr. varunamn - Ajax?] 
visst i äldre tid använt sulskydd av järn. 

ajamej s se aj i amej. - ajeda interj se aj i(j)a. - ajene n se 
egene. 

ajia oböjl. adj <aji'a Sk> otalig. 
ajiamej el. ajamej s eajiamej (Linné Fl. 1755), ajjamäjj 

Vrm> [jfr aj i(j)a] ögontröst, Euphrasia stricta. 
ajija s (ajjija Bo> [jfr aj i(j)a] väl skämts., om visst strävt 

tyg (enl. en anekdot använt till byxfoder). 
aji(,j)a el. aji(j)ana el. ajijena interj, med talrika, i allm. bl. 

sporad. föreliggande variationer o. utbildningar, i sht 
med -då o. -mig samt (i Bo) -megeta(na), -mejeta, 
-mejtane eajia (mek) Sm(Gaslander), ajyajme o.d. 
SmHa, -mäld Dsl, -me då Vg, ajjianna, ayanna då (el. 
mält(a) el. mäketa(nna) o.d.), °ajianne mäcketa då Vg, 
%likna mej Nk, ayanemäjj o.d. Sm; °aga Vg(IhreS, 
Hof), 'ajijamöj Ög(Nyr6n), °aj ijä möj o.d. Nk, ajijal 
BoDsl, -me o.d. Sm, -mäld Dsl, -mejtane Bo, "id jija 
mäke Vg(IhreS), "'aj& me(k) Sm(JJLgren), aji'jjal, 
-mäjj, -mäjtane, -mäjrna, -megeta, -då' Bo, ap .ua/, 
-113e, o.d. Bo, ajjjja o.d. Vg, affijal VgBo, 
-me'g(eta el. -etanadå o.d.) Bo, -mäk Vg, tfijanal 
Vg(Hof; äv.-mäker)Ög(Nyin), ajijaname (-ij-) o.d. 
Sm, ajjijanal Vg(äv. a'-), -me Bo, -då Vg, ajiijanel, 
-mäjj, -då, a'jjijanemälj, ajijjanelmä'jtane(dd) o.d., 
-mä'jjeta, ajijjenal, -mäjj, -då Bo, 'aji'jena(dd) Vg, 
°ajejamej, a'jjejenamäjj Bo, aje'jename Ha, ajje-
da(na)mäjj Sm. Anm. Ortografiska varianter är väl: °a 
ge ja maj, °aj geja möj Ög(IhreS resp. Hagson). °Aija  

akademi 

mej Nk(Djurklou) är möjl. tryckfel för 'ajia mej) [jfr aj] 
aj, oj, ack; särsk. 1) som uttr. för smärta, äv. trötthet o.d.; 
jfr aj 1. 4#:da, va dä joke vont! Bo. 2) som uttr. för 
irritation, missnöje, förargelse, förebråelse, farhåga o.d.; 
jfr aj 2. Ajjianame så du prata Sm. Ajijjadd', waför ha-
4u-nte jon-et Bo. Aji'jjame'geta va du skulle ha' (näml. 
stryk) Bo. 3) som uttr. för bestörtning el. förskräckelse 
el. förundran el. beundran el. deltagande o.d.; jfr aj 4. 
Sm(Gaslander: Gud hjelpe mig; JJLgren: Gud nåde 
mig), Vg(IhreS: miserere mei), Ög(IfureS: admirationem 
indicandi). Ajfijanadå oj, det var ledsamt Vg. 4) för att 
inledningsvis ge eftertryck åt utsaga o.d.: bevare oss väl, 
herre min tid, kors Sm. Ajijade' sekka stoe madussa (en 
sådan flodhäst till kvinna)! Ajijaname' vekket fåg vi 
hadde. 

ajijana, ajijanedå, ajijenadå osv. interj se aj i(j)a. - ajm m 
se em. 

ajs interj (ajs Dal> lockrop till get. 
ajsan interj [jfr aj] hoppsan; i sht vid smärre missöden Ha; 

jfr aj 2. 
ajsom interj se aj 1 o. 2.- ajstra v se e s tra. 
ajt el. ajtane interj [jfr aj särsk. 4 samt aj aj t] som uttr. för 

glad överraskning (t.ex. vid plötsligt o. oväntat möte) 
Bo. 

ajujan interj [jfr aj o. haj ej oj a interj] som uttr. för för-
våning el. häpnad Hsl. 

ajustera v 1 (aäuste'r o.d. Vb> snygga upp sig, ta på snygga 
kläder VbNb. °Deil häftas jer-n (till helgdags är han) 
aschustere. 

ajäkel m se avjäkel. 
ajämmer m [jfr aj ämra] klagan, jämmer Sm(enl. Syl-

vander o. RzS; jfr Rz 4a). 
ajämra v refl [jfr jämra v o. aj ämmer] (a- Sm> jämra sig 

starkt. Han ajämrede sej. 
ak interj se 3ack. 
'aka f (aga Ha> vid täckning av halmtak använt träredskap 

varmed halmen jämnas till i rotändan; jfr täck-(v)raka, 
(v)raka. 

2aka f (alka (a mot s) Åm> [jfr åka v] åkerjord som 
bereds för sådd; matjord(slager) i åker. Tjör (harva, reda) 
akken. Tjåkk (djup) en akke. 

3aka åka, köra o.d., se åka v. 
4aka el. jaka v (v 1 fl) Kaka, (Daka fl, sky Hrj> [jfr åka v 

samt no eka] varsamt el. långsamt förflytta (ngt) el. 
vicka (ngt) fram o. åter; rucka, jämka; a.l. (Ena hässje-
stolpen) ha akas nedi bakken (dvs, har via små rörelser i 
sidled (o. hässjans tyngd) pressats längre ned i marken) 
Jl. 
Särsk. förb.: a. upp genom vickande rörelser lossa o. dra 
upp (i marken nedsatt stör, stolpe) Hrj. 
Ssg: ak- el. jak-mån (°(1)aka-) glapprum J1. 

akademi m el. f (i Sk äv. sälls. n) (gkaldemi' SkUlVstm, 
-de'mi o.d. SkSmUl, -demi Vstm, -di'nuniUl, 
-de'inia (väl bf) Bo, -de'mjen bf Öl, Okadi'men bf Ul; 
°akmä- (i ssg) Ul; bf: 'akdimäjjan, -dn, agdemäijd 
Ul(brd 1721 resp. 1724 o. 1736), °aggedeman o. *agge- 
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demeja Sm(JJLgren)> i sht i bf: universitetet i Uppsala 
el. Lund. 
Ssgr: akademi-bonde arrendator på gård tillhörig Uppsa-
la universitet Ul. -fogde Ul. -gärd UlVstm. -hemman Ul 
el. -hemmane Sk. -herre i bf pi, akademistaten Ul. -jord 
SkVstm. -ställe hemman tillhörigt Lunds universitet Sk. 
-ved (akadi'm(m)i-, äv. °akmä- Ul> ved som ingick i 
akademiska lärares m.fl. lön. -åbo Ul. 
Aviedn.: akademiker (-mi'kår Sk>. - akademis s pl, de 
som bebor akademihemman Ul. 

akalaja, akaläj(a) se akleja. 
akant(ig) adj eakant Sk(RzS), a'kanti Sk> som har 

oskarp(a) kant(er). 
akape knappt, ynkligt, fattigt Ul. °De akape' me bröfödda. 
alcam el. akame n; äv. (i SkHa) agare n, sällan (i SkSHa) 

m; äv. (i Sk) ag(a)ren n (al/agn, -ån o.d. Bl, -an Ha-
Vg, -an B1Sm, -an SmHa, -ån Bl, -sn, -en Sm, -ane 
o.d. SinHa; °akare Ha(Möller); alle/ann o.d. B1Sm, -an, 
-ån, -en (äv. a- mot å-) o.d. B1Sm, -ane Sm; äv. asukån 
Bl, a'okken Sm; aklar(e)n Sk, -ren Sk, -an SkB1, -ane 
(sällan gg-) SkB1Ha, -ar(e) (sällan gg-) SkHa; agg'rn 
o.d. Sk> 1) ollon; som enkelt ord vanl.: ekollon; a.1.; jfr 
bok-, böke-, ek-akarn(e). Bogållen å agare å brända 
bröskårper (användes som kaffesurrogat) Sk. Kry sdm 
ett aken frisk som en nötkärna Sm. Plåkka agaren Sk. 
fiken kallas dä ätter ek Vg. 2) i överförd anv.: ollonbete 
Sk. Ska vi släppa svinen ud på agare? 
Ssgr: akarn-bet <agarne- Sk> ollonbete. -bröd (agar- Sk, 
agare- Ha) bakat av malda ekollon. -fläsk (akkIdana-, 
-no- Bl o.d.); jfr -svin. -hatt <akane- Sm, agare- Ha> 
ollonskäl. -höna [jfr åker-höna] (akkagana- Bl, agane-
SkB1) nyckelpiga; jfr -p y 1 1 a. -kaffe (akkena- Sm, 
aga(r)ne-, 'agarna- Sk, agane- SkB1, agare- SkHa, 
agarens- Sk> kaffesurrogat av krossade, rostade ekollon, 
ollonkaffe. -kopp (agane- Sk> = -hatt. -kärne (agare-
Sk> ekollonkäma. -pylla <alckagna- Bl> = -höna. -skal 
(agane- Sk>; jfr -kärne. -skog ealcarne- Sm> ollonskog. 
-skrik m (Ha) el. n (Sk) = -skrika 1. -skrika (akklanna-, 
-aena-, -na-, -ena-, akdnna- o.d. Bl, akane- Ha, 
°akane-, akkåne- Sm, agarne-, agare-, agana- o.d. Sk, 
agane- SkB1> 1) nötskrika, Garrulus glandarius; a.l. 2) 
gröngöling, Picus viridis (anses båda regn med sitt skrik) 
Bl(ovanl.). -svin <alckna- Bl, agame- Sk, agane- SlcB1, 
age- Sk> svin som betar i ollonskog, ollonsvin; jfr 
-fläsk. -tiden f bf (agare- Ha> tidsperiod då enl. traditio-
nen ekskogarna gett rikligt med ollonbete. 

akav adj [jfr motsv. i fsv, fvn o. isl samt åkavt o. akava, 
akaven] plötslig, tvär Sk. Ddrr va ajtt akavt we (väg-
krök). 

skava el. (sälls. i Sk) akavandes adv <aka'vla o.d. Sk, 
-anes Sk, g laba Ha(enst.)> [jfr motsv. i da, fvn samt 
akav] 1) häftigt; plötsligt, tvärt, hastigt, brådstörtat, utan 
betänkande; oväntat, överraskande Sk. Ja bier så akave 
dålli i iyttjevis (häftigt sjuk alltemellanåt). De komm så 
akava po. Våren komm akavanes. - särsk., överg. i adj: 
De ble itt akava tö (ett plötsligt töväder). 2) bakvänt,  

tokigt, "avigt", obekvämt SkHa. Hon jdrr allting så 
akava Sk. (När jag skulle ta ner det från väggen) °kom ja 
akava (i hjälplös ställning) mellom kistan o kläaskabed 
Sk. Ligga akaba (lägre med huvudet än med fötterna) 
Ha. 

akaven adj; adv -et (jfr anm. i formavd.) (aka'vfen o.d. 
SlcHa(Möller; av Rz felaktigt anfört som från Kalmar 
län); i n som adv: -ed (i ä. källor äv. °-et), -ad; sälls. 
halka'ved, å-, aw-, aka'wed, a'ykaved Sk. Anm. 
Akavad torde vara en hybrid mellan akava o. akaved) 
[jfr da akavet adj o. adv; jfr akav, akava, åkaven] 1) 
häftig, ivrig, hetsig; bråd, hastig, plötslig SkHa; oftast 
som adv = akava 1. De e svårt å si (säga)i en akaven 
vermig (i en hast) Sk. °Ja kåmm så akaved åsta (bråd-
störtat iväg) Sk. Horn ble så akaved ddlli (plötsligt sjuk) 
Sk. 2) om person: vresig, krånglig, knarrig SkHa. 3) bak-
vänd, som bär sig bakvänt åt, tafatt Sk(sporad.); vanl. 
som adv = akava 2 Sk. °Öllting jekk se rälia akaved för 
me. 
Avledn.: akavenhet s brådska (av många bestyr), hastig-
het Sk. °De korn dw han i aka'venheclen. Når en har 
sådden akavenhed, så kan en ente komme mied ihu 
(mycket ihåg). - akavingens adv bråttom Sk. °De ä inte 
så akavingens. 

akavligt adv [jfr fvn a'kafligr häftig, våldsam etc.; jfr 
akava, akav en samt oka vli g] förstärkande: väldigt, 
våldsamt Vg. (Märren sprang) så aka'vvkit uppeta gra-
ent (uppåt grandungen). 

akavsad adj se avkavsad. 
'akel m eag- Ha(Möller)) vagnsstång, tistelstång; äv. i 

ssgn 'aglastång. 
%kel n (akslr Ut> okvädinsord: as. °Du är som ett akel hela 

kärn (karlen). 
akeleja, akelelja se akleja. - akelkula se ankel-kula. 
akelång adj Hsl(Wennberg) 1) [jfr avelden avlång Hsl] av-

lång. 2) [jfr age avig, bakvänd Hsl] bakvänd. 
akeläja, akelöja se akleja. 
sken adj [jfr åka v] i uttr. °bli atjen bli efter Hsl(Wenn-

berg). 
'sker s, i kort: färgen klöver Hsl(Boling); äv. i ssgn 

°akerknekt klöverknekt; petimäter Hsl(Boling). 
2aker adj (a'kär Dal) stark, amper (till smaken). 
akerkula se ankel-kula. 
akleja f, äv. (i Vrm resp. Sm) aklej m o. f, äv. (i SmUl) 

aklejon s <akkIlinja (a-) o.d. ÖlSm(äv. hakk- )Vgög- 
NkVstmGst, -4ejja o.d. SdmNk(äv. ak-)Vstm- 
Dal, -lajje o.d. Gl, -lelja o.d. Sk; alckelläjja (a-) o.d. 
SkSinHaVg(äv. ake-)Bo(äv. hakke-; -löjja)ÖgSclmUl, 
-leja o.d. SkBoSdm(-ki-), -lajja o.d. SkB1G1, -/öjj Sm- 
Vrm, -Inja SkHa, -lejjån pl Ul, -lelja o.d. SkSm, 
halcklejana bf pl Vb, haldceläjj Vnn; akkollegja o.d. Öl- 
Sm(äv. alcku-)VgBoNkVrm(äy. -4j), -lejjon (äv. 

halcaläg Sm, -lelja o.d. SkSm, -ckiller pl Sm; 
gkoläjja o.d. SinDs1; akkulelje Bl; glcurlaffl o.d. Gl; 
akkalkijje o.d. ÖgVnn(äv. -14g); gkalajjå Gl; arkulajja 
o.d. Bl; arkellea (-le-) SlcHaBo; akvelläjja (-vi-) o.d. 
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SkSmVg, Sm, pi Gl; allakäjjer pi Sm; 
ko/la, -Rya Sm, °kolaje pi Bl; kyläjjer pi Sm. Acc. 1 
el. 2 på -ä- etc. el. (ej lika vanligt) acc. 2 (el. mera sällan 
acc. 1) på första stav.) ofta koll. i sg o. pl. 1) akleja, 
Aquilegia vulgaris; äv.: blåklint, Centaurea cyanus 
01. - särsk. om  viss figur i stickmönster Gl. 2) viss, inte 
beskriven lek Gl; jfr aklej-leken. 
Ssgr: aldej-buske (alckdlelje- Sk) aldejstånd. -leken m 
bf (gkalaj- Gl> = akleja 2. -stånd (drkeläjje- Ha); jfr 
-buske. 

akodäller s pl, akoleja (-lejon, -lelja) se akleja. 
akontra adj o. adv (akå'ntra, -ko'- Sk> [jfr kontra s, adj o. 

v, ok o ntra adj, v o. adv] 1) osams. 2) ur sitt läge, i olag, 
i oordning; äv. bildl. De va så akontra mä &kem i gaur. 

akovitt se akvavit. 
akränga f <akrä'oga Sk> [jfr akrängd samt kränga so. v, 

a vrän g a s] stickord, speord, gliring. °Ja tål både hitt 
(hett) å kallt å kroga (krokar) d alertingor mä. 

alcrängd adj [jfr akränga samt krängd, okrängd] gräl- 
sjuk, stridig, trätgirig; svår att komma överens med Sk. 

akränge n [jfr akränga, samt kränge n] 1) vresig person 
Sm. 2) stridigt o. grälsjukt sinne, trätgirighet Sk. 

aksissa f, äv. aksis f (aksi'ssa o.d. VstmDal, a'kksis 
'alcksiserä bf pl Nk, a'kksyssa Nk) pingstlilja, narciss. 

'akt s, m (SkVg), f (BleolSmVgBoGlNkVrm), äv. n (Vstm) 
(akt, a- nästan allm. (ej SkNb), akt o.d. BlHa(äv. aykt), 
akt VbNb, avt, a- Ha, ajt, ajt, alt o.d. SkB1SmHa, at 
Sk(sälls. ad), tijt Sk, öft Bl. I uttr. "ge akt på äv. a'kte 
(SmHaVg) el. cacte Ha(äv. a'-)Bo, a'kter (akten) Vg) 1) 
uppmärksamhet, aktgivande, iakttagande; allm.; i sht i 
uttr. "ge akt (mera sällan ^akte, "akter(n); jfr ovan) på 
(ngn el. ngt el. om  ngt förhåller sig så el. så; allm.) el. 
(sälls.) med prep med (Sk) el. om  (Bo) el. i uttr. ^göra 
akt på (ngt; Sm) rikta el. ägna uppmärksamheten på 
resp. åt (ngn el. ngt), iakttaga el. observera el. märka el. 
lägga märke till (ngn el. ngt); jfr 'akta 1. Di ga jo mien 
(mycken) äjt me sånna tikken för (väderleksmärken förr) 
Sk. Ja ha inte jost akt på dä Sm. lä ga-nte akt um (lade ej 
märke till) dä Bo. Ja ha aldri kummi te märkt äller jett 
akt, sm (det blir torkväder el. regn, då lommen flyger 
västerut) Ög. Dä ga ja-nte akt pd Vstm. Du ske alltin ji 
akt på de dom för du skall då alltid ha ögonen på vad 
folk gör R Ja gatt je akt på båna hunti däm harmä 
stosrän jag måste med förundran ge akt på barnen hur de 
härmade de vuxna Lpl. - särsk. i vissa uttr. a) "ha akt på 
(ngt el. ngn), ägna uppmärksamheten åt, "hålla ett öga 
på" SkVg. b) "lägga akt på observera, märka Bo. c) 
"hålla i akt iakttaga, beakta Sm. °Dö va möät (mycket) 
som skolle haollas i akt Sm. d) "taga akt (ngt) el. på 
(ngt; HaBoUl) el. (ngt) i akt (SmVgBoDslÖg—UlDal) 
uppmärksamt akta på el. betrakta (för att lägga på minnet 
o.d.); besinna, beakta, taga ad notam, lägga på minnet; 
jfr 2 b, c. Hon ä gy-fä (kan) ta i akt (om spädbarn som 
börjat iaktta omgivningen) Sm. Han to oka (orden, 
uppmaningen) i akt Bo. la tog akt (tog ad notam) va di 
sa Ög. °Den som ä lättfattlig (fattar lätt) så tar han nog i  

3akt 

akt (så märker o. förstår han nog) Sdm; jfr 2. Ann tar vök 
jakt dä-ri a'ar far (är mycket uppmärksam på vad andra 
gör) Vrm. 2) aktsamhet, varsamhet; noggrannhet; om-
sorg, vård, tillsyn, uppsikt. Ha akt am sett vara aktsam 
om el. ha omsorg om vad man äger Sm. °Ha sina sakär i 
akt ha uppsikt över el. hålla reda på sina saker Dal. Han 
hi sdnn akt pi krsttsrom att de gdyr rikti bra fer om han 
har sådan tillsyn över el. omsorg om kreaturen att etc. 
J1(lidm); jfr akt vallande Vg; jfr e ft erak t, oakt, upp-
akt. - särsk. a) i ute. "vara akt med (ngt), fordra aktsam 
noggrannhet el. noggrann beräkning SkSm. Där e litta at 
me å fao bove'dded maled det kräver lite aktsamhet o. 
noggrannhet att etc. Sk. b) i uttr. "taga (ngt) i akt el. 
(mindre vanl.) "taga akt (ngt), sörja för el. sköta (om), 
icke försumma; äv.: taga vara på, väl använda el. utnytt-
ja; i sht i uttr. "taga tiden jakt B1SmHaVgDsl—UULkin-
Lp1; äv.: vara aktsam el. påpasslig Dal; jfr c, 1 c. Ta akt-
et tag vara på det Dsl. Tag i akt nu so it du lleppe 
jäldäm (släpper elden lös; vid eldning i tom marker) 
Dal. c) i uttr. "taga sig i akt vara på sin vakt el. vaksam, 
taga sig till vara, vara försiktig, akta sig, se upp GötalNk-
VrmUlDa1J1ÅmNb. Nu-r-ä bäst du ta-kä (tar dig) i akt 
(så det inte går illa för dig) Vrm. d) i ordspr. akta(n) ä 
mer än makta(n) Sm o. motsv. från ÖlG1, ajtena a möjr 
än (eUgaua fåre) majtena Bl, akta jö(r) mer än makta 
Sm,°akta ger makta Nk, aktsamhet (dvs, omsorgen om 
det man har) är förmer än förmåga (att kunna förvärva 
mycket) SmG1, är mer än el. går före styrka; äv. tolkat: 
viljan är mera än makten (jfr 4) Bl; omvårdnaden (näml. 
av kreaturen) ger styrkan Nk. - Dai en ha4 i aiten, dai 
ha4 en i maiten vad man har akt på, kan man utföra; ofta 
negerat Sk. De en inte har i ajten, faor en ha i mgjten Sk; 
innebörden är väl snarast: vad man saknar i vakenhet o. 
förstånd (jfr 1), måste uppvägas av fysisk styrka. 3) [jfr 
2akta 8] aktning (o. förtroende) B1G1. (En sädtjuv som 
mist) 'hälla söjnenas (hela socknens) akt Bl. 4) [jfr 2akta 
9] avsikt, uppsåt, syfte, vilja; i sht i uttr. "i akt och me-
ning SkB1SmHaVgGlSchnNIcUl; jfr missakt. Ha ajtena 
d majtena ha viljan o. makten Bl; jfr 2 d. 
Ssgr: akt-giva. Ja ak(t)jer ai (aldrig) på-t V g. Du skull ha 
aktgs på h855-n balti te (gett akt på hur han bar sig åt) 
Vrm. -givare ( :kv- Vg) iakttagare. -given (-jiven Ha, 
-je'ven Hs1) aktgivande, uppmärksam. -ivrig se aktiv 
avledn. 

2a3t f (B1Sm) el. n (SmÖg) el. 'akta s (Sm; i bet. 2) <akt (a-) 
SmÖg, gtit o.d. Bl; sälls. nakt, °akta Sin> [jfr 'akta] 1) i 
fråga om obetydlig förflyttning el. längd el. storlek o.d.: 
grand, liten mån, obetydlighet, aning; al.; jfr 2ac k 3. 
°Bara öjna lilla, lilla (liten) ajt Bl. Vri ett akt ( en hårs-
mån) Sm. Rökk frarnm mä stutana att akt te låt oxarna 
gå fram något litet till Sm. Vi suwwa d brtiät (sågar av 
brädet) ett lität akt Sm. 2) i fråga om tid: liten stund, 
ögonblick Sm. Vänta ett litet akt. 

'akt m (BoDs1VstmDall1) el. f (Ö1SmHaBoSdmVnnMp-
ÅmVb) (akt, a-) 1) högtidlig handling, i sht religiös för-
rättning SmHaSdmVrmMpÅm; jfr dop-, döpelse-, 
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vigsel-akt. Unnä fälva akta (vigseln) Sm. 2) episod 
som man bevittnat; i pi äv.: spratt, hyss Sk. De driva 
mågga a'ktår me (gör många hyss för) skolemestaren. 3) 
avdelning av gudstjänst (högmässa) ÖlSmÖg. Han jildc 
inna fööät akta va slut Öl. 4) avdelning av passionshisto-
rien ÖlSmHaBoDs1VstrnDa1JlVb. Han las (läste) heila 
fssta alctan Sm; i bf pl äv. om  passionstiden Sm. 
Ssgr (-te- SmDsl, -ta- Sin): akt-dag söckendag under 
passionstiden då passionsgudstjänst hölls; ofta i pi Sm. 
-förklaring el. -predikan passionspredikan Dsl. 

-akt s (U1), f (Sm) i ssgn väder-akt väderlek; jfr GHed-
ström 1948 s. 191 f. 

'aktas se 2akt. 
'akta v 1, i imper äv. (ofta ÖISmGlögDalJ1—Nb, eljest 

sporad.) akt, i ipf stundom (Ö1SmÖg) akte <akta, a- (a-) 
o.d. allm. (utom längst i söder; jfr 'akt), nit-, ajt-, ah-
o.d. SkB1SmHa, awt-, avt-, att- o.d. SmHa, at- SkSmHa, 
(Ajt- Bl, ä(j)t- Sk) [jfr 'akt, 3ak ta] 1) rikta el. ha upp-
märksamheten på, ha el. kasta ögonen på, uppmärk-
samma, lägga märke till, iakttaga, hålla utkik o.d.; äv. i 
passivum med intr bet.; äv. (i Sm): (söka) utspana var 
tjädrar el. orrar slår sig ned för natten (vid skytte med 
bloss); äv. med Apd el. "efter (ofta i särsk. förb.) el. "till 
(se b nedan); GötalSvealHs1VbNb. De ajtas (märks) ente 
ad där e holl (hål) po mattan Sk. Kråkane sat da å ak-
tada (höll utkik) så en komm inta na (nära) dom Sm. Ja 
avta inte når du jekk Ha. Joo, alt-ätte-4ä, sa du få se jo, 
ge akt på det, skall du få se Vg. Han ä en sum aktar på 
dä sum d (händer o. sker) Vg. Di skudd akt pa ällar sta ti 
rais (tillreds, näml. när ngn vill leja dem) Gl. Dä aktä ja 
intä på det hörde jag inte på Sdm. Ho aktar på fsgkalåt 
Nk. °Akta på nå tjädervin (tjäderlek) Hsl. — särsk. a) i 
imper, i auktionsropares varningsrop °akta på slag ung.: 
pass upp! nu slår jag IM. b) i imper (ofta som dep), i unr. 
"akta(s) till (äv. i särsk. förb.) el. "akta(s) till icke el. 
"aktast (icke) för att framhäva motsatsen till ngt väntat 
el. önskat: jo pytt, men pytt om, tro inte att Sk. (Faddrar-
na åt o. drack) 'men ata te de gae så mied (gav så 
mycket) som en tostiver i faddergaua. Ajtas te han jårr-
ed tro inte att han gör det. (Vi sällskapade några är) °män 
tijtast ittje ja fittj en men tro inte att jag fick honom. c) i 
de interj uttr. attom dö [attom eg. imper 1 pi] hör på Ha, 
alm (-e) dö' lägg märke till det; det torde nog vara 
möjligt, skulle nog gå för sig Bo. d) i uttr. "vara aktandes 
vara påpasslig, passa på Ög. En få Isv vare altnes te få 
han-et (näml. höet). e) i absolut anv., om spädbarn: fästa 
blicken, observera Sm. Nä baena börja å akta (ser man 
att de har vett o. förstånd). .0 om tonåring: börja intresse-
ra sig för det andra könet Sm; äv. i förb. med prep "om. 
Ja tro pojken bsija akta. Ho haä böljat å akta um-ät. 2) 
beakta, ta hänsyn till, bry sig om, fråga efter, fästa sig 
vid, hörsamma, lyda; i sht i nekande (el. frågande) sats o. 
då ofta överg. i 9; ofta med "på el. "om (äv. i särsk. förb.); 
GötalSveaUlÅmVbNb. Va ajtar kommunen dm de'd? 
Sk. (Ett kras hördes) °män-on ajtade ente pau-at Bl. Han 
aktade vasken ell älla vatten (var höggradigt oförvägen)  

Sm. Hades-te aktat (hade du beaktat el. hörsammat) wa 
han sa, så etc. Ha. Han akta inte wa han jocle Bo. (Jag 
skulle få köpa säd av honom) men de aktä ja inte för ho 
va för dyr Bo. °Ho akta int piskå el spö (om märr) 
Ul(brd 1752). °Int ä hö nsnn sam akta (bryr sig om) dö 
gammat fs(rk säga Dal. Je akte-it hunnre kroon sm je 
figg-ijän-en (finge den tillbaka) R Han vott int akte på 
man brydde sig inte om vad han sade Åm. °Jeg akt int vo 
hö kåst Vb. 3) i sht i nekande sats: (inte) märka el. visa 
inverkan el. påfrestning av (ngt), (inte) ta skada el. ha 
känning av (ngt), (inte) vara känslig el. ömtålig för, 
(inte) reagera för, (inte) generas av; stundom (i Sk) dep; 
äv. i förb. med °om el. °vid (ofta i särsk. förb.); SkölSm-
HaGlÖgSdmVrm. (Personer som varken) ata tjall (köld) 
ella svält Sk. Sån ha inte atad tårrcur säden har inte lidit 
av torkan Sk. (Han fick böta 500 daler.) Va skuull han 
aakt de! Öl. Koän hon aktadä-at (dvs, ingreppet) intö 
nått Sm. De avtar han inte mer än ett låppebed Ha. °Di 
aktar int ströik (aga) Gl. 'Hosta dö aktar ja inte (bekom-
mer mig inte alls) Sdm; jfr 2. — särsk. i pass: vara till 
men, skada Sk. Ett räjn atas-nte ett dogg (gör ingen 
skada alls, näml. på stukat hö). 4) i särsk. förb. med "vid 
el. "med: känna (stark) påfrestning (av ngt), nätt o. jämnt 
förmå (ngt); i nekande sats: (inte) orka el. gå iland med 
(ngt); i förb. "a. vid äv. dep Sk; se särsk. förb. 5) vara 
aktsam el. rädd om (ngt el. ngn för att hindra skada el. 
förlust o.d.); vara på sin vakt för att skydda el. bevara, se 
upp; iakttaga försiktighet, handskas varsamt med; ägna 
omsorg åt, vårda; allm. Vi fayn ajta vannet lide (näml. 
för att undvika vattenbrist) Bl. Den ram inte akta styvan, 
ss få-an allri (riks)dalsn Sm; likn. från Vg. Du sa akta 
dina kkää-kite mer Vg. Han akta säjn legs fö sneye (sin 
lus (sina löss) för snuva, dvs, är försiktig för att inte råka 
i klammeri) Gl; lika, från SmVgSdm. Dö vell te' å akte 
dsm för rstter (råttor) Ög. °Aktä huve, sa mästerman 
Sdm. °Agta sina vantar ej oförsiktigt kasta sig in i även-
tyr Hsl(Boling); jfr ordspr. °dän sam akter sinne vanter, 
så har han vantar Vrm. °Akt öga denä (dina ögon), sa 
gubbön, nå han dängnä (piskade upp) tjäringa mö böxa 
Jl; likn. från BlBoknLpl. Akt dö du ha, inna du gapa 
(gapar) ätte mer Åm. — särsk. a) utan obj: taga sig i akt, 
vara försiktig; i sht i imper: se upp, pass upp SkB1Sm—
BoÖg—VrmVstrnMpJlÅm. Ata, där e en vispig (geting) 
Sk. Avta så du inte släpper-ed (i golvet) Ha. "De va te d 
aktä så di-nte sprakk Sdm. A'kt se-nt du styp (så att du 
inte faller omkull) Il. fl'kt du spel fte (förstör utsikter-
na att bli gift) Åm. b) i vissa uttr. med innebörden: se 
upp med var man sätter fötterna, gå försiktigt Dal. Akt 
fsttra el. stega. A'kt sti'i (om häst vid snöföre) vara noga 
med att trampa i förefmtliga fotspår. c) i förb. med prep 
"om i vissa uttr.: "akta om sig vara rädd om sig Öl, "vara 
aktandes om vara aktsam el. rädd om Ög. d) i förb. med 
prep "på. (Man är så rädd att tillfälliga logerare) inte akta 
på varnien (inte är rädda om elden) Sm. 6) refl, taga sig 
till vara, vara försiktig, taga sig i akt (för), söka avhålla 
sig från el. undvika, draga sig undan; i sht i uttr. "a. sig 



41 

för (ngt); allm. °Hustjyve kan en varsken akta se för älle 
stäoge ute Sm. Akta dåj å binn dä (för att binda dig) vä 
ena frunntemmer Vg. Skru'ver, en sådan sam a'kte-§åj 
för allt grofft jsre Ög. °Den sam ha vari i elln å bränt sej, 
så bör 'n vetä aktä sej Sdm; motsv. från Vstm. Ho vaka-
nt (brydde sig inte om) tä akt-sä f8-loto Vstm. Alet-dä 
så du-nt dämpar (faller) Ost. Aktan dikk ogga! akta er 
ungar R. Akta-rö för ro diti e'a (edan) Åm. A'kt de, du få 
på sny'ta (så att du inte får ett slag på truten) Vb. 7) ha 
uppsikt el. tillsyn över, ha under uppsikt, se till, vakta, 
passa; äv. i förb. med prep "efter el. "(up)på; allm. Akta i 
gap vakta öppning i gärdesgård för lösgående kreatur 
Vg; jfr °akta i lidä Gl; jfr akt-gap. Akta ägga (som 
skall kokas) Bo. Di akta livet u-mä (gick o. väntade på 
att jag skulle dö) Ög. °Akta fkäske vid rökningen vakta 
fläsket för tjuvar Sdm; motsv. från UlVstm. °Akta tjyvar 
bevaka tjuvar Sdm. Akta (på) elln, akta jäll'n passa 
elden Vstm resp. Ul; motsv. från SdmDal. Du lä akt 
hagran fs kritura du måste vakta havren för kreaturen 
Dal. (Hon vill helst sitta vid spisen o.) °akta kaffepanna 
Hsl. Hunn akte ass hunden vakade skyddande över oss 

Aakt llaten vakta slåtten (dvs, ängar, starrmyrar) för 
kreaturen Jl. — särsk. a) med avseende på boskap, höns 
o.d.: ägna tillsyn, vakta (särsk. boskap från att göra 
ohägn); äv.: valla; SmVgDs1G1Svea111(lidm)ÅmVb; äv. i 
förb. med prep "på (SdinVrmÅnn) el. "efter (Vg). °Dän 
höna ssm vill värpa bsrte ä inte go te akta (ordspr.) Sm; 
motsv. från Ul; jfr °akta e höna (dvs, för att upptäcka 
värpstället) Nk. Igkta ätter katta så vi få-je var ho ha-
sina ogga Vg. Akta jäss valla gäss Vg. °Gå å aktä på 
kalvkor (kalvande kor) Sdm. Akta bira (inför svärmning) 
Vrm; motsv. från Ög. — särsk. i uttr. "akta korna el. 
"kräken el. "kreaturen valla korna SmVgDs1G1ÖgSveal-
GstÅmVb. b) i fråga om kolning; särsk. i uttr. som be-
tecknar att milans slutförkolning el. kolens kallnande 
övervakas o. inväntas. Akta mila Vstm; motsv. från 
SdmNkUl; akt kaka (efter rivningen av milan) Vstm; 
motsv. från VgSdmUlDalHs1; aktä ksk Ost; motsv. från 
Sm; akta på kaka Sm; motsv. från Åm; akta ps hamn 
(haren) Ost (jfr hare). c) i uttr. akta i hytta el. akt i gågo 
hytta vakta för eldfara när hyttan skall sättas i gång 
Vstm. d) absolut: passa på fisk (abborre, id, mört, sik) 
som går till el. från sina lekvatten Gl; jfr akt-tid 2. 8) 
uppskatta, värdera; visa aktning, högakta, vörda; äv. i p 
ptp som adj: aktad, ansedd; allm.; jfr hög-, miss-akta. 
Svin ä mökke dålrit aktada te däss att di bki-jlaktada 
(ordspr.) Sm. °Nu akta-ki ante vetebrö så möet sum då 
en bete (ett stycke) rennt havvrebrö Vg. En aktad kar 
Bo. 'Nog ä dä roligt te vara aktar å hedrar clv ungdomen 
Sdm. °Han aktar inte far sin mer än dä som allri va Nk. 
Han akt int paniga hökkt Åm. Hon aakt föreldren Ni,. — 
särsk. i pr ptp "riktandes som adj: aktad, ansedd, respek-
terad, vördad SkSmG1J1ÅmLpl. Die ante mied (mycket) 
ojtenes iblann frilk Sk. Di va alctanes falk Sm. Han va 
lite aktenes (föga aktad) Åm. (Han) aktänäs kar Lpl; 
motsv. från Smil. 9) ha för avsikt, ämna, tänka, ärna  

akt-var 

Sk(Wiberg)HaVgG1Vb(Linder); jfr 2. Ja hade aktat å 
fraggt-en dm (tänkt fråga honom om) etc. Ha. Dö aktar 
ja inte jöra Ha. Aktar i er hemm sna5,111 Vg. °leg aktä 
(ipf) föra dill kvarna Vb. 
Särsk. förb.: a. av vakta ut (kol) Ost; jfr a. ut b. — a. efter 
1) ha el. rikta sin uppmärksamhet på, ge akt på, se efter, 
lägga märke till o.d. SkSmVgBoDa1.11(lidm). °Ja aktade 
inte ätter om (han) va i körkan i da Sm. 2) bry sig om, 
fästa avseende vid BoJ1(lidm). 3) ha uppsikt över (ngn), 
se efter (ngn), vakta på (ngn) SkG1; vaka över riven 
kolmila el. just avbränt svedjefall Vstm. — a. fram (stå på 
lur o.) vänta ut (ngn) Sm; jfr a. ut. — a. igen invänta tiden 
att fålla el. skjuta (spisspjället) på kvällen Sdm; jfr a. ut 
d. — a. ihop se till att (kreaturen) vänjer sig att gå tillsam-
mans i hjord Sm. — a. med el. vid till 4: förmå, orka med; 
äv. som dep (i förb. 'aktas vid): ha svårt med, knappt 
orka med Sk; jfr makta med. (Du har lastat på för 
mycket,) ja aitar (orkar) inte rna-ad. — a. om 1) bry sig 
om, fästa sig vid, fråga efter SkSmÖg—VrmLpl. <'Du får 
inte akta um, att di (dvs. nässlorna) bränner dej Nk. Han 
a'Ict int o'mm (anser det vara en bagatell) å betala en 
femma Lpl. 2) ha känning av, taga skada el. lida av, 
besväras av, genera(s); i sht i nekande sats; SkSmHa-
ÖgSdm. (Han är så stark) så han akter inte smm arbetet 
Ög. — a. på 1) = a. efter 1 SkBoDs1G1Sdnibilell; särsk. i 
imper i interj anv.: se där, pass på SkNk. °Akta på, han 
kommer Nk. 2) i uttr. med innebörden: passa på tillfället 
Hs1Vb. °Akta på i slänga (slång eg. ställe på vinterväg 
där lass lätt stjälper) Hsl(Boling), 'akt på lyra (eg. från 
bollspel) Vb(Stenberg). 3) se upp, iaktta försiktighet Sk. 
— a. till se 2akt a 1 b. — a. upp 1) ge akt Ögll; särsk.: ge 
akt på var tjädrar o. orrar slår sig ned för natten (vid 
skytte med bloss) SmÖg. 2) i uttr. "a. upp med (ngt) ta 
vara på Gl. 3) till 7: Ja sa stägg-inne-na (hönan) å akt-
upp-a (dvs, för att upptäcka värpstället) Vg. — a. uppå 
vakta, se om Vb. — a. ut (hemligen) vakta på (ngn el. 
ngt), i sht i väntan på att ngn skall komma (fram) el. att 
ngt skall bli färdigt el. nå sitt slut el. för att utspana ngt 
SmÖgSdniNkUlVstmDalMpÅmLpl. Akte ut rävugga 
(utanför lyan) el. bia (inför svärnming) Sm. Dam akt-ut-
n då han for him (hem) Åm. — särsk. a) med avseende på 
höna = a. upp 3 Ull. b) med avseende på kol(mila) = 
2akta 7 b SmLT1VstmDal. c) i uttr. "a. ut tjärdalen Lpl; 
jfr b. d) i ute. som "a. ut brasan (elden) vakta brasan tills 
den brunnit ned SmÖgSdmNlcUlDal, akt-ut spjällä Dal; 
jfr a. igen. — a. vid sea. med. — a. å o. a. åt = a. efter 1 
Dal. 
Ssgr (akta-, akte-): akt-gap öppning i gärdesgård, där 
vakt hålls mot lösgående kreatur Vg. -pengar pl, kontant 
ersättning till person som har bisamhälle(n) till hälften-
bruk, när avkastning uteblivit Sm. -plats plats där man (i 
solnedgången) ger akt på var tjädrar slår sig ned för 
natten Sm. -tid 1) tid på dygnet då man "aktar" på tjäder 
Sm; jfr -p 1 at s. 2) till 7 d: tid på året då man "aktade" vid 
Sjuströmmar Gl. -var vanl. om  djur: som är på sin vakt 
mot faror; skygg Åm. 
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Avledn.: aktare m [jfr motsv. i runösv samt no aktar] 1) 
person som vaktar öppning i gärdesgård för boskap; äv. i 
ssgr som aktaregssse Vg; jfr akt-gap; äv.: vallhjon Vg. 
2) som sen. led i ssgr: person som vaktar (eld, pump o.d.) 
Gst(gruvspråk); jfr eld-, konst-, pump-aktare. — akte 
n = akt-plats Sm. — aktel adj, akten adj, 'akter adj se 
d.o. — alcting f uppsikt, tillsyn Vg. — särsk.: vakthållning 
vid öppning i gärdesgård Vg; vallning Sdm. — aktlig adj 
<-tel- Vg, -tl- Sk> = aktel. — aktning, aktsam se d.o. — 
aktsen adj = aktsam 2 Sm. — aktus so. adj se d.o. 

'akta v 1 (för uttalsformer jfr 2akta; SkÖlSmHaGlÖgUl-
Åm> [jfr 2akta 1, 5, 6; jfr äv. 2akt] refl, flytta (på) sig, 
maka åt sig; oftast i imper Sk—HaGl; äv. med prep "på 
Sk. A'kt-ä flit (litet)! Öl. Akta di! (till ko:) maka på dig 
Gl. Du fau gita pau de o gau ånnan (undan) Sk. — särsk. i 
förb. "akta sig undan gå (el. hålla sig) åt sidan (för att 
inte vara i vägen el. för att undvika skada) SmÖgULAm. 

aktans konj (ajtans, tijt- Sk> varken; antingen. 
aktare m se 2akta avledn. — aktarst superl adj se aktre. 
aktast v se 2akta 1 b. 
aktav s Caktav Gl> strid, gräl; missnöje. 
aktel adj aktsam o. rädd om; varsam, försiktig; sparsam, 

hushållsam Sm(Hylt6n-Cav. ms)VgVstm(lmf). Han ä 
aktel dm se (sparsam) Vg. (Vara) aktel um ell (elden) 
Vg. 
Avlecln.: aktie m sparsamhet, aktsamhet Vg. Dö ä aktie i 
dö hust (huset). 

akten adj [jfr no aktig] 1) som ger akt, uppmärksam HaVg; 
kinkig (dvs. fordrande, kritisk?) Dsl(Rz). Ja va ante ak-
ten pd-t Vg. 2) = aktel SkSmHa. °Dä va di aktena om 
Sm. Vara akten åm stuvvra (styvrarna) Vg. 

'akter adj = aktel Vg. Dänna määnska ä a'kter um sök. 
D-ä ett aktet fs4k. 

'akter adv o. s m (äv. f BlÖl) el. 'atter adv o. s m (a'kter, 
a'- o.d. nästan allm. (ej bel. från DalHrjJ1VbLp1); a'tter 
NHaVgBoDs1SVrm; äv. med acc. 2 Bo o. sporad. Ha-
SdmNb. Anm. Atter i bet. åter (tillbaka till utgångspunk-
ten, kvar) se 2at ter> I. adv baktill, där bak, bakåt; stun-
dom som adj: som är baktill el. där bak. 1) i fråga om 
fartyg: i el. till den bakre delen, åt bakstammen till, på 
bakre sidan av el. bakom fartyget. Gå akter (akterut) Sk. 
Di liddjer där akter (i aktern) Sk. lä sad atter i båden Bo. 
— särsk. a) som första led i ssgr, som betecknar ngt (ngn) 
som befinner sig i el. tillhör fartygets bakre del; se ne-
dan. b) i ssgr vilkas sen. led är prep el. adv (av uppteck-
nare ibland uppfattade som två ord); se nedan. c) i ute. 
^akter i piggen i den aktersta spetsiga delen av båt; äv. i 
subst anv. om  denna del, akterpik Bo. 2) i annan anv. 
ÖlHaBo. Aker på röggen på hästen bak på hästens rygg 
Bo. A'tter i tjörka i kyrkans bakre del Bo. A'tter ve 
snurrebojän nere vid "snurrebordets" ände Bo. — särsk. i 
uttr. o. som första led i mot dessa uttr. svarande ssgr 
vilka är benämningar på ägarmärken i bakre delen av 
örat hos får el. kor Öl. A'kter gren rätvinklig inskärning 
på örats baksida från spetsen räknat. A'kte ri'st, a'kter 
skd'r se akter-rist, -skår. 3) i vissa uttr. a) ^grcl tö/  

akters (G1) el. atters (Ha) gå bakut, försämras (för ngn) 
HaGl; komma på obestånd Gl. b) "komma till akters (G1) 
el. attan (Ha) komma på obestånd HaGl; äv.: avtaga, 
förminskas Gl. II. s 1) fartygets bakre del; a.l. — särsk. i 
överf. anv.: °Atter kom för! sista paret ut Bo. Han har-n 
gdo mann i alctan ("bakom ryggen", i ekonomiskt av-
seende) Gl. 2) bakdel hos människa (el. djur), ända, säte 
SkBlÖlVgBoNkVstmNb. Jak spjäria-cläk (sparkar dig) i 
akten (om du inte etc.) Vg. 
Ssgr <atter- NHaVVgBo(ibland att; se nedan)Ds1Vrm, 
f.ö. akter- e.d. Anm. Vg nedan avser alltid VVg>: akter-
ben bakben Bo. -hette (-betten bf Sdm, -betta, -bötte Ul) 
[jfr motsv. i finl]; jfr -toft. -bjure akterstäv Gl. -bom [jfr 
motsv. i finl] bakre bom på segelbåt Bo. -bräda = -toft 
Ul. -bygge tillbyggnad (förvaringsrum) av bräder vid 
husets köksända Bo. -bål bakdel av slaktat djur; äv.: 
ända, stuss Bo. -duk aktersta duken i segel Bo. -flake = 
-toft BoVrm. -fästa f (BoUl) el. -fäste n (SkBo) [jfr 
motsv. i finl] lina i aktern av båt att fåsta med; akterför-
töjning; a.1.; äv. i överf. anv. om  spädbarn som håller 
modern bunden vid hemmet Bo. -gast [jfr motsv. i da, 
no] besättningsman som är stationerad i aktre hälften av 
fartyg Bo. -halare [jfr motsv. i da, no] tåg varmed ngt 
som lyfts ombord kan hållas tillräckligt långt akterut för 
att gå klart för storvanten Bo. -hand [jfr motsv. i finl, da, 
no] 1) vid kortspel: efterhand SkÖlSm; äv. i utvidgad 
anv., i uttr. "komma i a. komma i andra hand, ställas på 
framtiden Ul, komma på efterkälken Nb. 2) i uttr.: "ha 
ngt (ngn) i a. (i reserv, i beredskap, "bakom ryggen") 
ÖlHaGst. -hjul bakhjul Bo. -hus [jfr motsv. i finl] i fiske-
båt Sk; jfr -kammare. -ifrån adv 1) till Il b BoVrm. 2) 
bakifrån VgBo. De ser bra ud a'tter ifrå Bo. -ikring adv 
o. prep (att- Bo> bakom. Hu (hon) står attikre'eg. Han 
sad attilac'gg meg; jfr attan-ikring. -kammare I) i 
eka: aktersta rummet (avdelningen) Bl. 2) mindre rum 
norr om el. intill köket Bo; kammare intill förstugan Ha. 
-kank yttre sida av aktern i båt, låring; äv.: bakdel på 
människa Bl. -kip anordning vari storskotet fåstes Bl. 
-kista i aktern på båt Vrm. -klys (särsk.: -krys Vg>. 
-kvast stycket av den beredda huden över svansroten Sm. 
-kälke bakkälke, efterkälke Bo. -lastad särsk. i överf. 
my.: baklastad Sdm. -lik n lik i akterkant av (gaffel- el. 
stag)segel Bo. -läm Bo; jfr -skock 1. -länk länk baktill 
på lass Bo. -lässt = -lastad Bo. -lövmärke <-lömäärk 
Öl> hos betesdjur: ägarmärke som är en spetsvinklig in-
skärning i örats bakre del. -mast ÖlSm. -micka <-mekke 
Bo> det aktersta paret dörjestänger på dörjebåt; jfr -sta-
ke, -stång. -not notarm som läggs ut vid rodden från 
land Sm. -om adv o. prep bakom BIÖ1SmNHaBoSdm; 
jfr attan-om. -pigg [jfr motsv. i no] det aktersta tränga 
rummet (jfr -skarp) på fartyg, akterpik Bo. -plikt 1) i 
öppen båt: däck i akterstäven Öl. 2) "låda i aktern på en 
båt" Sdm. -plätt = -toft Ög. -poller pollare i aktern på 
båt Bo. -på adv o. prep akterut, baktill i båt; bakpå; 
baktill på lass Bo. -raka f akterspegel Sm. -reve i vävstol: 
bakbom NHa. -rist hos betesdjur: ägarmärke som är ett 
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snitt i örats bakre del Öl. -rodd 1) roddarna på aktertof-
ten; motsatt: förrodd Bl. 2) bakre årpar SdmUl. -rum 
rummet akter om masten SkBo. -röde n (-rö Bo) [jfr no 
dial rode rum i båt o. därtill hörande årpar] akterrum i 
öppen båt (ej eka). -röds-tofta den aktersta toften i öppen 
båt Bo. -satt om båt: för tungt lastad i aktern Ul. -segel 
särsk.: segel på aktermasten BoGiNkNb. -skack se 
-skock. -skarp m el. (i Sdm) n 1) [jfr motsv. i no] 
akterns smalaste del inombords SkBo; jfr -pigg. 2) "den 
skarpa delen av kölen under rodret" Sdm. -skepp särsk., i 
korskyrka: västra skeppet Sm. -skock (-skdkk Ha, -skal& 
VgBo, -skdgg Bo) 1) aktersta golvbrädan i båt HaBo; 
golvbräderna närmast framför aktersta toften i julle Bo. 
2) på fiskarbåt: rummet mellan aktersta o. näst aktersta 
toften Vg. -skot till aktersegel Nb. -skott "lösgolv i ak-
tern på skärgårdsbåtar" Sdm; sittbräde längst bak i båten 
Nk. -skål o. -skår hos betesdjur: ägarmärke som är en 
rund utskärning resp. ett hak i örats bakre del Öl. -snadd 
yttersta änden av akterstäven Nk. -snata (-snada NHa) 
rummet mellan akterstäv och närmaste spant. -sned-rist 
o. -sned-styvt n hos betesdjur: ägarmärke som är ett 
snedställt snitt i örats bakre del resp. en rätlinjig avskär-
ning av örats bakre del från spetsen till ung. örats mitt 
Öl. -spegel särsk. i överf. anv. 1) bakgavel på lår avsedd 
för forsling av potatis från åkern Öl. 2) stuss, säte 
SkÖlSmG1Mp; äv. om  motsv. byxparti, i sht som lagat 
Öl. -spegel-båt båt med akterspegel Nb. -stake = -stång 
Vg. -stam(n) <-stamn BoG1Hsl, -stamm e.d. HaBo-
NlcUlNb> 1) [jfr motsv. i da, no] akterstäv, bakstam; a.1.; 
jfr -stäm(n). 2) (löstagbar) bakgavel i (gödsel)kärra Bo. 
-styvt n = -sned-styvt Öl. -stäng Bo; jfr -micka. 
-stäm(n) = -stam(n) Bo. -stäv = -stam(n) Sk—HaBo-
NkUl. -svall svall som vid båtens färd bildas vinkelrätt 
mot färdriktningen Ul. -såg n <-§aww, -d- Bo> i ryssja: 
bakre ingång (ledande till struten). -säte på fordon: bak-
säte NHa. -tilde på båt: löst trägolv i aktern Bl. -tjuga 1) 
"kölsvinets aktersta del" Bl. 2) "tjuga i aktern att lägga 
spriet på" Bl. -toft (Sk—Ha) el. -tofta (SkHaBoG1) sitt-
bräde i aktern på båt. -tross (grovt) tåg i aktern Bo. -tung 
om båt: som ligger djupt i aktern Nb. -tåg Bo; jfr -tros s. 
-ut i aktern, i riktning mot aktern SkÖl—VgSdm; äv. i 
överf. my.: baktill, bakut, på slutet ÖlBoUl. De går ak-
terut får honnåm det går bakut för honom Öl. Han går 
a'tterud (förlorar pengar) på dänn båden Bo. Di ä en 
timme atteru'd på uss (en timmes sjöresa efter oss) Bo. 
Han kdmm atteru'd (var sladdbarn) Bo. -vagn bakvagn 
Bo. -vid prep o. adv (atte(r)ve VgBo(äv. attve)Ds1; 
atteve Ha> baktill vid, bakvid; äv.: bredvid, (där)jämte, 
(där)till; a.l. Alterve el. atterve' dsrra där bak vid dörren 
Bo. Eggat atteve' te potättene inget sovel till potatisen 
Bo. Ede noga att(e)ve' el. a'ttve äta ngt som tilltugg Bo. 
-vid-mat (-ve'm,gcl Bo) efterrätt. -vinge på trål: arm som 
vid inhalningen på båten är fäst i aktern o. i fiskande 
ställning går till vänster Bo. -år f akteråra Ul. -åt adv åt 
aktern till VgBo; äv. i överf. my.: bakåt, baktill; efteråt 
(t.ex. i arbete) Bo. -ös m ösrum i aktern på båt Gl. -över  

prep o. adv mot el. till aktern, akterut Ö1NHaVgBoNb; 
äv. i överf. my.: bort över, baktill, bakåt, baklänges Bo. 
Atteråver tjefrrestammen över kärrans bakgavel Bo. 
Han datt a'tterdver (föll baklänges) Bo. 
Avledn.: akterlig adj (-lig UlMp, -lin NHaBo) om vind: 
som kommer akterifrån. - aktras v dep se attras. 

aktie s, m (Sm—BoVrmDal), f (SmVgBoLp1), n (Sköl-
SinBo) el. aks n (nästan allm., ej bel. från HaVgSdmNk-
Vstm), m (SmHaDs1VrmDal), f (VrmHs1Mp) (akslie, 
aks- o.d. SkSmHaVg(äv. -ia)BoSdmVstmGst, o.d. 
SkÖlSmBoVnnLpl, -e Dsl, akfä Sdm, aks, a- o.d., se 
ovan. Vanl. acc. 1; äv. acc. 2 i två- el. trestavig form 
Ds1Vrm resp. HaVg) aktie; äv.: andel (i företag el. i ngt 
som inköpts i bolag); allm. Da ska vi ta ett aks i de 
majjaregje (mejeriet) Gl. Han har e aks ti pkofflin (plo-
gen) Mp. - särsk. i överf. anv. (skämts.) i fråga om ung 
mans framgång hos flicka. Ha du aks där, du?Dal. 

-aktig (nästan allm.; ej bel. från GlDalHrj o. (utom östra 
delen) n) el. -aktug (-og) (G1Vrm—J1Nb) suffix varmed 
bildas adj med olika bet. 1) som är förbunden med el. 
behäftad med el. har anlag el. böjelse för det som första 
leden uttrycker; jfr bjaller-, dret-, dy ng-, fel-, fyll-, 
fördel-, hjälp-, hor-, hushålls-, lögn-, skryt-, 
snatt-, trä-aktig m.fl. 2) som (i egenskaper el. hand-
lande) erinrar om el. närmar sig el. liknar det som första 
leden uttrycker; jfr beck-, blek-, blid-, blå-, bond-, 
doktor-, fä-, herrskaps-, hund-, käring-, moss-, 
myr-, räv-, söt-, tjuv-, vardags-aktig m.fl. 3) som 
tillhör den kategori el. som består av det som första le-
den uttrycker; bel. bl. i n, i ute. som ^något mataktigt, 
"något stålaktigt, jfr järn-, krydd-, kött-, sovel-ak-
tig m.fl. 

akting f se 'akta avledn. 
aktiv (Sk o. (i allm. sporad.) B1Sm—BoSdmVrmUl) el. 

aktiver adj (Sk—SmVgÖgSvealGstHs1Mp--Lp1) (aktiv, 
a-, aktiver, a- o.d.; jfr ovan; i bet. II 2 äv. °aktgiver Sdrn-
(lmf; jfr 'akt 1), aksiver Vstm. Anm. I U1Norrl ofta 
ssgsacc. med acc. 2 på första stav., från Ha äv. fall av 
acc. 1 på första stav. Uppteckningar med huvudtr. på 
andra stav. har normalt acc. 1, i Gst äv. acc. 2) 1. verk-
sam o.d. 1) verksam, arbetsam, flitig, idog, trägen SkSm-
HaÖgDalGstHs1J1—Lpl. 2) energisk, företagsam, drif-
tig, framåtsträvande SkB1Smög, ivrig (o. duktig, i arbe-
tet) J1—Lpl, rask SmHaVg. Han va så akti'v(dr) mä 
de'd Sk. Han ä alctiver i arbete förd hinna na (ngt) Åm. 
II. [anslutning till 'akt, 2akta; jfr äv. iver adj] som ger 
akt på el. är aktsam. 1) (ivrigt) iakttagande, (spänt) upp-
märksam NkGstHs1MpJ1Lpl, vaksam, som ser upp, va-
ken, påpasslig SkSmNIMalHs111Åm. Han ä så aktiver 
på alltigg Nk. En aktiver vallpsjke Gst. °Vi fack vära 
aktiver för björn Hsl. 2) aktsam, varsam a) som är på sin 
vakt o. inte tar några risker, försiktig, varsam SkB1-
SdniNkUlVstmHsl. Aktiver te segka Ul. °Bara en ä 
aktiv om elln Ul. - särsk. i unr. "vara aktiv (rädd) om sig 
VstmGst. b) i fråga om ekonomiska förhållanden: som är 
aktsam o. rädd om o. tar väl vara på vad han har (o. på 
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alla möjligheter till förvärv); hushållsaktig, mån om sig; 
sparsam, snål GötalSdmVrmUl. - särsk. i uttr. ^vara 
aktiv(er) om sig el. om  pengarna o.d., vara sparsam el. 
snål resp. sparsam med el. rädd om sina pengar o.d. Bl-
ÖlSmÖgVrmUlGst. Han ä akti'ver åm tin (tar vara på 
varje minut som kan användas till arbete) Gst. 3) angi-
vande andra personliga egenskaper: ordentlig, skötsam; 
noggrann; punktlig SkSmSdin—UlDal, ansvarskännan-
de, plikttrogen U1J1, pålitlig, rejäl; bestämd (i sitt förhål-
lande till personer) Sk. - särsk. i utvidgad anv., i n, om 
arbete o.d.: som kräver noggrannhet Sk. 
Avledn.: aktiven adj (-ti'ven Sk> sparsam o. ordentlig. - 
aldiverhet m Sk> sparsamhet. - aktiverlig adj 
(-ti'veli Sk> ordentlig. - aktivrig adj <alctivri Lpl, 
alctivren (-vie) J1> [anslutning till ivrig adj] 1) ivrig o. 
duktig .11. 2) mycket mån om att vårda vad honom tillhör 
J1Lpl. 

aktivitt se akvavit. - aktivrig se aktiv avledn. - akde m 
se aktel avledn. - aktlig se 'akta avledn. 

aktning f (stundom m i SmBoLp1) (-ktn- (-jtn-); äv. -kkn-
V gVnn)tm) 1) i vissa uttr. som 'ge a. på SmSdm, "ta a. 
på Ög lägga märke till, uppmärksamma. 2) vård (om 
ngt) Lpl. 3) respekt, vördnad; allm. Du ska ha aktneg, sa 
prosten Bo. Di hd et aktniga för e helit jär de har inte 
vördnad för det som heligt är Nb. - särsk. i uttr. 'bära a. 
hysa aktning Sdm; ha respekt (med sig). Han bar aktneg 
fö-se Nk. 

aktre komp adj; superl akterst el. aktarst <aldre o.d. Bl, 
a'ktre o.d. ÖlSdm; a'ktIårst Sk, -est Öl, aktast G1> I) 
längre resp. längst akterut (el. i aktern) befintlig SkB1GI-
Sdm. °Di akterstä dm (årorna) Sdm. 2) bakre, längre 
(resp. längst) bak befintlig BlÖl; jfr attre. 

aktsam adj; adv -t (-vts-, -(j)ts-) allm.; äv. -kks- Vg-
BoDs1VrmUlÅm, -letas- Vg, -jtes- Sk, -ktes- Nb> [jfr 
'akta] 1) uppmärksam, vaksam, påpasslig J1(lidm). 2) 
varsam, försiktig; som är rädd om o. väl vårdar vad han/ 
hon har; sparsam (o. beräknande); allm. En får bära 
löjtan så äjtsamt en kann (för den är trasig) Sk. Ns di ä 
relctet aktsamma, ss klivs di övs tri jassgdra ätts-n 
gåsafjäs (gåsfjäder) Sm. Vara aktsam sm en Sdm. 0 
va så aktsam mä allt o haddä Dal. Ja ä no aktsam sm 
grannhilka (den vackra huvudduken) Lpl. - särsk. a) 
som kräver försiktig behandling. °De sköra lorted 
("skräpet") e så äjtsamt o dras me Sk. b) i uttr. ^det är 
aktsamt med ngt (i fråga om arbete som fordrar omsorg 
o. noggrannhet) Sdm; jfr 'akt 2 a, aktus Il b. 
Avledn.: aktsamhet f Öl—VgVstm, m Sk: till 2. 

aktus oböjl. s (m SdmNkVstm) el. oböjl. adj (aktus, a- o.d. 
SdniNkUlVstinDal; vanl. acc. 2; äv. acc. 1 UlDal> [jfr 
motsv. i finl; jfr 'akt, 'akta med avledn.] L s 1) aktsam-
het, försiktighet, varsamhet SdnaNkVstmDal. - särsk. i 
vissa ute. a) "ha a. med sig vara försiktig el. vaksam, se 
sig för Dal. b) "det dra. med ngt man får vara aktsam el. 
det är noga då det gäller ngt Sdm. c) "det är a. för ngn 
man får vara på sin vakt mot ngn Sdm. d) "det villa, till 
ngt ngt fordrar aktsamhet el. varsamhet Sdm. 2) flit,  

idoghet Vstm(IhreS). IL adj 1) aktsam; varsam; på sin 
vakt, försiktig; rädd (om ngt el. ngn); a.l. Va du ä altus 
s'mm däj (: tar på mycket kläder för att slippa frysa) 
Vstm. °Dä får en vara så aktus på (t.ex. att redskap inte 
skadas) Sdm. 2) sparsam SdinUl. En får allt lsv te yard 
aktus ifall dä ska gå ihop Sdm. 

aku- se åka v ssgr. 
akuleja, akulelje, akurlaja se akleja. - akusin se avku-

s i n. 
akvavit s (m SmDs1DaillÅm) (akkwa(w)it Dal, akkvalvit 

kn,takva- Ha, akkra- Sm, cddc(w)awitt, akkawid Bo, 
'akkvalvitt o.d. B1Sm, 'alckja- Bl, akka-, Dsl, 
akko- Jl, age- Bo, akti- Sk, °ogge- Dsl. Acc. 2 SmBo-
Dal; acc. 1 på första (SkDs1) el. sista stav. (J1Åm)> °En 
drumm oggevitt Dsl. 

akvelaja, akveleja se aklej a. 
'al m Kal SmSdm, air ÖgSdmUl, °alarna bf pl Öl> [jfr 

motsv. i finl o. esd] alfågel, Clangula hyemalis; äv. koll.; 
jfr 'ala, alare, aling, 'alla, allare, 'ärla. °De va fullt 
dv al i fjärn (fjärden) Ul; jfr brun-, is-al m.fl. 
Ssgr: al-basse (U1) el. -bonde (Sm) alfågelshanne. -brok 
se d.o. -bräck o. -bräcka se albräck. -fågel = 'al 
B1SmÖgSdmUl. -gubbe = -basse ÖgSdmUl. -gumma 
el. -hona alfågelshona Ul. -kung hanne av alförrädare, 
Polysticta stelleri Ög. -kär(r)ing = -gumma ÖgSdmUl. 
-pes (U1) el. -pese (Sdm) = -basse. -röse n el. -sky(de) n 
flock av alfågel Sdm. -skytte Ul. -vette alfågelsbulvan 
Sdm. 

2a1 m (i Åm äv. f, i J1Nb äv. n) el. 'adel s eadel (som sen. 
ssgsled) Sk(1hre)Ög(IhreS o. KalM) o. (i ssg) Sdm, al 
SmSdmMpJlÅmNb(äv. el), air (enst.) SmSdniVbLpl, al 
Mp.11ÅmNb, air Vb, all (i ssg) Ul. Anm. I Sm belagt bl. i 
sen. ssgsled> [jfr motsv. i finl o. no dial ale, die samt da 
ajle o. motsv. i da dial] 1) urin efter nötkreatur (blandad 
med upplöst spillning); gödselvatten, vätska som rinner 
ur gödselhög; a.1.; jfr ko-, nöt-al; jfr äv. sala, 'ale, 
alek, 'ang. Al har tillvaratagits o. använts som göd-
ningsmedel. Skve'ett ute'ett aln skvättvis utsprida al K 
He sig ala båtte hö'vda det tränger ut al ur gödselstaden 
Åm. 2) (ko)spillning; i ssgn nöt-al Sm. 
Ssgr (till 1): al-brunn brunn vid el. under filhuset för 
uppsamling av al Sdm.11Vb. -grop (SdmJ1Åm) el. 
-grubba (Lp1Nb) (grävd el. naturlig) grop vari al 
(upp)samlades. -hål hål i gödselränna varigenom alen 
rann ned i albrunnen ÅmVb. -juver ealsjur, aljur, 
a'kju(ve)r Sdm, allju'r Ul> yttre könsorgan hos ko (i Ul 
äv. hos sto); jfr 4a1a. -kar kar vari al fördes ut på åkem 
Nb. -kam slags raka som användes i algrubban Nb. 
-kopp stor träskopa varmed al spreds ut på åkern VbLpl. 
-lukt lukt av al från kläder Nb. -låda 1) nedgrävd stor 
träkista el. träinldädd brunn för uppsamling av al (urin) 
Jl. 2) låda vari al utfördes på åkern o. varifrån den spreds 
ut ÅrtiLp1Nb. -lår = -låda 1 ÅmVbNb. -pump att pumpa 
upp al med ur brunnen SdmNb. -puss el. -puta el. -putt 
(-I- el. -4- Sdm> gödselvattensamling vid gödselhögen. 
-ränna 1) urinränna i ladugård Sdm.11. 2) ränna för av- 
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tappning ur allår Åm. -slev Nb; jfr -kopp. -sprund = 
-hål Åm. -sump = -grop n. -trumma trätrumma varige-
nom al leddes till allåren Nb. -tunna SdmNb; jfr -kar. 
-vatten (i Stim äv. °adels-) (genom regn e.d. utblandat) 
gödselvatten SdinJ1. 

'al m grodd (på potatis e.d.), se 2å1. — 4a1 m se årder. — 5a1 
m se 'ale. 

6a1 el. 31 fel. ibland m (0-  el. al  e.d. GötalSveahej Dal)-
GstHslånNb(äv. a-, e-), år NkVrmVstm> 1) träd el. 
buske av släktet Alnus, vanl. klibbal (A. glutinosa), ställ-
vis äv. gråal (A. incana); äv. koll.; a.o.; jfr fet-, skogs-, 
vit-al; jfr äv. ald, 2alder, aldre, 6ale, 'all, 2a11e, 'arr, 
2arre, orr, 2ä1. 2) alträ, alvirke BIÖ1SmVgDslÖg—U1-
Hs1Nb; jfr 6a1e 3. — Litt.: SFries i NysvSt 37 s. 5 if. 
Ssgr (möjl. delvis till 6a1e) (are  - el. ale- e.d. Sk—DslÖg-
Nk(äv. dire-)Vrm, alf- el. al- ÖlSmög—VstmNb(äv. 
et-)): al-bark allm. (där al, ål etc. används). Albark an-
vändes enl. uppg. från SinDslÖgSdmVrmNb som färg-
ämne vid färgning av ullgarn el. fisknät. -bete kreaturs-
bete i albevuxna hagar; ansågs vådligt för lerjordsboskap 
Vg. -bol n samling alar (altelningar) uppväxta ur samma 
stubbe el. rot Ds1Vrm. -bolde knölformig utväxt på al-
stam Sdm. -borre alkotte ÖlSmVgÖg. -bränne n alved 
SkHaBo. -buske SkÖl—DslÖg—Vstm. -bänk tät alve-
getation längs strandkant Ög. -dank n (Sm) el. -drag n 
(Bl) el. -dråg f (VgDs1) fuktig dalsänka med alvegeta-
tion. -dumla <-4-> el. -slumra större tuva i kärr, bevuxen 
med al(busk)ar Ul; jfr -lumra, -rumla, -runne 2. -däsk 
n = -dank Sm. -glo n lysved (eg. av al) Ög. -gräs älg-
gräs, Filipendula uhnaria Ul. -hag n (Öl) el. -hage (Öl-
HaVgBo) hage där det växer alar. °Akhawar å uddalans 
iengelblum (utländska ringblommor) ä umöjelia å röde 
ud Bo. -hö hö från albevuxen ängsmark; ansågs kunna 
ge upphov till "vinterrödsjuka" hos korna Vg. -hörje m 
(Sm) el. -hörjel m (Smyg) tät samling (unga) alar. -jord 
alkärrsmylla Vg. -kil särsk. i överf. any.: (alltför grov) 
lögn, hopspunnen historia, "dalkarl", i uttr. som "slå i 
ngn en alkil el. alkilar BlölSmNkVrm. An tägkte vesst 
an skulle sls i mä en aktjil, män dä jekk-nte si Sm. 
-klumma el. -klunga samling telningar uppväxta ur al-
stubbe Sk. -knopp 1) blad- el. blomknopp på al (särsk. i 
lövsprickningstiden) SkSmVgBoSdm. °Når alknäppa ä 
säm musiker, då går din må sträken (medströms) Sdm. 
2) alkotte SmVgUl. 3) i överf. anv. a) (öknamn på) invå-
nare i Ale härad Bo. b) snickare från Ale hd Bo. -knot m 
= -bo Ide Smyg. -knott m (VgBo) el. -knotte m (Vg) 1) 
alkotte (sådana användes i nödbröd). 2) = -knopp 3 a; 
a.l. 3) = -knopp 3 b Bo. -knula Ög; jfr -kula 1. -kol an-
vändes vid kruttillverkning (SmVg) o. för rening av 
brännvin (Vg). -kott m (SmDs1SdmVstm) el. -kotte 
(VgÖgSdmNk). -kretse <-1cresse Vg, -laisse Nk> albus-
kage (i kretsform). -kula 1) utväxt på ahrot); särsk. om  
rund träknuta (körtel), helt omgiven av bark VgBoÖg. 
°Rör (röd) om kinnera som a Ockulta (tecken på hälsa o. 
välmåga) Vg(Kullander). Avbarkade alkulor användes 
som leksaker o. kägelklot o. som ämnen till käppknoppar 
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o. piphuvuden (Vg), som magiskt medel vid botande av 
vissa sjukdomar (Bo) o. för att göra bössor träffsäkra 
(Ög). 2) förkrympt, knotig al Bo. 3) elritsa, Phoximus 
aphya BoDslÖg. -kuse = -kula 3; äv.: ett slags bulle 
Dsl. -kutta (Ög; Linné Fauna) el. -kuva (Dsl) = -kula 3. 
-ky n (-tjy Vrm) tätt albuskage. -kytt DshLignell 1851) = 
-kula 3. -kärr GötalSveal. -lera slags mörkbrun, bördig 
lera Vg. -loppa gråsiska, Carduelis tlammea Sdm. -lumra 
albevuxen tuva el. rugge av al(busk)ar i kärr e.d. Ul; jfr 
-dumla, -rumla. -lus viss insekt Sm; jfr alder-fluga. 
-lymme n alsnår Vg. -löv användes i VgNb som krea-
turs-, i Ög som svinfoder. När allöven var så stora som 
mus- el. råttöron, var såningstiden inne (HaVgVrm), 
borde linsådden ske (Sdm), hade Men börjat gå (SmÖg), 
hade mörten börjat leka (VgÖgVrm) el. nappa (Vg). 
-pigg = -kil Sm. -pilla (-pila Sk> mycket liten alplanta. 
-pinne avbarkade alpinnar användes som magiskt medel 
vid signerier, särsk. vid botande av vissa kreaturssjukdo-
mar SmHaBoDs1Vrm; jfr alder-p inne. -plugg = -kil 
Ög. -puns förkrympt al Sk. En ska ente fämma en hel 
skau (skog) får en aleporra (ordspr.). -purre alkotte 
Ds1Vrm. -racka alhänge Sk. °Ja ska plalca alerakkår å 
faija påskaäddj (påskägg). -ris särsk. i uttr. tjöra i aleris 
benämning på viss sånglek Ha. -rissla (-iv- SkBo, 
Sk> lösgjord algren med långa kvistar Bo; liten kvistig 
avlövad algren, al:ruska Sk. -ruling = -b olde Sdm. -rulle 
= -bol NkVstm. -rumla Ul = -bol; äv.: al(stubbe) vars 
rötter upptill frilagts genom vattenerosion; jfr -lumra. 
-runne m 1) = -bol SmÖg. 2) = -dumla Nk. -raska 
lövruska av al Sk; liten dålig al SmögSdm. -rås f Vg; jfr 
-kärr. -röse n = -bol Ul. -sidd = -dank Vg. -siska = 
-loppa SdmVrm. -snar n (SmVrm) el. -snår (Smyg-
DslÖgUI) el. -snåre n (Ög) el. -snårle (Ög, IhreS) el. 
-snäre n (BoDs1) el. -snärje n (SmHaVg) alsnår, tät 
aldunge. -stake (SkB1SmVg) el. -staver m (Smyg) al-
stör; särsk. i ordspr. som erinrar om att gärdsgårdsstör av 
al har kort varaktighet. Alestake d vejehayok (videhank) 
vara knappast aret laygt Sm. -stod n el. f (-sto> = -bol 
SmÖg; äv.: omfångsrik alstubbe som burit flera stammar 
Ög. -stol el. -stånd Sm = -bol. -stör m = -stake VgBo-
Dsl. -sund albeväxt källstråk Ög. -såg n (Sm) el. -såk n 
(Smög) albeväxt kärrstråk, alkärr; a.1.; äv.: tät samling 
al(busk)ar Ög. -tita entita, Parus palustris, möjl. äv. om  
andra mesaner NkVrm. -trask n = -kärr SmÖg. -trissa 
användes av skärslipare till polering Sm(JELgren). 
-trång n tät dunge av al(busk)ar Sm. -träsk = -kärr 
SmÖg. -tuta träsko (skämts.) Sk. -tös snösparv, Plectro-
phenax nivalis Nb. -vigge = -kil VgÖg. 

'al s (i bet. I (ak Hsl, °al Mp> L [jfr 9a1] kvickhet, 
livlighet Hsl(Wennberg); äv.: "tag", förmåga Hsl. II. [jfr 
9a1 a samt 'avel] avel, avkastning; slag, släkte Mp-
(Augustin). 

adj eadal Vg(Rz)G1(Ihre o. därav beroende källor) — 
uppgifterna är tvivelaktiga; al o.d. SkB1; i ssgr (se 
nedan): `nk- BoSdmNk, Smyg> [jfr motsv. i da o. 
no ale samt fsv akal-] 1) äkta, genuin; sannskyldig, 
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veritabel, "riktig"; äv.: idel, ren(a rama) Sk. En al bone 
(bonde) el. tosig (tok). (Mitt) i ala vintåm. °Han käm au 
aelt fårtvede (nyfikenhet). 2) i förb. 'a/ farväg (Sk) el. 
fcirdväg (SkB1) huvudväg, landsväg; jfr allfar(a)väg. 
Dar growwdr (växer) ante gres po al farvä'jj (tales. åsyf-
tande horors ofruktsamhet) Sk. 
Ssgr: al-djävul om person a) ärkedjävul SdmNk; jfr al-
barkad 2. b) <akt-) baddare Vg. -hora f Sk. -kältring 
stor skojare Sk. -tjuv stortjuv, i hög grad tjuvaktig person 
SkBo. -vrak n som skällsord: usling, stackare Sm. 

9a1 adj (air Hsl(Wennberg» [jfr 'alen o. 'al] kvick, livlig. 
'-al adjbildande suffix (-a1(1), -ål, -81(1) BoDs1G1VnnDal-

Vb, -1 Sk) [jfr motsv. i no o. fvn -all 1 = -ig; jfr a t al, 
backal, blåsal, gnatal, skadal, skyndat m.fl. Litt.: 
SEkbo i NysvSt 59-60 s.138 if. 

2-al suffix (-a1(1) Åm) [väl eg. -antill] i lägesbetecknande 
adv o. prep: -till, -ut resp. -om, -för; jfr bakat, fram-
mal, västal m.fl. 

'ala f <alka o.d. ÖlSmUl, a- Hsl, ale- i ssgr Bl) = 'al. 
Ssgr (ale-): al-gubbe, -käring alfågelshanne, -hona Bl. 

2a1a f [jfr %1a] avkomma, barnskara. En hö i stå or sku han 
har en stor barnskara Nb. 

'als f [jfr 'åla] (potatis)grodd (ej gröda som Rz uppger) 
Sm. 

4a1a f (ala bf Ån» [jfr 2a1, 3a1a; jfr motsv. i fin!] yttre 
könsorgan hos ko; jfr al-juver (u. 2a1). 

sala f <dal, ala Vb, alä o.d. Åm> = 2a1 1. 
6ala f träsko av alträ Sm(Rz); härtill 'alestövlar träskor 

med höga läderskaft Sm(JELgren). 
7alaf selstropp, se ' ård a. 
sala f se alun. 
9a1a st. v 6 (VrmHrjÅm; spår av st. böjning i JIVb) el. v 1 

(SmHaVgÖgVnnDalHsl—Nb) el. (på grund av sam-
manblandning med iälj a) v 2 (J1) el. 'alas v dep 1 (Dal-
HslÅmVbLp1) el. v dep 2 (J1; jfr ovan) (akal (-1-) e.d. 
SinHaVgÖgVrinDalHsl, -s DalHsl, akal (a-, g-) e.d. 
Hsl—ÅrnLpINb, -s HsUl—Lpl, älta' (#-) Åm—Nb(äv. 

-s VbLpl, .948 Hr» [jfr motsv. i fsv o. f-vn; jfr äv. 
'°a1a, 'älj a] 1) (fortplanta o.) uppföda (husdjur), (alstra 
o.) uppfostra (barn) Hsl—Nb; äv. (föraktligt): låta (löss, 
loppor) föröka sig o. frodas HrjJ1Lpl. - särsk. a) uppföda 
(spädgris e.d.) utan modersmjölk Vrm. b) i absolut anv.: 
de går ara una heenn hon kan användas som avelsdjur R 
c) i pass, överg. i bet.: alstras. Dö akes lsppe Hsl. Dö 
ökas pärziga ti Viken d dynja (i trasor o. smuts) Åm. cl) i 
utvidgad anv.: driva (djur, växter) att hastigt växa Sm. 2) 
alstra, frambringa (gödselmedel) Mp; äv. överg. i bet.: 
samla, hopa; se särsk. förb. 3) intr (VbLp1Nb) el. refl 
(HsIVbNb) el. dep (DalHslifl—Nb); vanl. om  (vilda) djur 
o. i sht om ohyra el. skadedjur, föraktligt äv. om  männi-
skor: fortplanta sig (ofta); ymnigt föröka sig, yngla av 
sig; som intr äv. överg. i bet.: öka i antal. Att lusa kan 
öka se oförvinnelit (så förskräckligt)! Åm. Uttän ha 
nästan börjä ära Lpl. - särsk. som dep, om rykte: (upp-
stå o.) breda ut sig Hsl(brd 1722). 4) fabulera, "skarva", 
"breda på" Vg. 
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Särsk. förb.: a. av sig ofta fortplanta sig, ymnigt föröka 
sig VbLp1Nb. - särsk. a) "ge avel" Mp(Augustin). b) om 
nyttoväxt: ge upphov till el. avkasta (så o. så mycket) 
Vb. c) om ogräs: sprida sig Dal. - a. ihop 1) spara ihop, 
förmera (gödsel e.d.) Åm. 2) refl (Ög) el. i pass (Åm), 
dra ihop (till regn). - a. på 1) lägga på (ungdjur) J1Lpl. 2) 
= a. ihop 2 Ög. - a. till 1) genom avel [inskaffa el. 
samla på sig (husdjur) MpfiLpl. 2) refl a) växa till Hsl. 
b) förbättra sin dåliga ekonomi, få det bättre Sm. - a. upp 
1) uppföda, dra upp, uppfostra HaDalHsl—ÅmLpl. - 
särsk.: uppföda (spädgris e.d.) utan modersmjölk Sm-
Vrm. 2) förmera el. föröka (djurbesättning el. trädgård) 
Sm(Gaslander); äv.: växa snabbt (om buske e.d.) Sm. - 
a. ut 1) refl, ymnigt föröka sig SmHs1Nb; äv.: sprida sig, 
breda ut sig Nb. 2) i pass, om djurras el. växtsort: på 
grund av inblandning berövas sina karakteristiska (goda) 
egenskaper, degenereras; dö ut J1Åm; äv. i utvidgad 
anv., om dialekt, folkseder: utjämnas, läggas bort Åre. - 
a. utav sig = a. ut 1 (början) DalHs1MpÅm. 
Ssgr (at- HaVrm, (Mr- Hsl, aka- e.d. J1ÅmLpl, öku- e.d. 
VbLp1Nb; ang. förleder till al-vån, se nedan>: al-barn 
fosterbarn Hsl. -björn (uppfödd bland människor) Hsl. 
-gris till 1 a VrmknNb. -gås i formen akaje'ssnan bf pl 
tamgäss (kläckta ur vildgåsägg som ruvats av höna) Jr1. 
-häv fortplantningsduglig Hsl. -jänta Lpl; jfr -barn. 
-killing HslÅm; jfr -gris. -lamm HslknVb; jfr -gris. 
-mos f mycket fruktsam kvinna el. (däggdjurs)hona Åm. 
-slant (Lpl) el. -styver (Åm) slant (vanl. ens sista; äv. den 
första i en sparbössa) som sparas i hopp om att den skall 
"yngla av sig"; jfr drag-styver. -tacka tacka som varje 
gång får minst två lamm (o. därför är ett bra avelsdjur) 
Lpl. -vaxen frodvuxen Ha. -vän (möjl. delvis till 7a1) 
ear- Hsl, aka- knLpl, 'af(j)- Hsl, akes- Hsl, aires-
HrjMp> utsikt till el. hopp om fortplantning (av husdjur 
el. nyttoväxter) el. tillväxt (av pengar e.d.); äv. konkreta-
re, med tanke på de(t) djur etc. som beräknas skola avla 
av sig (förmera sig); jfr -slant samt älders-vån, äl-
des-v ån. 
Avledn.: 'alandes (-näs Lpl) el. alandsam (-ans- Hsl) el. 
alsam (°-ks- Vstm(Iverus), -fras- Öjl—Lpl) fruktsam, 
som lätt förökar sig (vanl, om djur). 

'ah v 1 el. 'das v dep 1 (ala e.d. B1SmVg, ara e.d. ÖISm-
ÖgVstm, åka Sm, aula e.d. B1Sm, °alas B1Sm) [jfr %1a] 
om svag el. nästan slocknad eld; ofta opers. 1) intr el. 
refl, (åter) flamma upp, så småningom (ånyo) ta fart 
B1Sm. 2) i uttr. 'det alar el. alas eld det börjar brinna, det 
tar eld (i glöd) B1Sm. 3) intr el. (i BISm äv.) dep, brinna 
med svag låga; glöda; pyra BlölSmVstm(Iverus). Dö 
ligger d ala Bl. °Kolen ligga o alas Sm. 
Särsk. förb.: a. till sig till 1 Sm. - a. upp 1) tt, i uttr. 
upp det el. elden; äv. i absolut anv.: blåsa eld i glöd, 
blåsa upp elden BIÖ1Sm; äv. refl. 'Elden (han, det) alar 
upp sig (tar sig; ökar) SmÖg. 2) intr, till 1 ÖISmVg. Di 
ake dpp de (kolen) börjar brinna Öl. 

"ala v 1 <alka 1kmNb, a- e.d. U1VbNb, a- Åm, 4- e.d. Nb, 
alö Gl> [jfr 'hala] 1) syna nät på så sätt att man håller 



upp det med båda händerna i övre telnen o. successivt 
flyttar händerna längs denna från ena ändan till den and-
ra Vb. 2) vittja (nät - utan att ta upp det - varvid det 
undan för undan lyfts upp i övre telnen) G1Nb; äv.: på 
motsv. sätt ta upp nät el. långrev i båten Nb. - särsk. a) i 
uttr. 'tala efter nätet vid vittjande dra fram båten längs 
nätet med hjälp av övre telnen Vb. b) i utvidgad any.: 
plocka (av), skumma (av) e.d.; se särsk. förb. 3) i uttr. 
oka sngjd vid landning av strömmingssköt: dra upp en-
dast övre telnen på "tiljan" Nb. 4) [jfr motsv. i full] (vid 
upptagning el. i och för utläggning) lägga ihop (nät, not, 
långrev) på visst sätt, reda (nät, not) U1VbNb. 
Särsk. forb.: a. av 1) plocka (fisk) av nät Nb. 2) skumma 
av (grädde, flott) Vb; jfr älja av. - a. in reda (ström-
mingssköten) o. lägga ned i båten Åm. - a. ned ta ned 
(not) från gistorna o. lägga i ordning (i båten) VbNb; 
iordningställa o. lägga ned (nät o. telnar i båten) Åm. - a. 
om rättvända (utlagd not) Nb; reda (not) Åm. - a. upp 
reda (not, sköt) VbNb. - särsk.: se över (utlagt laxnät, så 
att det inklusive flötena är i god ordning) Nb. 

"ala el. 'hala v 1 (ala Dal, ale o.d. Åm, dal, dal Nb, hala 
Sk> [jfr motsv. i da samt 2a1] 1) om nötkreatur (kor; i Dal 
sälls. äv. om  kvinna): urinera DalÅm; särsk. i uttr. hala 
bio Sk. 2) sprida ut al (gödselvatten) på åker Nb. 

"ala v 1 i uttr. ab säj framm hanka sig fram, med svårig-
het försörja sig Nk. 

'4a1a v 1 (ala Åm> i förb. 'lala på anv. som maningsrop till 
häst. 

"ala v gro, se 'åla. - '6a1a v befria från groddar, se 8å1a. - 
"ala v söla, uppskjuta e.d., se 'hala. - 'ala adv se arla. 

'9a1a interj, i eder som 'ala dö, °ala (pina) män, se hård. 
alade adj [jfr 8a1] i ute. som en sdnn alrade (inpiskad) 

kanalje! Åm; jfr 2alandes, albarkad. 
alakäja se akleja. 
alamoden el. alamodig adj (allamodi (-e) e.d. ÅmVbLpl, 

alamode (-ig) Vb, alalmod(e)n e.d. Åm, Vb. 
Acc. 2 el. acc. 1 på sen. leden> I. försigkommen; tilltag-
sen; överdådig; äv.: besynnerlig Åm; jfr allmodig. 
trött o. förbi; modlös, nedstämd VbLpl. 

alamunk m se almycke. 
alamärs n [jfr jyll dial alomars interj] väsen, ståhej Vg. 
'alandes adj se 9a1a avledn. 
2alandes adj Pall äkta, sannskyldig Åm. °E alanes 

fyllsvyn; jfr alade, albarkad. 
alandsam adj se %la avledn. - alapadda grodyngel, se 

hal-padda (u. hale ssgr). 
alappa f Vg> tillrättavisning, skrapa. 
alare m (at- Ul> = 'al; jfr grå-alare. 
alarm el. alarum n (allaim e.d. täml. allm.; äv. a/- e.d. 

SkVgUI, -g'(r)m SkB1, -a'rom e.d. Åm, -a'rum Hd> 1) 
larm(signal), vald. i uttr. "slå alarm SkBIHaVgÖgUl-
GstNb. 2) buller, oväsen, bråk GötalSdmNicUlGstHs1J1-
ÅmNb. Hö vaft e ubegripelre alarum Hsl. 3) drasut, rä-
kel Sk. 

alarms v 1 1) alarmera Ul. 2) bullra, väsnas, föra oljud 
SkÖlG1U1. 
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'alas v dep se 9a1a. - 2alas v dep se wal a. - 3a1as v dep roa 
sig, se älas.- 4alas v dep gro, se ålas. 

albarkad adj <glIba'rk- ÖlSm, al- Öl, 'alrbarkä Sdm, 
akaba'rkade (bf) Åm> (jfr 8a1; jfr äv. albarkare, 
anb arkad] 1) ryslig, förskräcklig; oerhörd; ofta i n (el. i 
formen glba'rkade) som adv ÖlSm. Han spragg ss 
albarkat Sm. Hon va ss albarkade dumm Sm. - särsk. a) 
överg. i bet.: förträfflig Öl. b) som subst adj, i bf: djävu-
len, i obf: baddare, "fan" Öl. 2) sannskyldig; "äkta" 
SdinÅm. °Akbarkä jävel Sdm; jfr al-djävul (u. 'al). 

albarkare m (°alalbarkar e.d. VbNb, -bärkar Mp, gal-
barkar, aka- e.d. Åm, 41raba'rkarNb) [jfr albarkad] 1) 
baddare, hejare; a.1.; äv. iron. om  motsatsen härtill Årn. 
2) person som far vårdslöst fram (o. visar liten hänsyn); 
storljugare Nb. 

alben (del av släde) se hård-ben. 
albläst eölubläst Nb(IhreS)) [jfr älv-bläs t] skabb, ldåda. 
albonit m (-il Sk> invånare i el. person från Albo hd. 
albosnack n albohäradsdialekt Sk. 
albrok el. albrokel m (alt/brok SdinUl, al- Sdm, -brokil, 

arlbrukkil, (h)al- Ul> strandskata, Haematopus ostra-
legus. 

albrott se åbrodd. 
albräck m (Sm) el. albräcka f (Ög) el. albräkt m (Sm0g) 

(dl-, all- e.d.> = albrok. 
album n el. (i Ds1VrmHs1J1) m <album e.d. täml. allm. - 

särsk.: alblum VgÖgSdniNkUlVstm.13, -dm SkSm, -om 
Sk, -sm Mp, kbom BoSdm, ditown Nb, alblun Sdm, 
-on Bl, -dn Sm. - Vanl. acc. 1; äv. acc. 2 Sm—BoSdm-
UlVstm>. 

albåge se armbåge. 
ald el. ild f <ad Dsl, (14, ad, gg, sd Vrm> [jfr 6a1] trädet 

(busken) al. Anm. Svanskog i Vrm: ad gråal, ric/ klibbal; 
jfr 2a1der 1. 

alda se ollon. - 'al& avkomma, se 'älde. 2alde se ol-
lon.- 'alder m se 'ålder. 

2alder el. 2i1der el. Jälder el. iller el. öller f allm., äv. (i 
DslUl—Hrj) m (Oder, al- Dal, al- DalHrj, ad/der 
(sällan ad-) Vrm—Hs1MpJlÅmLpl, ad- e.d. Ul—Hs1JI-
Lpl, a- Ds1VrmVstmHs1M01, a- Ds1U1VstinDalHsl, a-
Vstrn—J1, dc/- e.d. Vrm.11ÅmLp1Nb, å- VrmVstm, 8d-
(sällan öd-)  VrmDaLTI—Lpl, 8- VrmDalHs1Hrj, Oder, 
u- Åm, dl/der, ed- Dal, si- DalHrj, allier e.d. Dal VbLpl, 
8- (u-) ÅmVb, å- DalVbLpl, ö- Vb, öy- ÅmVb, au-, 
ay- VbLpl. I allm. acc. 1, sälls. acc. 2> [jfr 6a1] 1) träd 
(buske) av släktet Alnus, i sht gråal (A. incana); a.1.; 
ibland (äv.) klibbal (A. glutinosa); äv. koll. I Vrm har i 
flera sur noterats åder gråal : ader e.d. klibbal (jfr ald); 
jfr fet-, fröd-, get-, glitter-, grå-, kli-, svart-, 
v a ttu-alder. 2) alträ, alvirke; a.l. - Litt.: SFries i 
NysvSt 37 s. 9 ff., GWidmark 1959 s. 242 ff.  
Ssgr: alder-bark allm. (där alder etc. används); jfr al-
bark. -basa lur av albark, använd av vallhjon Dal. 
-bjällra alhänge Gst. -bol n Ds1Vrm; jfr al-bol. -brom m 
el. n el. -bromme m alhänge Dal. -byske n koll., albusk- 
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snår Hsl. -bön (enl. en folklig föreställning ber alen: bryt 
ma inte för då bkö (blöder) ja) Åm. -dott m aldunge 
Vrm. -durk m (-da'jk J1> plugg av torrt alträ (sådana 
slogs ned i borrhål i sten, fick dra åt sig vatten för att 
svälla o. därigenom spränga stenen); jfr -kil. -fluga viss 
insektsart, 4-5 mm lång o. grön; lever i alens lövverk 
Åm; jfr al-lus. -flått (-Pråm -firåt Dal> fästing, Ixodes 
ricinus; jfr -plåt. -gris alkotte Dal. -huvud dumhuvud, 
träskalle Vrm. -hägg viss trädart (vildhägg?) Åm. -kil I) 
sprängkil av al, anv. att lossa slipstensblock med Dal; jfr 
-durk. 2) i överf. anv. = al-kil VrinDal. -knopp alkotte 
DalGstJ1. -kol (framställdes för krutbrukens räkning) 
Dal. -korr alkotte Dal. -korv(e) m alhänge Dal. -kota = 
al-bo Ide VrmDal. -kott m VnnDal el. -kotte GstMp. 
-kumra f (J1Vb) el. -kumre m (HsIJ1Åm) honhänge på al; 
ställvis äv.: alkotte. -kuva DsIVrm elritsa, Phoximus a-
phya; jfr al-kuva. -kvant (-kvdtt Dal> m alkotte. -kvägla 
= -knopp Dal. -ky n (Vrm) el. -kya f (Dal) tätt alsnår; jfr 
al-ky. -kångel (Vrm) el. -kikkla (ållerkökkka e.d. Dal> 
alkotte. -bin 1) tätt albestånd Vrm. 2) albevuxet kärr 
UlDal. -larpa = -basa Dal. -ludd m dunge av albuskar 
Vrm. -lumra stor albevuxen "tuva" i kärr UL -lund al-
dunge J1ÅmVb. -lur = -basa VstmDalGst. -löv n koll. 
Vrm—DalHslÅmNb; jfr al-löv. -palm m blomhänge el. 
kotte på al Vrm. -pinne (alpinnar - barkade alkvistar - 
lades sommartid i tjockmjölken för att hindra surjäsning 
Hs1J1; korsvis lagda alpinnar utgjorde underlag i drickes-
rosten vid brygd Vrm). -pligg 1) kil av alträ Dal. 2) 
rövarhistoria Dal; jfr -kil 2. -plåt m = -flått Dal. -ry(a) f 
tät dunge av albuskar JI. -råk mindre, försumpat, albe-
vuxet område i skog R -skog Ds1VnnDa1ÅmVbNb. 
-skräka ljudredskap bestående av en hopvikt alkvist mel-
lan vars skänldar en "tunga" genom anblåsning fås att 
vibrera, varvid ett skrällande/skrikande läte uppkommer. 
(A. användes av vallpojkar bl.a. för att skrämma samman 
getter med) Dal; jfr get-, näver-skräka, gnäll-
sticka. -sly n dunge av altelningar Dal. -slya alvidja; 
äv.: altelning DalGstÅm. -slångra lång, slank al Dal. 
-snår UlDal. -sparr m (Åm—Nb) el. -sparv (DalGstVb) 
gråsiska, Carduelis flammea. Anm. Till flera sannolikt 
otillförlitliga bet.-uppgifter tas här ej hänsyn. -stada 
(van!. i bf) bård av alvegetation längs havsstrand Vb. 

m <-styl Hsl> versaler använda av vallhjon vid rist-
ning av namn e.d. i bark. -stol samling (smärre) alar upp-
vuxna från samma rot MpJlÅm. -strand albevuxen strand 
Åm. -strut = -basa Dal. -stör VrmGstÅm; jfr al-stör. 
12Idderstör å wijähank räck så länge som åre är langt 
Åm(IhreS). -tada frodigt gräs som växer under alar Dal. 
-teta entita, Partis palustris Mp. -tvina gråsiska, Cardue-
lis flammea Vb. -tvint slags tätting (okänt vilken art) 
Åm. -tätting = -teta Gst. 

3alder se aldrig. 
aldon m, f el. n (aclon BoDs1Vrm, akon Dslli bet. 3)> [jfr 

no all 1) natur Vrm. Hstt å ett jur fukjelin &jon. - 
särsk. överg. i bet.: vana, sed Dsl. 2) gry, art Vrm(lbreS); 
anlag, egenskap, karaktärsdrag Bo. 3) [jfr 'al i g, al- 

mask] ihärdighet, strävsamhet Bo; ambition, driftighet 
Dsl. 

aldra v se ardra. 
aldre (Ort) n (ö(y)Iller, ely— e.d. Vb) [jfr 2alder] aldunge, 

alskog; alträ. Han hamne bak öllie det gick på tok för 
honom. 

aldrig el. aldrin el. 3a1der el. aldro adv <all(d)rli (a-, a-) 
täml. allm., -ig o.d. sporad., -e GstHs1 och f.ö. sporad., 
d.U(d)ri o.d. SkBlÅmLp1Nb, öllri Sk, allen o.d. UlDal-
GstHsl, alli SmHaÖg, ar(r)i (a-) Sk—Vg, a o.d. Sm-
VgVrm, ajji ÖlSm; all(d)rin ÖlSmÖgUl(brd 1739); 
alder, a- NVDalHrj, sll(d)erVDal, aller (a-) o.d. NVGö-
talSvealNorrl(ej HrjNb), åller o.d. Åm—Nb; oldru, 
sldrs, older(å), åldär o.d. Dal. Acc. 2 allm. Anm. 1. På 
Gl o. i Da(Ovansiljan)Hrj enbart -Id-; f.ö. -1d- nästan bl. 
vid sidan av allmännare (resp. -r(r)- e.d.); från skilda 
håll uppges -Id- vara yngre. Anm. 2. Formen %iller före-
kommer inom SvealGst numera i NVrmDalINIGst; i ä. 
källor utom från DalGst äv. frän SdnINkUlVstm) 1) om 
tid: inte någonsin; allm.; efter negation: någonsin, någon 
gång Dal. - särsk. a) med tillagd (förstärkande) adv be-
stänming o.d., t.ex.: "a. någonsin (el. nånstin o.d.); allm. 
'A. i livet el. i (el. på el. för) tiden el. i världen mer el. 
mindre allm. förekommande. Allri i min ska'ppta ti Sm. 
Aldri nåkstns i vägns dogm Gl.°filläri i väclenäs dagar 
Dal. Aller å int da9 hälla (då heller) J1; likn. från Sm. ^A. 
mer allm. b) i ellipt. utropssatser (uttr. för häpnad, kla-
gan e.d.); spr.st. Ja har allri sait (sett)! Ha. Alleri 
ma 'kan! Ul; motsv. från Gst. Åldär, åldär ukän itå (vil-
ken hetta)! Dal. °Å alleri! Gst. c) mer el. mindre emfa- 
tiskt (sällan i förb. någonsin o.d.), omedelbart före 
subj (SkSmVgBoGlÖgUlDalGstÅmLp1) el. "att-sats e.d. 
(SkSmÖgSdmVrmUlVstm). (Jag tjänade på en gärd) 
sårn allri ja fikk tragg där jag aldrig fick bannor Sk. Allri 
va (vi) ha hadd (haft) na låpper pa siste trätti d'm 
Alm' att vi ldnbytte hå§pännen! V stm. d) i fcirb. med 
vissa verb (som minnas, tro, veta) o. negerande innehål-
let i följande bisats; täml. allm. Ja ved allri ja ha sett-ndm 
(honom) Sk. (När han såg på henne) °töckte han allri 
han hade sett e grannare tös Dsl. Allra ja minns dsm 
hadd en duk på bo'irs (i mitt hem) Gst. e) överdrivet, 
som uttr. för besvikelse el. irritation e.d.; allm. Akk, han 
va allri, allri humma (hemma) Sk. °Den hong (hon) ge,ck 
alhi no (när) hong kom Sm. 1) med försvagad tidsbet.: 
inte i något fall e.d.; spr.st. °Skinne ä al(d)ri minner än 
dö räcker övver kakven (ordspr.) Vrm. (Tjurarna) °vart 
allan så stor då Dal. g) subst, i det adv ute. "sankt aldrig 
Gl; jfr aldrig-mäss(a). Dö lär skej (ske) sant aldri, dö. 
2) som (vanl. förstärkt) negation (äv. med tillagd adv 
bestämning): överhuvudtaget inte, alls inte, omöjligen, 
sannerligen inte e.d.; just inte; inte; allm. °De ä maunga 
som troer att Lillniss (dvs. maran) arri finns te Sm. °Han 
konne allri pau joern begriba (hur han skulle bli kvitt 
skulderna) Ha. °Han ä allri rätt slug Ög. Ja vet gi um vi 
kan tjöra inn kköverz i msn (, vi har så dåligt med arbets-
folk) Vg. Ja vet arm' (just inte) de' Öl; motsv. frän Vg- 
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Dal. Åller är e fsl du ssm ha fott ä (det)? Åm. - särsk. a) motsv. från spr.st. Hö vall alle-se myttje över det blev 
följt av "en (i sht som ob art i förening med subst): inte en hel mängd över Vb. °Hon var se (så) säker sam aldre 
en enda; nästan allm. fildri öin Bl; motsv. från VgNk- se, att etc. Åm; jfr 3 a (slutet). d) "aldrig sådan hur(dan) 
UlDal. Allri-n felliy ha ja i da Sm. Allri ett ok ho sa'a - som helst. Åm de va allri sånt vän (väder) Sk. °Åm e 
Bo; motsv. från spr.st. Ofta i unr. som "a. ett dugg el. fän vuri (vore) alhi sånn hög härre Ul. e) "aldrig än det = 
el. grand el. smul el. tecken inte det minsta. °Ari alfa sla "aldrig det (se 3 a) UlDalMpNb. (Han skall ha sitt fram,) 
(Bl), aller i gryn (J1) ds. - äv. omedelbart följt av subst °va de aldri än de så tokit Ul; motsv. från Dal. (Det 
Götal(ej BoG1)SvealHs1J1Vb. (Har jag brev i dag? -) bekommer honom ingenting) °om än it åldri en he hur 
Nä‘ä, dö va ai lapp Vg. °Han sa allri ok Nk; motsv. från mycket han än äter Nb. (Hyndan gläfste) sam aldrig en 
SkB1SmVgÖg—VnnDal samt (med s i bf) VstmJ1Vb. dö Mp. f) "aldrig än slik = 3 d Dal. (Jag vore inte rädd 
Allri grann Vrm; motsv. från SkölVgN1cHsl. De e allri för honom) fast 'n wä'r aldrig än Il*. g) "aldrig än så 
grakna ngt (noga) Sk. b) i förb. "a. ingahanda (sller = 3 c DalGstHrjJ1Nb. Han må va aller an så fattig J1. 
i' gan Dal) ingenting alls. c) i förb. "a. ingen o. "a. (Du får det inte) um du ååke (tjatar) alde-g (el. aldrig en) 
ingenting se aldrig-ingen resp. aldrig-ingenting. d) ss' Hrj. Aller (el. aldrig) an så läägy mycket länge J1; 
i förb. "a. någon (äv. som ssg: dinsken o.d. Vg) el. nå- motsv. från Dal. 
gorhanda (DalHs1) alls ingen (inget); spr.st. Allrinsket Ssgr: aldrig-ingen pron o. adv 1) pron (all(d)riigen Sm- 
skvaller vet ja u'mm Vg. Allri ns's åtag (Vrm), alleri nå' VgSVÖg, sporad. i övriga Götal; äv. a'r-, a'rr- 
o.d. (Dal), tllere minin (Hsl) ingenting alls, inte det Sm, a'- Vg; n, särsk.: a'nte Sk, c'arinte Bl; äv. som två 
minsta. °Dä jekk opp i allär na' det gick om intet Åm. e) ord Dal) aldrig någon; alls ingen, inte en (enda); a.1.; 
framför superlativer. Allan dö bittsåta Gst; motsv. från efter negation: någon alls BlDal. Trall, dö ha ja ariya sitt 
spr.st. Aller de minste R I) i förb. "aldrig mer än (alle- (sett) Sm. Dö Nit (vet) allriyen hure dö gårV g. E dug aö 
männ Hs1) knappt, nätt o. jämnt. Dö ä allemänn dö o'Ider fogå (dat) det duger inte till någonting alls Dal. 
synns (om litet sår). Särsk. överg. i konj: just som. 3) i Aldriyen enda Öl; motsv. från SmÖg. °Arriyät dogg 
vissa koncessiva förb. a) "aldrig den vem el. vilken det (Sm), 'alldringet fnask (Ög) inte det minsta. Ja lod om 
än må vara VgNkVstinDal, o. 'aldrig det vad det än må sla (låtsades om ingenting) Sk. (Sedan) °brydde 
vara; vad el. hur mycket som helst GötalSveal; äv. i förb. han se inte om arinte sla (någonting alls) Bl. 2) adv 
"a. det så = 3 c Vrm. 8m du mötär allär dä'nn, så skä du <all(d)riylen Smög, -a, allide(n), -a = aldrig 1 
int vända Dal. (Den hunden blir man inte av med) åm (Ög), 2 (SmÖg). Dö fält en allriyen beta't för Ög. (Hon) 
man jårr allri de' ve han Sk. °E (det) får du-nte för aldri sa alhiyen ok Sm. Alligen en fän inte en enda stjärt 
de Ul; motsv. från GötalDal. 8m kärt (karlen) d allri dö' (dvs. fisk) Ög. -ingenstads el. -ingenstädes el. -ingen- 
se stor (så dödar lon honom) Vrm. - särsk. med förblek- stäns adv (digalstass, -stäss o.d. Vg, allrigenstäns o.d. 
nad bet.: Inte ... på allri dän da' (Vg), °inte ... på aldrig Smög) aldrig någonstans, ingenstans alls. -ingenting 
dö (Vrm) inte på mycket länge. "Som a. det (el. den) hur pron o. adv (allrliyentioy o.d. VgÖg, °arr-, a'- Sm; äv. 
- som helst, som tänkas kan; som bara tusan SkSinHa- som två ord Dal) 1) pron, aldrig någonting, ingenting 
BoNkVrmDalMpÅm. Di fore så illa såm allri dö' Sk. alls; a.l. °Dä blir allringenting vigt, utan dö öns lite likt 
°Hä (det) ä säkert söm aller hö Åm; motsv. från Ha. (ordspr.) Vg. 2) adv, absolut inte Dal. llllsr iyenti' g jä 
(Kallt var det) sam allä dä'nn Dal. b) "aldrig dit (Sm) o. kan bigrip var dam ska vara. -mäss(a) (°allrimässa Nk, 
"a. där (SmDal) i förb. med föregående "om: vart - än a'i- Vg, aldrismäss(e) o.d. HaBo, äv. 
resp. var - än. Åm tjaryan (käringen) jekk allri dit, så °allermessa bf n, afieålmäss, -mess Bo) i uttr. som "det 
dm hon ba(r)nuoyana mö säj Sm. c) "aldrig så hur - som blir till a. (el. a-n) i fråga om något som beräknas aldrig 
helst, än så; allm.; äv. i absolut any.: hur mycket som komma att ske; al.; jfr aldrig 1 g. (Det blir väl av) te 
helst, aldrig så mycket; i förb. med föregående "om o.d. allrimässe, n8-4i kköppe-åvina (klipper svinen) Vg; 
äv.: hur - än SkB1SmVgDalfi—Lpl. Allri så fitt ett motsv. från Ha. De bki-te aldresmäss ofta Bo. -mäss- 
stittje (fett stycke), så e dar nån tjertel (körtel) ve-d dag(en) = -mäss(a) VrmDaUl. -någon se aldrig 2 d. 
(ordspr.) Sk. I fsssta grynig ä ja vaken, am ja ä allri så aldskrika f se ollon-skrika. 
trs'tte Sm. Int fa (för) allri så myttjy Dal. (Vi fick vara 'ale m [jfr 'al, sala] 1) med gödsel bemängd (kreaturs)urin 
ute) dm de rtijna allri så' Sk. °Om karra var aller se Sm(JELgren); äv. i ssgn nöt-ale; gödselvatten Ha- 
ovänner, se komme (kom) alle tjäringer sams Åm. (Du (Möller); äv.: gödselmust SHa. 
skulle inte kunna) fast du edd aldri so' bugi dig a'ö hur 2a1e m [jfr no al] i ssgn furu-ale kärnved av fur Bo. 
du än bure dig åt Dal. - särsk. 1) med "aldrig skilt från så 'ale m el. 'al m (-gki, akö Dal, aka Hrj, aka, jaka e.d., äv. 
Gl. De hålf han inte, um dö u aldri skr-Oart (skriker) så -jak Il) [jfr motsv. i no samt fvn air syl] 1) käpp (spetsad 
mike. 2) i förb. "a. så litet i konj anv.: det minsta SkB1- i åtm. ena ändan) att hänga upp kött (fläsk, korv) på för 
ÖlSmÖg. Ja vakna tvätt (vaknar genast), alfri så lite ho torkning (rökning) o. förvaring; oftast i ssgn kött-ale; 
(dvs. åskan) mullra te' Ög. 3) med förblelaiad bet., för a.l. 2) slags nätsticka Dal. 
att ange en (mycket) hög grad e.d.; spr.st., mera allm. i Ssg: al-bång n (aköhayy NVDal) vanl. i bf: partiet kring 
Åm—Nb. Ja ha-nt sitt ena (henne) på allre så länje Gst; upphängningshålet i torkat kött. 
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ade  

'ale m grodd (på potatis e.d.), se 'åle. - sak m ugnsbotten 
m.m., se arel. 

'ale n (are el. ale, ale Sk—DslÖgNkDal> [jfr 'al] vanl. i 
fråga om klibbal 1) koll., al(skog) Slc131SmHaVgög. Ve 
fölanna (sjöstränderna) bruka dä väksa ake Sm. 2) al-
dunge, samling albuskar Sk—Vg. 3) alvirke, alträ Sk—
BoÖgNkDal; jfr glo-ale. 

7ale el. alingen interj [till varda v] i uttr. uff g'ke el. a'ke 
o.d. (Ö1SmÖg), yff s'kiggen (Ög) usch, tvi vak. 

akdans m <aske- Bo> stoj, oväsen (av barn). 
alek m <alek Ha> [jfr 2a1] gödselvatten. 
aleke m se åleke. - 'alen se aln. 
7alen adj <alten Hsl, °alen Nb(Renmarck)) [jfr 9a1a, 'alig] 

1) uppfödd, fostrad Nb(o. i ssgr)Hs1; jfr god-, hem-
alen. 2) välfödd Hs1Nb. 

'alen adj [jfr 9a1, %lig] om häst: kvick, livlig Hsl. 
akpese s slags segelbåt (väl hemmahörande i Ale hd) som 

fraktade virke från Vänern till Göteborg Bo. 
aleraling m <a'kerakio Ög) [möjl. till 'al] övernaturligt vä-

sen som förvillade folk i skogen; äv. om  stor o. grov 
karl; jfr algast. 

aksvån f se al-vän (u. 9a1a). 
alfat m Gl> skärfläcka, Recurvirostra avosetta. 
alftaål m <aln& Hsl> vanl. i pi, sockenboöknamn på Alf-

ta-borna. 
'alg el. alge m (akj, °alfa VI,) [jfr motsv. i full] hane av 

vikarsäl. 
2a1g m (alg Sdm> slags gräs. 
alga v 1 (dalj Öl) skrika, ge hals. 
algast m (a'k- Sdm, aske- Vg> [möjl. till 'al; jfr no dial 

aligast] 1) gast (spöke); äv. om  barn som ropar högljutt 
Vg; jfr aleraling. 2) räkel, "humlestör" Vg. 3) vresig 
person; äv. om  svårhanterligt arbetsstycke Sdm. 

algro s spätt gräs Vrm(ej Vb som Rz uppger). 
slick se hallick. 
'alig (-ot) adj <akji(g)(er) o.d. SmHa(äv. -/-)Vg(äv. -et)) 

[jfr 9a1a, 2alen, avlig] 1) om gröda: frodig; al.; äv. a) 
om mark el. jordmån: växtlig SinHa. b) om ungdjur: som 
tillväxer raskt SmHa. 2) om människa: välfödd, fet Ha. 

2a11g adj [jfr 3a1en] om person: frisk; munter Ha; karsk Vg. 
'slig (-ot?) adj (°ali(g) Sm, alet n Åm) [jfr 2a11 1) i n sg: 

blött (på marken) av gödselvatten Åm. 2) om mjölk: som 
har smak av kospillning Sm; jfr nöt-alig. 

4a11g (bl. -ug) adj (akug Hsl, sko, °ök Nb, sku Lp1) [jfr 
9a1a med ssgr o. 2a1en] om djur: 1) blott som sen. led: 
fostrad Hsl; jfr god-, ill-alig. 2) tam, trygg, tillgiven 
Lp1Nb. 

salig (bl. -ug) adj [jfr aldon, almask] arbetsam; ihärdig. 
Han e aku te å knoog (knoga) Vrm. 

-alig se onardig, vanardig. 
alika el. aleka f (l/ika e.d. Sk(äv. -itja, allitje e.d.)- 

B1SmHaDal, -eka e.d. SkB1SmVg, Ul, °attika 
Sm. Acc. 1 SkB1SmVg, acc. 2 SkB1SmHaDal> 1) kaja, 
Corvus monedula SkB1SmHa. 2) i utvidgad anv. a) ned-
sättande om kvinna som är dum o. tillgjord, utspökad, 
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högfärdig e.d. SkBl. b) i uttr. "full som en a. stupfull; a.l. 
3) = 'al Sm. 
Ssgr (a'like- etc.): alik-dans i ordspr. de e-nte får spara å 
komma i alikedans (jfr: sparv i tranedans) Sk. -lynd m 
kajflock Sk. -pytta kaja Sm. -rede m (-raja, -räjje, -ridde 
e.d. Sk> kajbo. -säng äv. om  dålig sång Sk. 

alilcante s (allekant Gl> blandning av olika rusdrycker el. 
matvaror, särsk. sådana som hopsamlades i gårdarna av 
klockare, båtsmän, studenter. 
Ssg: alilcant-supa blandsoppa; soppa kokad på småskuret 
kött Gl. 

'sling m = 'al Ul. - %ling se alun. 
Laling [jfr 9a1a] se nöd-aling. - 2-aling se vanarding. 
&ingen interj se 7ale. 
aljas v se argas. - aljer s se ål-ger. - aljera se agera. 
'alka f VgBoSdm, -1- Ha) 1) tordmule, Alca torda (på 

västkusten äv.: sillgrissla, Una aalge); a.1.; jfr klamp-, 
klubb-, kluns-, sill-, snip-, trubb-alka m.fl. 2) i 
utvidgad anv. a) öknamn på Hälleviksstrands-bo Bo. b) 
som skällsord Sdm. 
Ssgr (akke-): alke-knot(t) m = -kung Bo. -kung 1) alke-
kung, Alle alle BoSdm. 2) alkhanne Bo. 

2alka f [jfr 4alka] våt o. halkig lerjord; smörja Dsl; i ssgr 
som askkevutpi smutsig, dirlråsa smutsaktig kvinna Bo. 

'alka f (air- Bo) [jfr 6a1k a] kinkigt o. besvärligt barn. 
4allca v 1 <tik- BoDs1) [jfr motsv. i da o. no; jfr äv. 2a1ka] 

pulsa (trampa, klafsa) i dy (ävja, smörja); med stort be-
svär arbeta i uppblött jord (lera); ad.; äv.: kajka (o. ro el. 
segla), kava (o. simma) Bo. 
Särsk. förb.: a. upp i p ptp uppakka om väg: uppblött, 
dyig, halkig Bo. 

salka v 1 'akkä Hrj) baxa el. flytta en stor sten med spett. 
6allca v 1 [jfr 'alka] mest om barn: vara kinkig o. besvärlig 

Bo. 
Avledn.: 'alkig (bl. -ot) adj kinkig o. besvärlig Bo. 

2allcig (-ot) adj [jfr 2a1ka] 1) om mark, väg: uppblött, dyig 
(o. halkig) o. därför svår att arbeta i el. gå på BoDsl. 2) 
om väderlek el. syssla: våt o. besvärlig Bo. 

alkohol m (allcåhdl Åm, alledho'l Ög, alkolhol Nb, 
Vstm, Sm, -hå'l Sk, alkehed Ha). 

'alkoran m [jfr SAOB kurans] i uttr. (vara) °pa söyn 
alcoran iaktta ett gott uppförande, uppträda med hyfs 
Nb(Renmarck). 

2alkoran s <alkora'n Nk) viss svartkonstbok. 
alkula, alkuse, allcutta, alkuva se 'al ssgr. 
'all f, i Sk äv. m <all SkVB1SHa> [jfr 'al] klibbal. 
'all adj <all, a- e.d. B1SmÖgSvealGst—Lpl, d- DalikmNb, 

s- Da1Hs1Mpikm> nästan bl. predik; jfr allna, alskas. 
I) om förnödenhet, förråd e.d.: förbrukad, slut SmVgNk-
VrinDalNorrl. 2) i fråga om tid: förliden, gången B1Sm-
VgSdmUlVstniDalHs1J1; om glädje, predikan, syssla 
e.d.: slut, förbi, över, till ända; slutförd Ög—U1Hs1Vb-
Lp1Nb; jfr blå-all. 3) om människa: död SmVgVstm-
DalHrjM01, särsk. i föraktlig mening SdmU1Hs1; om 
djur: självdöd SdffiNkUlVstmGstHs1Hrj; jfr själv-, 
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sten-all. — särsk. i uttr. "det är allt (Ög) el. "det är (vart) 
allt med ngn ngn har avlidit (SmÖgDa1J1), det är (blev) 
slut (med ngn) (VstmMpJlÅmVb). 4) vanl. om  männi-
ska: utmattad, uttröttad, förbi av ansträngning Sveal-
Norrl; jfr mol-all, ut all. — särsk. a) kraftlös, matt, trött 
BlVrinDaIHrj—Nb; jfr kv äll s-all. b) utsliten, utlevad 
Lpl. 
Ssgr: all-fallen om person: matt, slut Dal. '-mäktig ut-
mattad, kraftlös Åm; jfr allsmäktig II. -skov n el. 
-skuss n stund av trötthet o. mattighet; äv.: tupplur Mp. 

'all pron adj (m—f: all, a-, a- e.d. nästan allm., åll Nb; äv.: 
dl/ SkDalÅmVb, oll, Bl/ Dal, öl/ Sk; äv.: aller (alg allä 
e.d.) B1SmHaVgÖg; n, särsk.: -lit NU1(sällan)Hsl—Lp1 
(på sina håll jämte -11t), i NHaBo äv. all, i Bo äv. al. 
Anm. I Sk används allt på sina håll äv. vid s i m o. f. I 
vissa dalmål delvis bevarad person- o. kasusböjning (jfr 
Levander 1909 s. 54); i sg f.ö. följande former, delvis 
blott i vissa uttr.; i m, ngn gång f, (attr): allan e.d. 
GötalVstinDalHs1Nb, all'n e.d. Åm, allåni Vb; if (attr): 
alla B1SmG1, alle BlDs1Vrm, &la SkB1, dllar Nb, alldm 
Dal; i n (subst): allo, -d SkSmVgGlSdrnNkVstmVb, 
allä, -e e.d. SmVgG1DalHrjÅmLpl, ddll Nb, °allone, -a 
Sm(JJLgren); (attr): alldm (väl eg. PI;  jfr mom. 5 b) Bo. 
— I pl äv. enstavig form (all, dll e.d.): attr, i n SkÖl-
SmSdmGst, i m, f, n GlÖgUlDa1J1—Nb; subst, i m, f, n 
Jl—Nb; i vissa ute. (attr), vanl. i m: allan e.d. SmVg-
SchnNkUlVstmDal(o. bl. i n)JI el. (vanl. subst) &klin 
e.d.; täml. allm. Anm. Uttr. i all sin dar innehåller trol. 
ursprunglig sg-form) 1) i sg, attr a) vid s i bf (el. dem 
pron med underförstått s), ofta vid ämnesnamn el. koll. 
(som mjölk, säd, ved, fisk, folk): hela mängden el. förrå-
det e.d. av resp. samtliga, var o. en av hela (mängden); 
äv.: den myckna Götal(ej Gl)SvealGst—Lpl; äv. (vid s 
som betecknar ett område e.d.): hela GötalSvealik äv. 
vid abstrakter B1SmHaDs1SdmDalGstHrj.11. All(t) joren 
(åkermarken e.d.) Sk, °ollan issan (denna) lanzändan 
Dal(Prytz), all täkta hela det (till gården hörande) odlade 
området E. All byssens svin hela byns svin Sm; motsv. 
från Sdm. °All välten kring Ul. All vaken amin i alla 
tider Gst. °över all världen Vstm. "Gå el. vara all 
värld(s)ens väg SkG1ÖgU1; ofta i utrops- o. frågesatser 
som "kors (hur, vad) i all (el. allan el. alla) världen etc. 
SkSinHaDslög—Vrm. — Alla fyllna (skulden, ansvaret) 
Bl, all ampen den myckna ängslan el. oron R, 'all agen 
(ansvaret) Gst, all röega (krattningen) Ds!. — särsk. 
överg. i bet.: uteslutande, bara. Gå aller vtijen Vg (dvs. 
utan att gena e.d.). b) vid s i obf, ämnesnamn el. koll. = 
motsv. u. 1 a ÖgDalHrjMpJlÅmLp1Nb. Ofta vid s 
(ibland föregånget av poss el. dem pron) som betecknar 
tid, väg el. område e.d. °All dag (Dsl), dllan da (Nb), i 
all dag (natt) e.d. (BoDs1VrinJ1) hela dagen (etc.), alldm 
natt (hela natten) Dal. fall min (sin) da i hela mitt (sitt) 
liv SkÖISmÖg; jfr nedan. Han e Idog setm all vd-gag 
(om lång karl) Ul, motsv. från Gst. All tid (Sk; jfr alltid), 
i all ti e.d. (BoG1), i allan ti (Dal) alltid, i alla tider. °All 
vält e.d. (U1Hs1), i all vak e.d. (VrmUl) alltid; hela livet.  

3all 

— särsk. i utrops- o. frågesatser som va i all vak (Vg) el. 
"vad (hur, kors) i allan dag el. tid el. stund etc. (SkB1Sm-
HaVgÖgNb) el. "i all min (sin) tid (GötalSSveal) el. "i 
all sin (min) dag etc. (GötalNkGst); jfr 6 A b. — All väg 
(äv. uppfattat som ssg) Gl; motsv. från ÖlÖSmVgÖg—
UlGstHs1J1Årn hela vägen (i Ul äv.: hela tiden); äv.: 
överallt, alltigenom. All ve ijönem ds. Ög. Dclrn rodde 
allan d Hsl. — (Han har varit) över all jolt överallt på 
jorden Åm. °Dö ha rängne sa all jolt flyt ("hela jorden" 
flyter) Åm. all mark (hela skogen) fl; all aker (Vb), all 
dkäljok (Lpl) hela åkermarken. °Um (kring) allan skog 
Gl. I all (min) krupp Gl, i dll krdpp Nb, ömm i alldm 
krapp e.d. Vb, ont te (i) all min kröpp Lpl. 

i sg, adj a) predik; hel o. hållen, i sin (etc.) helhet 
(överg. i adv anv.: helt o. hållet; jfr "all) SmBoVstrnDal-
ÅmNb. Rompen legger all i e'n krull (knorr) Bo. (Han 
fryser så han är) s// stek (stel i hela kroppen) Dal. °Han ä 
ssm han itt vsre (vore) all tell (om sömngångaraktig 
person) Åm. (Jag är sjuk) all'n ijöttio (igenom) Åm. Ho 
cleurä dll o dåll hela hon darrade Nb. b) full (av), helt 
betäckt (med) ÅmNb. Hott va all i bkdner (full av blå-
märken) Åm. Vtira dll i laiy (helt nedsmutsad med lera) 
Nb. c) i uttr. "all (Hsl) el. allt (DalGstHs1JI) med sig o. 
"all (Hs1Vb) el. allt (DalHs1Lp1) vid sig predik; hel o. 
hållen, i sin (etc.) helhet; överg. i den adv bet.: helt o. 
hållet, alltigenom, i alla avseenden; a.1.; jfr 5 b slutet. Ja 
ha ont allveseg Vb. Han ä-n .21arver alit mä säg Hsl. 
Gdii (gården) va fi'n allt mä se'g J1. 'N hann (den här) 
tröjja ä trasi allt vä sä'g Lpl. 

vid s i obf sg: varje, all slags, av vad slag som helst, 
vilken som helst; allt vad (så el. så) heter; all möjlig; (i 
GötalSveal) ofta vid koll. el. ämnesnamn; nästan allm. 
All mad e jo Riesvara (livsmedel) Sk. All snålhet tar en 
feten änne Sm; likn. från Nk. °Mö pengar kan di skuke 
(skyla, dölja) all skid Bo. tir all laid långt avlägset Gl. 
°De bler-I nån rå när all rå ä ute Sdm. — Äv. med 
underförstått s: Dö likar vann (var och en) sinn mat, d 
damma (därför) bkir aller äten Vg. — särsk. i vissa förb. 
o. uttr.: "allt slag (i Sk äv. som ssg) allt möjligt; (av) alla 
sorter; äv. överg. i bet.: allting SkHaVrm; allt slags (skoj 
e.d.) SkHa. °Fänad au ök slav Sk(brd 1745). "Allt slags 
allt el. alla slags (saker e.d.) Bl. — "all sort (av) alla 
sorter; allt möjligt VgÖg. Fisk d alle-§stt Ög. Ja kan jära 
all sått (allt möjligt) Vg. "All sorts allt slags (frö e.d.) 
SmÖg. — "all möjlig spr.st. Allt möjlit frat (bitande in-
sekter) Sdm. — "för all del (allm.) el. 'Tör allan del (SkB1-
SmVgSdmUlVstmGst) el. "för all den del (SmHaVgBo-
Vrm) anv. för att ge mera eftertryck el. affekt åt uppma-
ning, begäran, svar e.d.; al.; stundom äv. som hövlig-
hetsformel: jag ber. — 'på allt sätt (Gl) el. "på allt vis 
(Skög) på alla sätt och vis. 

vid abstrakta s i sg: full; mycket stor; ren, idel Götal-
SvealVb, i uttr. som "till all lycka, "med all makt el. 
kraft, "med all flit, "av all ledhet. — särsk. i uttr. i a'll 
(Vrm) el. alle (Ds1) ve'ssa, te all vassa (Vg), för alle go 
vessa (Vrm) alldeles säkert, med visshet, under alla för- 
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hållanden; jfr motsv. i no dial samt allgodvissa o. 
alle-visst (nedan u. ssgr). 
5) i n sg, subst; äv. i förb. med adj el. pron el. som 
bestämning till pron: allting, allt möjligt; alltihop, det 
hela; vart o. ett; ibland äv. för att uttrycka myckenhet; 
allm.; genom "och förbundet med föregående ord: (och) 
(allt möjligt) annat sådant, (och) allt vad därtill hör, 
(och) allting; täml. allm.; jfr allting. Brennevin å salt de 
jelpår får allt (ordspr.) Sk. Hundan vet va di heter allt 
Ög. Sånt menns ja allt Sm. (Han är tjuvaktig) d gu' vejt 
allt J1; motsv. från Vrm. Ve ta ju allt båtte jo4a (all vår 
bärgning ur jorden) Lpl. (De hade sett honom) °se säkert 
som allt (Vrm) el. se  sant söm allt (Vb). (Han snattrar) 
så allt går i ett Bo. Va allte (eg. väl vad allt av) träpära! 
så mycket päron Sm. Komm sta allt när allt kommer 
ikring R. Igyen fekk allt d imen vott utan (i fråga om 
sorg o. bekymmer) Åm. Där va ohyra d allt Sdm. 
(Kolmilan) °va klubba (klubbad)d allt Dal. Fä de å allt 
förresten, för den delen Bl. — särsk. a) bestämt av relativ-
sats: allting, allt vad det vara månde; det hela; i 
förbindelserna "allt (som) etc. el. ^allt vad allm., "allt det 
etc. SmÖgN1cDalNorrl el. ^allt det som etc. DalNorrl. De 
e allt ja ha valt dä Öl. Hd vill int i' (jag) fsr allt ä te (för 
ingen del) Dal. °De jalp allt ssm ti kruppen komm allt 
kroppen får (av föda, smaldig eller ej) är nyttigt e.d. 
(ordspr.) Lpl; i förb. "allt det el. vad äv. överg. i bet.: så 
länge (som) Sk. (Han har gått där o. trampat) allt de ja 
kan migs. — ofta i uttr. ^allt som är el. var (SmDslUlDal-
Norrl) o. "allt det som är el. var (Da1J1ÅmLp1) allting, 
allt möjligt; alltsammans. Tog än (han) allt sam va?Dal. 
°Allt hd söm haffs (används), hd skaffs (nöts) Åm. Hon 
»kär å skratt (fnittrar o. skrattar) dt allt såm är Lpl. A'l 
sum ä alltnog (så), hursomhelst (så) Bo. — "allt, ^allt vad 
o. ^allt det ofta adv i bet.: så mycket (som), det allra 
mesta (som). Sen spragy ho allt va ty å remnia hull (inåt 
skogen) Sm. Gno nä (ligg nu i) allt va-ctu ämmänste 
(någonsin) örkerUl. °Når katten sitter i spisen å spinner, 
gnager rätto (råttorna) allti di hinner (ordspr.) Sdm. b) i 
vissa ute. o. förb.: i &Råm de' e.d. rätt som det var; 
under tiden Bo. — för allo (SmSdinNk) el. för alle e.d. 
(Åm) för alltid SmNkÅm; jämt, beständigt Sdm. — för 
allt e.d. för allt i världen HaGl; föralldel, så gärna 
SkB1Sm; så; hur mycket — än Mp; så mycket som; tänk 
vad Vrmkn. °Män för allt wa du jör, så etc. Sm. °För 
ahllt jä ha grete för hann (gråtit för hans skull) Åm. (Han 
var fasligt folklig,) Tsr allt kom han var Mp. — för ett å 
för ållt för allt i världen Åm; lör allt det (för allte e.d.) 
(tänk,) så många gånger (etc.) Hs1J1. För a'llt de han ha 
vii (varit) der .11. — "för allt i världen SkSm o. f.ö. spr.st. — 
ett för allt e.d. allt inberäknat Gl; i en klumpsumma Ög; 
oavbrutet, i ett sträck Ög. (Klockan har gått) ett för allt 
sänn i går. — i ett för allt e.d., allt inberäknat, inalles Sm-
HaSdinNk; jämt, i ett sträck Ög. — °i alle inalles Vg; i 
allo i allt Nk; till alla delar Vg; jämt, beständigt Sdm. — 
(Vara någons) °allt i alle e.d. (SinHrj) el. °i allo (SkUl) 
el. i allt (Vg) allt i allo. — allt i allt e.d. inalles DalLpl. —  

^allt i ett se u. en rälcn. — °Iangs allå överallt Gl. — mä 
alle e.d. (SmVgDalHrj), 'bä allo (SmNIcHs1), mä allt 
(Sm), min ollå el. ollt (Dal) allt sammantaget, allt som 
allt SmVgNIcDalHrj; alldeles, helt o. hållet Nk; för gott, 
på allvar DalHsl. — °mö ett å allt inalles Sk. — °allt mä 
allo helt o. hållet Sm. — allone (el. -na) för alltid, 
helt o. hållet Sm(JJLgren). — "till allo (dell allo) i allt Vb. 
— vd alle el. ålle (Åm), ve ååll (Nb) för gott, för alltid. 
°Hån hd firi (har farit) ve &Ill Nb. — över allo överallt 
Vg. — över allt: dä jekk ett över allt da det blev lika för 
alla det Åm; jfr överallt. — °allt u allt allting; `Sild, sot, 
salt u malt jälpar för allt u allt Gl. — allt åm allt (SmHa) 
el. allt sdun allt e.d. (B1SmVstmDa1J1Åm) inalles, allt 
tillhopa; jfr alls om alls (u. alls). — mä säg e.d. 
(Hs1HrjMp) el. allt vä säg (Lpl), alltsamman, alltihop, 
rubb o. stubb; a.1.; jfr 2 c. Dam ha §leä lägdan (slagit 
vallarna) å halckjlsten d allt ma säg Mp; äv. överg. i 
bet.: från början till slut, hela tiden Mp. 
6) i pl, om hela den ifrågavarande mängden e.d. el. med 
tanke på var o. en däri ingående individ, sak e.d.: 
samtliga. A. adj a) vid s i obf pl, ev. bestämt äv. av adj; 
äv.: alla möjliga; äv. med bibegrepp av talrikhet; äv. (vid 
upprepad händelse e.d.) i tidsuttr.: varje särskild av Gö-
talSvealGst—Åm. En (jag) e styv i alle limmår (i alla 
lemmar) Sk. Alle vijene vejna överallt Sk. Fö alla masa 
han a jot s'pp i solcImera ikri'm tänk, så många mossar 
som han odlat upp i socknarna häromkring Sm. °Ståtele 
å fsmämt på alle vis (i alla möjliga avseenden) Dsl. Ha 
pratar upp at all skogisar det hon säger är alldeles be-
fängt Gl. °Alla tiiidar alltid Gl. Nar en ha alle väge lät 
srker en imen å gå (ordspr.) Ög. D-ä inte rokit å vare jift 

gå'yger Ög. °Alle nyckle ä inte bundne we et bälte 
(ordspr.) Ög(Nyrän). Le å jekli på alla fasoner (i alla 
avseenden) Sdm. Fsr (förr) by'yggd di sppå htfög 
beid Vrm. Um ksllet nöt hadd hsn (alla kulliga 
nötkreatur hade horn) etc. (ordspr.) Vrm. maner 
jägke-§a mygga när ho peess i hav alla små tillskott gör 
sitt etc. Vrm. Alla svin alvatta i msrkreUl; motsv. från 
olika håll. Dejin jeser över alla braddar Ul. An kuggad 

we'a (tittade åt alla häll) Dal. Sksjjarar dy alls slag 
Dal. (Skogsrån) ksm jämt alla kvällar Dal. Hd ä-nt bak-
dag alla dagar int Ost; motsv. från olika håll. °Dam 
frästa (försökte) pi alle vis d få upp-a (henne) Hsl. Då 
vstt-e ell i all åser (eg.: då blev det eld i alla åsar; ifråga 
om häftigt vredesutbrott) J1. — särsk. i vissa förb. o. uttr.: 
all ting se allting — ^alla dagar (SkB1SmHa), "i alla 
dagar (B1HaÖgLp1) alltid, i all min (etc.) tid. Ja va li'den 
å ha va'd (o. har varit liten) lilla da Sk. Dä ble (blev 
kvar) alla da'a Sm. — "i alla (etc.) dagar el. "i alla (etc.) 
tider i fråge- o. utropssatser, uttryckande förvåning, upp-
rördhet o.d.: ko'ss i alla da' Sm; motsv. från Gl, va i 
allan dagar (SdmNk o. motsv. från Dal) vad i all värl-
den; ja vet inte hur i allan dar dä sa bh Vg. I alla tfer 
(Sm), i allan ti'der (SmVgÖg), va i alla(n) ti'e o.d. 
(Ö1Sm) vad i all världen ÖISmVgÖg; för allt i världen 
SmÖg. — "i alla fall se fall. — för alla deler (Vg), för 
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allan delar e.d. (VstmDal) för all del. Fs allan dela jö int fårr ölla, öd (att) etc. Sk. °Ett fil me all det värsta bland 
hd! Dal. b) vid s i obf pi med äv. annan bestämning än alla fån Öl. Han va då int mä på alls, far (näml. alla 
adj; täml. allm. °I alla värsens der Sm. °Allä Guss äng- nedlagda älgar) Dal. - ellipt. i utrop: Ja män alle, sa-ke 
/är Nk. °Di undrä all sin under å undrä allä sinä skäppur ja (sade jag inte) de dtg Vg. Kug i alla! kors i alla dagar 
å skåp fullä (uttr. för intensiv undran) Sdm. (Ett åbäke) Ul. - i förb. far &flum för alltid Vg. - i förb. "i allom i 
°te bil, lang (lång) som alle våre dager Vrm. 'Täpp igen allo; i alla skiften; sporad. Han har birejet hänna (blivit 
Mir (dörrar) å fönster å alle drag sam finns Hsl. - hennes) allt i &Rum Vg. Så ä-n (är han) i ållom Åm. 
särsk. i vissa uttr. o. förb.: "i alla mina (sina) dagar i hela Ssgr: A: all-bekant allmänt känd, ökänd Vg. -botsrot se 
mitt (sitt) liv SlcDs1SdmVrmDalHs1J1Vb; äv. i fråga- o. d.o. -brånad C-bråna Gl) 1) stark (allmän) klåda; jfr 
utropssatser (jfr ovan u. a) som "vad i alla mina (sina) b råna. 2) stark bränning; allmän vågbrytning; äv.: virv- 
dagar etc. HaVgGlÖgSdmNlcUlGst. - "alla de alla möj- lande snöyra. -brining (abruning Gl) = -brånad 2 
liga; äv. för att uttrycka talrikhet; i sht i uttr. som "på alla (början). -daga adj daglig(en återkommande e.d.) Gl- 
de (di, daj) vis el. sätt, "av alla de (di) slag el. sorter (Neogard). °Alldaga gäst. -daglig se d.o. -dags-kost var- 
SVGötalSvealMpLpl. Vålp mej för allä di nåder (för dagsmat VgGlSdm. -dags-regn dagsregn Dal; jfr -regn. 
guds skull)! Sdm. °Ålla di varsens hestoriår Sk. "för alla -deles(t), -denstad, -denstund, -dentid, -denting, -don, 
de gånger tänk så många gånger (som etc.) SkSmVgUl- -farande, -far(a)-väg, -fraken se d.o. -god (om Gud) Öl- 
Åm; för alla de gågger ja jairpenUl. För all di e'nner! så Vg—Nk. -godvissa, -gudshelgon, -gäng, -gängse, -gär- 
mycket änder Jl. - äv. med underförstått bestämningsord nings-mänske, -helgon, -ihop m.fl., se d.o. -konstig om 
el. ellipt.: ̀ blycklin som alla de Abc Ul (brd 1752). c) vid person: som kan (göra) allt möjligt Vg. -ledes se 
s (el. som s böjt grundtal el. subst adj) i bf pl (med el. alldeles(t). -makt, -man, -moge se d.o. -mulen [jfr av- 
utan andra bestämningar); allm. Alle daga alltid Ög. Va i mulen] om himlen (vädret): jämnmulen (-mulet) Gl. 
allan da'ra ä dä fatt (står det nu på)? Vg. A'11 tri'an J1— -mundeväg, 2-mäktig, -mäla, -män, -männeväg, -män- 
Lpl, alle trean Mp; motsv. från ÅmVbNb. Vara utä ti Ding, -mäns, -mänt se d.o. -regn = -dags-regn Dal. 
sllä fyrä vära (i alla slags väder) Mp. Han ha all ddm -rädd fylld av onda aningar Dal. -samman(s), -sköns 
hu'sa stå ö'ö (stående öde) Öl. - särsk. i vissa förb.: "alla m.fl., se d.o. -slag adj (öllIsla e.d. Sk, a'- Bl> alla slags; 
delarna sammanfattande om flera el. många olika saker, allsköns. -slags adj (ö'llslass e.d. Sk, 'allIslass Bl, -slafs 
företeelser, förhållanden o.d.: alltihop; allting Dal- Sm, afilslaws e.d. Ha, -slaks Sdm) 1) = -slag; al.; äv. 
Hs1J1—Lpl. °Ja fekk a'll delanä Dal. He djell eint i med underförstått huvudord SkBl. °Han läade (lärde) 
alle= &dan kra'amm det duger inte att klaga över dom allslass män bara da som va ont Bl. 2) överg. i adv. 
allting Vb. - "alla gångerna samtliga gånger(na) el. Du ä fägget o möget o all slass dan (skäggig o. lortig o. 
tillfällen(a) J1Nb. °Ja et hav e (inte har det) äll gången på allt sätt ovårdad) Sk. -stad se d.o. -stadigt adv 
vure så rdolit för mä Nb. - "alla hållen (i uttr. "från el. dt (afistadet Ha> lugnt o. stadgat. Da jigge (de gick) a. te 
alla hållen) DalMpJlÅmVb. - ̀ blid sätta Sdm. °Han ha vä'jja. -stads se d.o. -stans se allastans(en). -städes se 
buri sej dumt dt på allä sätta. - "all(a) visen SmVgUl- allas täde s. -summan se d.o. -svart alldeles svart; i n: 
DalHslJgan. °Å tänk va-re ha vurti bra mytyy ander- kolmörkt VbLpl. -sökt av många eftersökt, eftertraktad 
lunder barra i mitt minne, på all visen Ul. d) i förb. med SmSdm. -sönder om sak (redskap e.d.): förstörd, ram- 
grundtal el. pron (bestämt av relativsats) utan följande s; ponerad Hrj(boupptr 1829, 1849). -tuvig kinkig, grinig, 
allm. Vi skulle alle tre hålle i tagga (tången) Vrm. 'Tänk som ej blir tillfreds Vrm. -tid, -ting se d.o. -tjock i n: till 
va-rä sulle gå st te alla-ii! (så mycket det skulle gå åt till trängsel fullt VbLpl. -vetande (SkSinHaVgBoSdniNkUl- 
alla dem) Vg. AUX je'ner allesammans Ul. e) predik GstMpVbLp1) el. -vetandes (SkB1VgMpLp1) el. -veten 
GötalSvealVbLp1Nb. Dit en sö (får) hspper, hspper de (HaÅm) adj. '-väg allfarväg Gl. 2-väg adv se 'all 1 b. 
all (ordspr.) Vrm. Ve vosott a'all lfik vi blev alla lika -vägs adv alltjämt; allestädes Gl. - B: allt-redan, -slags- 
Vb. B. subst, var och en; alla människor; samtliga som i karl m.fl., se d.o. - C: alls-mäktig, -tinges se d.o. - D: 
sammanhanget kommer i fråga; allm. D-ä allum te bruta alla-goda, -handa, -lunds se d.o. -stadar se allstad. 
fsrbu't (förbjudet att fela), å allum te bättra säk befallt -stans(en) se d.o. -städer se allestäd. -städes, -vagns 
Vg. °Ala vell ha, men engen vell släppe te nöt (släppa m.fl., se d.o. - E: alle-ledes, -städ, -vart m.fl., se d.o. 
till ngt) (ordspr.) Bo. °Alla frägtir, va väger han (dvs. -visst adv.  [jfr motsv. i no] i synnerhet, särskilt; äv.: för- 
ekonomiskt sett), men ingen frägär: va kan han? Sdm. visso J1; jfr 'allade 3 b. -F: aller-stäns se allastäns. - 
Tjyven tror alla fök (ordspr.) Dal. Best s stest (störst) åv G: allom-bry, -lunda, -stads, -stans, -vägom se d.o. 
sslism Dal. Då fekk-en da'ans ma all uttan &i ta Avledn.: I allade pron adj, 'allande pron adj o. adv, 
stämärn (dansa med alla utom en av flickorna) R. Hån silandes, anans, allanste, Caste pron adj, allende pron 
ha in hd§§ ivi (eg. han har en hals över alla, dvs, är adj o. adv, allende,s adv, se d.o. - allensta pron adj se 
en stor gaphals) Ni,. - särsk.: bestämt av relativsats; allanste. - allesta pron adj se allaste. - allingens adv 
allm. Där va ente alla san spöge inte alla kunde se spö- se d.o. 
ken Sk.°Ja fräga allö ja möttö ja Hsl. - eg. med under-  'all adv <all e.d. VgBoSdmVrmUlVstm(Herweghr)Hs1Hrj- 
förstått bestämningsord; allm. °Ja ha ju salt de am n gaung J1(Agerberg)—Lpl, åll Nb, g/ Bo, s// Dal> [jfr 'all] 1) 
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alldeles, helt; ofta i förb. med fårgadj Vstm o. norr där- skräkkt tå-ssä (rädd av sig) Hsl. He va int se a'llväg 
om; jfr 'allt 1. °Dä va all svarst (beckmörk» Hsl. °All falet (farligt) Vb. 
einsomon (ensam) Jl. Hd lys all rött å linnber det lyser al1sibI1st se 3a11a a. 
alldeles rött av lingon Åm. Hån jer gkipin i barmen 'allade el. allde pron adj (allade, allädi e.d. SmVgSdm- 
han är alldeles bar (obetäckt) i barmen Nb; jfr 3a11 2 a. - NkUlVstinDalNb, allecle fl, allde Bl, chIldi U1) [jfr 3a11 
särsk. förstärkande; äv. i utvidgad anv.: °Läggä på e all 6 A b] förstärkningsform till 3a11. 1) vid s i sg: stor, 
förbannäde (en väldig) brasö Ut °Utå all häl vite UL 2) i väldig Nk; i ssgr: allehanda, all möjlig e.d. °En allädi 
förb. med vissa tids- el. rumsuttr.: hela tiden; ända; hela drsse (hop) mä männisjer Nk. - särsk. i utrops- o. fråge- 
vägen e.d. Bo. All me ens alltmedan, hela tiden; all då å satser UINb. 2) vid s i bf sg (sällan pl) el. dem pron, i 
då; all nete ända ned till; all där å var, all åver, all över eufem. svordomar. (Springa e.d.) för allade katten (Nk) 
överallt; jfr allt över (u. 'allt 2). 3) vid komp: allt Bo. 4) el. sum allede bövel (Vg) el. utd alle di den (Nk) utav 
redan VgBoVrm; jfr 6a. E du all här? Bo. 5) bekräftande själva tusan; likn. frän SdmUlVstm. (Tidigt uppe) sdm 
el. medgivande: allt, nog, väl, säkerligen Bo. Ja får all allde rakkaren Bl. °Grofft (grovt) som alldi skammen 
plass. 6) vid jämförelse: minst lika, väl (så) Bo. Dö e all Ullbrd 1691). - särsk. i ellipt. any.: Dö jekk utåv allade 
så bra. Vstm; likn. från UlDal. 3) överg. i adv a) väldigt Sm. E 

5a11 adv se 3a11a. - -all suffix se kal. allade jup grop; jfr ' all ande 2. b) helt, alldeles R. Alle- 
'alla f (SkÖl(i bet. 1)J1Vb) el. 'alle m (Öl(i bet. 1 o. 3)G1- de visst helt säkert (iron.); jfr alle-visst (u. 3a11). 

SdmU1Nb) (a- SkÖl(äv. a-)G1U1Nb, a- J1(licim)Vb) [jfr Ssgr: allade-lund (°alledilånn J1(Agerberg), alledelånn 
motsv. i full] 1) = 'al ÖlG1SdmUlVbNb. - särsk. alfå- J1) på all(ehand)a sätt. -stans [jfr allas täde s] <alla- 
gelshona Sk (hannen: gaddes). 2) viss, inte närmare be- delätans e.d. Ill, -stanä MpÅm(äv. ållade- e.d.), °alle- 
stämd andfågel J1. 3) (?)tobisgrissla, Cepphus grylle destans e.d. Ull» överallt, allestädes (mer el. mindre 
Öftenl. Linné ÖlResa). emfatiskt). Gud ä ållstaitä, ja han ä ålladestanä Åm. 
Ssgr (alla-, -e- Gl, °all- GlSthlms skärg.): all-fågel 2a11ade adv ealleda, all di R, dö Lp» [jfr 3a11a] allra 
Stockholms skärgård. -gubbe alfågelshanne Gl. -käräng, J1Lpl. "All di mest allra mest Jl. dö fsätä ssm gall 
-mutta alfågelshona Gl. -valsen bf, viss danslåt Gl. -ägg det allra första det var möjligt Lpl. 
Gl. allaförst se 3alla b. 

'alla v 1 (a- DalLpl, s- Dal> [jfr 2a11] 1) intr, i förb. a. ur allagoda s (°allagoa UllIhreS), ckillägo'd U1) i uttr. som 
(se nedan). 2) tt, behandla (ngn) illa Dal. °fara bort med allagoa (för gott, för alltid; väl urspr.: 
Särsk. förb.: a. ur dö bort; svimma Dal. - a. ut uttrötta med all lösegendom). 
Dallbel. bl. i p ptp)Lpl. allahanda adj o. s el. allahandert adj (alle/handa e.d. 

3a11a el. 'all adv (alla e.d. SinHaVgÖgSdmVstm, alle (a-; SkSmVgBoGlSdmNkUlLpl, ålla- e.d. Nb, allalhanna, 
-a) ÖlVgBoDslög—VrmVstinHsl—ÅmLpl, ale BoDsl, alle- SVGötal, ölla- e.d. Sk, °C- Dal(brd 1733), 
ållä e.d. MpÅmLpl, all e.d. Vrm—Gsdl—Lpl, allalhdrma SmÖg, -haoya e.d. Sm, 'allehdonna Bl, aall 
DalÅmNb, all e.d. VstmDa1JILp1) [jfr allra] allra; av el. håånn, all hdånn e.d. Öl, 'all(å)handrå Ul(brdr 1700-t.), 
bland alla (allt); förstärkningsord vid superlativer (i delar ållahandet Nb. Vanl. acc. 2 på första ssgsleden; acc. 1 på 
av Dal o. Norrl äv. vid subst sådana); alla etc. + superl sen. leden mer el. mindre vanlig i UlLp1Nb) 1) adj, som 
uppfattas ofta som ssg; a.l. °Sadd du alla frommarste attr: av olika slag, olika slags, varjehanda, all möjlig, 
(främst)? Ha. Håhå ständit, män allavaät um nättem allsköns; a.l. 2) s a) utan bestämning: allt möjligt, litet av 
(tales.) Vg. (Röra med gröticräldan) °de allä värstä Sdm. varje SkSinHaG1Sdm. Detta säjr allehanna (ser miss- 
"All värst var-e fell me svinen etc. Ul. Som all tje'ttest tänkt) ud (tales.) Ha. b) i uttr. som: leta allehanna (Ha), 
el. "som all kringest mycket ofta Jl. Han ä tå alle elstert °allslajs allahaonga (Sm) litet av varje, varjehanda; jfr 
(bland de allra äldsta) Åm. - särsk. i vissa förb. a) ^alla al lalunda 2. (Jag går här o. ordnar) %nä lite allahaonga 
bäst som konj: rätt som, bäst som SmBoDsl. °Allabäst Sm. 
dö va, så kom an Sm. b) "alla först som konj: i förstone Ssgr (-nda- SkB1, -nna- SmHa, °-ngs- Sol): alla- 
då, strax Ha. Allafsrst en blaj bon (blev bonde). c) "alla handa-karl man som kan (el. tror sig kunna) göra litet av 
helst adv 1) särskilt, i (all) synnerhet HaSdmVstm- varje; tusenkonstnär; mångsysslare SinHa. Allahanna- 
DalMpJlÅniLp1Nb. (Han borde inte etc.,) allahälst som ka(r) ä imahannaka(r) en mångsysslare kan ingenting 
han vesste (visste) etc. Ha. (Han var lynnig,) °allehälst ordentligt Sm. -makare = -karl SkB1Sm. -sked vävsked 
då han va på tum (var beskänkt) R. 2) säkerligen, troli- som kan användas till olika vävar Sk. 
gen Lpl. Ja kdmm föll allähälst fö-äennt (för sent). d) allahelst se 3a11a c. 
"alla mest som adv: särskilt, i synnerhet SmHaHs1J1; äv. allalunda adv el. s <allalunna Sm, ollund(e) Dal) I) adv, på 
överg. i bet.: särdeles VbLpl. ("Tallar" är besvärliga att alla sätt (jfr allomlunda) Dal. 2) s, i uttr.: litä allal unna 
mocka ut,) allame'st söatalla (får-) Ha. (Inte är han så) litet av varje, varjehanda Sm; jfr allahanda 2 b. 
allmest dukti cint Vb. e) "alla värst adv, särsk. i uttr. allamest adv se 'alla d. - allamodig se alamoden. - 
"inte (så) allavärst inte så värst, inte särdeles SmVg- allamänskad adj se allmänskad. 
Ds1Sdm—DalHs1VbLpl. °Han va just int allevsrst lallande pron adj o. adv (allalnde (a-, d-) e.d. SkSm- 
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Ds1ögSdmVrmUlDa1J1; ställvis -ne) [jfr motsv. i finl 
samt 'all, 'allade, allandes, allans, allanste] för-
stärkningsform till 'all. 1) adj, all (möjlig), hel; stor, 
väldig; a.l. Kåss i allane da! Sk. (Vi sådde) °en allande 
hoper (med spenat) Sdm. Va i allande valt (värld)? Vrm. 
(Vi hjälpte honom) °på allande visa på alla upptänldiga 
sätt Dal. - särsk. ellipt. i utrop Sdm. °Nå i alläne! 2) adv, 
väldigt SkVnn. °Ajn allande stod gris Sk. 

2a11ande adv <-nd- DalVb> [jfr 'alla] allra (med viss em-
fas). 

allandes pron adj [jfr 'all] = 'allande 1. (En stor) ananas 
smörmad (smörgås) Sk. °Var i halländes tider (etc.) LT1. 

allans pron adj [jfr motsv. i full samt 3a11, allan stel i uttr. 
för förvåning e.d.: Va i allans tider (etc.) vad i all värl-
den ÖgSdm. 

allanste el. allensta pron adj [jfr 3a11] (-anste e.d. Ög-
SchnN1cDa1MpJ1, -ensta ScimUl> 1) i uttr. Tsr allanste 
dek (Dal) el. del(er) (Mp) för all del. 2) = allans Ög-
SdinNkUlDal. °Ksrs i allanste dar! ÖgSdm; likn. från 

allanste guss namn! (vad) i herrans namn R 
allanto n «illantg Mp> oväsen, larm. 
allare m Kallare el. alla're Sk> [jfr 'alla] = 'al. 
allareda(n) el. allaredo (-rede) adv (alla/rea e.d. VgNk-

VstmDalHsl, -re Vg, -rajje e.d. SkB1, -rdjje B1Sm, 
allelre(a) Vg, -re(d)e Sk, °-rtijje Sk, °-rei 11, °allirea Ul, 
aallIrea, -rea Vrm, allIre(d)s, -rea Dal, °-rajdu Gl, 
-rääjj e.d. J1, ållerajje e.d. Sk, ållfräjd, -rp Nb, öllalrajje, 
-räge Sk, -rdje, -rååj e.d. SkBl. - alla/redan e.d. el. 
alle- Götal(fasll.)SvealMpVbLpl, allalräjjan, alle- e.d. 
SkHa, allarean e.d. B1Sm, alkiren Sdm, allåre(d)an Sk, 
allerenn Vg, all/redan ÖlSdm, -re/da il, åållIrpdan, 
-rejn Nb, ̀ killärean Åm, sllredan Dal, öllalråjjen, -rägen 
e.d. Sk. Vanl. acc. 2, på första el. andra leden, ibland på 
båda> [jfr 4a11 o. alltredan] allaredan, redan. Snöen yre 
så en kan inte titta cl häa haa allaråjje blett stora drevjä 
(drivor) Sm. 

allastadar adv se allstad. 
allastans(en) el. all(e)stans(t) adv (alla/stans e.d. SkB1Sm-

HaBoGlVstmDalGst; äv. -stansen Sm; alle/stans e.d. 
SkSmHaDslÖgSchnNkUlVstmHsl—Lpl(jfr nedan ang. 
sen. leden), -staq(1) Ön, -staga Mp, °-stanster Sdm; 
allejtans SdmNkUl; all/stans e.d. G1U1—GstJ1—Lp1; 
sen. leden är i ÅniLpl -stcum, -startj, -stanf e.d., i Gst 
alternativt -stags, -stanf; ang. förra ledens vokal jfr 'all. 
Vanl. acc. 2 (ibland acc. 1) på förra leden, mindre ofta 
acc. 1 på sen. leden; särsk. vid emfas äv. med två hu-
vudtr.> [jfr allstads] överallt, allestädes, på alla möjliga 
ställen; al.; jfr allastädes. °Je ha nå ont litte allstans 
jag har ont litet överallt R 

allaste el. allesta pron adj K-aste e.d. GlSdmUlDal, -ästä 
e.d. Dal, -esta e.d. VgSdmNkVstmDal, -ista 
-este Ög> [jfr motsv. i fml] förstärkningsform till 'all. De 
var utcl allista visar såm nånstin kunna finnas Ul. För 
allaste dalar (del) Gl. - särsk. i ute. för häpnad, förvå-
ning e.d.; a.1.(ej Gl); jfr allande, allans, allanste.  

alldeles(t) 

Allesta daar! Va ha-clu fått för grant? Vg. °Hur i allaste 
välane (världen) ha du kummi hit nu? Ul. 

allastäder adv se allestäd. 
allastädes el. all(e)städes adv <allalstäss (-stass), alle- 

e.d. Sm—Bo(bl. -est-)G1(bl. -ast-); sta'ss J1(lidm); 
äv. allaste'ssän e.d. Sm, stä'ss Bo, °allstäss Ög> = 
allastans(en); jfr allade-stans, allastäns, 
allendestans, allestäd, allomstads, allomstans, 
allors(t), allstad, allstads. °Allstäss godt men hem-
ma ä bäst Ög(Nyrän). 

allastäns el. all(e)stäns (e.d.) el. allerstäns adv [jfr alla-
stans] <a/laistäns e.d. SkB1SinHaSdm, äv. ålla-, ölla-
Sk; alle- e.d. SkölSmVgBoögNIc; all- e.d. ÖlSmG1; 
äv. allestänsen e.d. SmHa, alleaäns ÖgNk. Ang. beto-
ningen jfr allastans(en)> = allastans(en); jfr alla-
städes. 

allavagna el. allavägom adv «illavana Sk, ållavggo Ni,> 
överallt, på mänga ställen; jfr u. vag, väg. 

allavärst se 'alla e. 
allbonit m invånare i Allbo hd Sm. 
allbot(s)rot f <allbgts- SdmNk, allbote- Nk) (roten av) 

bockrot, Pimpinella saxifraga. Anm. Nb hos Rz 7 a fel 
för Nk. 

allbrott se åbrodd.- allbräck, allbräkt m se albräck. 
alldaglig adj (-dagl- e.d. VgBoGlSdmNkUl, 

-dajek- Vg, -dajl- Sm, -dal- SkB1> daglig; vanlig, vardag-
lig; trivial; a.l. 
Ssg: alldaglig-dags dagligen; jämt o. ständigt VgGl. 

alldeles(t) el. alldelens(t) el. alledes adv (all/delas e.d. (äv. 
åll- e.d.; jfr 3a11), -dr- el. -dg- allm.; äv. -dej- .11, -dgj-

Nb, -daj-, -4- e.d. SkB1SinHa, -dip- e.d. UlDal; 
äv. -t ÖlöSvealDalGst; -cipkes o.d. Dal, -(d)gers Öl, 
-dpej SmÖgSdm, -des e.d. ÖlNkVrmDalGstÅm—Nb, 
-deras Ul, -dras Vrm, -ejles .11, -elas ÖlSmÖSveal- 
Daljl, -eds Öl, -elest, -eres(t) e.d. Ul; alles e.d. 
ÖSverige(ejG1MpÅmNb)VgJILpl, -t Sdm; alldelens e.d. 
ÖlÖSvealDalGstVbNb, -t UlGst; äv. cbllIdelenes Sm, 
-delnes Mp, -dens VstmVb, -ens e.d. Öl. Vanl. 
med acc. 2 på första stav., i flerstaviga former äv. med 
acc. 1 på första el. andra stav. (vilken senare då har lång 
vokal el. diftong)> 1) som bestämning till adj (el. adv el. 
prep-uttr.) el. verb, ibland äv. till räkn el. s: fullkomligt, 
fullständigt, helt o. hållet, fullt, till alla delar, absolut; 
allm. Ho (klockan) ä iint allans fyyr Öl. Ja ä alldeles 
nummen i hållna (kraftlös i handen) Sm. Den fsrkregger 
hög (förkväver linet) alldeles Ha. (Kärrsjö) ligger 
alldeles i Kks'ster Rigamkig Ög. Då här ä då alles 
sanni g Dal. Alldejles uttan hon (utan horn) fl. - särsk. a) 
för att beteckna fullständig likhet el. överensstämmelse 
e.d.: fullkomligt, precis; allm. °Di åkadä (okade) kona 
alläs som di dkadä oxana Sm. Då va alldeles sam jä ha 
sett hänn (henne) Vrm. Han ligger allis sdm i vaka (dva-
la) Vstm. Vist= (gnistorna) stå alldeläs ssm-n sprut 
oppjsnä muran (uppgenom skorstenarna) IL b) förstär-
kande adv uttr. som betecknar rum el. tid: just, precis; 
allm. Han kåmm alldeles stras ätte me (strax efter mig) 
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Ha. Alles ve sokgåegen (solnedgången) Nk. Vi skull 
alldelläs nu' tä' (skulle just nu börja) Dal. 2) som för-
stärkningsord före adj o. adv: mycket, synnerligen, helt, i 
hög(sta) grad; ställvis i GötalSveal. °Ha sag (hon såg) 
alldeläst väl äut Gl. Dö va alldeles bety'delit (märkligt), 
att etc. Ög. Alldeles liten Ul. - särsk. i uttr. "alldeles för 
(+ adj el. adv) alltför, mycket för; täml. allm. °Gossen va 
alldeles fsr skrane (mager) Dsl. 3) som förstärkningsord 
a) till adj el. adv: rentav, rakt; fullständigt; bokstavligen; 
täml. allm. Alldeles magalöst snäll Ha. Han ä alldeläs 
ojaltplig (oförbätterlig) Mp. - särsk. i uttr. "alldeles värre 
förfärligt, gruvligt SmSdmUlVstmMp. Du gno på 
alldeläs varre Sm. b) till v: formligen; rentav, riktigt 
BlÖlSmVgÖgNkDalGstHrjJ1. (Han frös) så han all-
dåjles hekrade (darrade) Sm. Dö alles laiiker å bar (kryl-
lar av barn) Ost. Ho hosta ss ho må alldeles gå tä (för-
gås) Hrj. 4) ellipt. för uttr. som a) "alldeles förskräckligt 
(el. väldigt el. oerhört): (rentav) förskräckligt (etc.) 
SkSmHaVgÖgDalNb; äv. i uttr. "så alldeles (SmHa-
VgÖg) el. "si så alldeles (SmÖg) så förskräckligt, så 
rysligt, så oerhört. Dä ä så dumt så dö ä alldeles Sm. 
°Dä va alldeles va du ar hannlat Vg. Ja slo-mme så 
alldeles Ha. °Iblann fekk an så alldeles mä fesk Vg. Ja 
ha hatt så alldeles styfft hår Ög. Dö ä så varmt si så 
dlldeles Sm. b) "alldeles galen. Je-tjo ålldajles Nb. 5) i 
ställning efter en påståendesats, bekräftande denna: san-
nerligen, verkligen; spr.st. De e en farli ii (backe) 
alldeles Sk. De ä ett stort härrans elände alldeles 
Sdm.°Ja råkä då ut far sönnstraffe alldeles Vb(Sten-
berg). 6) alls SkSm. De va alldeles ante nåd illfa'rlit (ngt 
eldfarligt) Sk. °De va-nte mångä bönder som hadde 
gafflär den dn (på den tiden) å si alldeles ingä bakk- 
harär (backstusittare) Sdm. 

alldenstad konj (-sta B1Sm) emedan. 
alldenstund konj (-stund, -stunn, -stånd, -stonn e.d. SGötal 

och f.ö. sporad. Huvudtr. på första stav. (acc. 1 el. 2) el. 
på slutstavelsen) emedan. 

alldentid konj (alldannti' Dal) emedan. 
alldenting pron (°-teng Ha) allt möjligt. 
alldon adv [jfr 'don] lika gott el. bra Smög. 
'allem se 'alla. 
2a11e n (alle SkVB1SSmSHa) [jfr 'al] i fråga om klibbal; 

a.l. 1) koll., al(skog), aldunge. 2) alvirke, alträ. 
Ssgr: alle-bark SkBl. -baska f gren- o. risved av al Sk. 
-bast n innerbark av al Sk. -blad allöv Sk. -borre alkotte 
SmHa. -botten i träsko Ha. -bränne alved SkHa. -bunke 
hög av fällda alar o. algrenar Sk. -buske SkBl. -båt 
(skämts.) om träsko av al Sk. -drag.  aldunge Bl. -knatt n 
samling albuskar Sk. -knubb särsk.: träskoämne Sk. 
-knuta grenigt svårkluvet stycke av al Sk. -kratt busk-
skog av al Sk. -kråka blåkråka, Coracias garrulus Sk. 
-kärr SkSm. -lake (-g-) koll., alhängen Sk. -låda = -båt 
Sk. -löv användes som fårfoder (Sk) el. som läkblad 
(Ha). När allövet är stort som musöron börjar ålen gå o. 
leker de små gäddorna Sk. -pulla alstubbe; bestånd av 
alar som växt upp ur samma stubbe; äv. = -purra Sk.  

-purra förkrympt, knotig al Sk. -pyla albuske Sk. -ragg m 
koll. = -lake Sk. -rissla (-res-) större alruska Sk. -roting 
rotstock av alstam Sk. -ringa (-å-, -a- Sk) lång, smal 
alstam; algren. -rångla (-a-) = -rån g a Sk. -snärje snår av 
albuskar Sm. -sticka särsk.: = -låda Sk. -trä SkBl. -träd 
Sk. -träsko SkSm. -ved Sm. 

'alle adv <alle DslÖg> [jfr 4a11] redan. 
4alle adv se 'alla. 
allé m, i Sk äv. n (alle' e.d. GötalSveal. - särsk.: alle'dera 

e.d. bf pl Ög). 
allebofrlis m (allebofrä's Sm) ett slags lie. 
allehanda se allahanda. 
allej interj [möjl. till fr aller v; jfr allons] i ute. aldjj mä 

dän adjöss med den (om ngt som gått sönder) Sk. 
allejera se agera. 
alleknäpp m i uttr. (vara) Ila sinn alleknäpp vara upp-

sträckt, vara finklädd Bl. 
alleledes adv <alkis, alless e.d. Vb, ållke's e.d. 

Dal) på alla (el. allt) sätt. 
allemän adv se aldrig 2 f. 
allen adv (allen e.d. SkB1Sm, alen Sm, öll'n e.d. Sk) 

alltid, beständigt, ständigt, jämt; vid varje tillfälle; äv. 
överg. i bet.: ofta, vanligen; ad.; jfr 2a 1 lo. °I ajn stoa 
fajhob (fähop) ä allen noet broget nöd (ordspr.) i en stor 
barnkull finns alltid ngn idiot Bl. - särsk. i vissa uttr. a) 
allen o allen (SkBl) el. öllen öllen (Sk) jämt o. ständigt. 
b) majst allen för det mesta Bl. c) ennu alen ännu så 
länge Sm. 

allen(a) adj o. adv <SkJ1(lidm)VbLp1Nb, f.ö. spr. bel. från 
GötalSveal. - allena e.d. GötalSveal, äv. -ajn- SkHa, 
alleejn, d- J1, allen e.d. ÖlVrmUlVbLp1Nb, ållen Nb. 
Vanl. acc. 1 (el. i trestavig form ibland acc. 2) på andra 
stav., stundom acc. 2 på första stav.) 1) adj, i predik any.: 
ensam, utan sällskap; a.o.; äv. överg. i bet.: ensam-
stående, utan make e.d. Nb; ofta i ute. som: mo' alle'n 
(Vrm) el. aUe'na e.d. (BoDs1), moW alle'n (Vrm) el. 
allena (Nk), mol (el. mos el. moss) alle'na (Sk), stilhno 
alejn (U1), stillämo allen (41), °stillmohl allena (U1, 
IhreS), stillmol allain (Vb), ålle'n (Nb), still bkstt 
dlleejn (J1) alldeles ensam. - särsk. a) makalös, enaståen- 
de Nb. Ud he (i det stycket är han) da alle'n. b) 
överg. i s, ellipt. för allena-tjänst (se nedan) Vg. 2) 
adv endast, allenast Bo. 
Ssg: allena-tjänst högmässa i endast en av pastoratets 
kyrkor en o. samma dag Vg. 

allende pron adj o. adv (alljnde Hrj, all/ende J1, -ene 
Hs1J1) [jfr 'all, 'anande] förstärkningsform till 'all 1) 
adj all, hela .11. °Vårst (vart) i allena valrn (världen) etc. 
2) adv alldeles, helt (o. hållet); äv.: i hög grad Hs1Hrj; jfr 
4a11 1. °Allene förvona (förvånad) Hsl. 

allendes adv (alle'nnes e.d. Vb) [jfr allende, alldeles; 
jfr motsv. i no] = allende 2. 

allendestans el. allendestädes adv (allendestens, allenel-
sta'ns e.d., -stans, -ste'ss) [jfr allende, allastans 
(-en), al 1 as täde s] överallt, allestädes (mer el. mindre 
emfatiskt) E. 
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alleno adv (°allin(n)e Dal) [jfr 3a11, 'allo] alltid. i pl, nära vänner Sk. Dai e såddna alliansår. 2) adj, i 
allensta pron adj se allan ste. - 'dkr s se 2a1der. predik anv., vanl. oböjl. [uppkommet ur Aj  allians] (vara 
2a11er s (aller Sm) middagsvila vid slåtter. el. bli) sams, ense, förtrolig (med ngn); nära vänner 
3a11er se aldrig. - 4a11er se allra. - alleredan se alla- SkBaVb; äv. i fråga om fästfolk Öl. 

reda(n). - allerihop se allihop. alliera se agera. 
allerot f, bl. i bf °allerota i tåramsa: benämning på mitters- allihop pron adj (sg mo. f: allerihop e.d. SmVg, ölldriho'b 

ta tån Vg. NÖSk, allerilho'per Vg, -ho'pa e.d. SmVg, allerho'pa 
allerstads, allerstans adv se allstads resp. alla- Vg, (-hob) e.d. BIÖISmBoDal(äv. o'11-), 

stans(en). - 'alles se alldeles(t). - 'alles se alls. - -hala (-hopa) e.d. BIBo, alliho'pen Dal, allo'bas Bo; 
allesamman se allsamman(s). n: allt/ihop e.d. Bl—DalHrj—Lpl, -hopp e.d. SkB1Vg- 

allesedan adv, prep o. konj (alle/sin Sk, -sinn SkSHa, ÖgSdniNkVrmDal, -ihob SkB1SSinHaBo, -ihobb Sk- 
öllelsin, -sinn Sk; som adv äv.: si'n e.d. Sk, alle SSmBo, -iho(v) e.d. Sk, ållt-, öllt- e.d. (jfr 3a11) SkDal- 
si'nn SSm) [jfr 4a11] 1) adv, ända sedan dess SkSm. 2) ÅmNb, alltho'p Dal; alltihopa (-ihoppa, -ihoba, 
prep o. konj, ända sedan SkHa. -ihov(v)a) e.d. SkB1SmVgBoDslÖg—Vstm, öllti- 

allesta pron adj se allas te. hoban(s), alltihoppans e.d. Sk, tlItihobcuis Bl, ålltli- 
allestot interj <allstå, hallsto Ds1Vrm, halls stå', allto hob(b)a, öllt- Sk, allthoppa V stm, alltfihobas, -ihopeä 

Vrm, °allsto Hsl, 'ann stå Nk) jaktrop när det jagade Bo, alltihopen e.d. DalÅmVbLpl. Anm. Mg. former i n 
djuret fällts. med 2 se 'all. (Huvudtr. i n: i trestaviga former (utom 

allestäd el. allastäder adv (ölle stä' Sk, allastär e.d. HaVg) allthosppa) på slutstavelsen el. på första stav. (acc. 2, 
[jfr allas täde s] överallt, allestädes. mindre ofta acc. 1), i fyrstaviga på första stav. (acc. 2, 

allevart adv eallehvart G1 (GO, PASäve)) allestädes. mindre ofta acc. 1) el. (mer el. mindre vanl.) på tredje 
allfarande el. allfaren adj (alllfarime Ha, -faren e.d. Bo, stav. (acc. 1 el. 2); vid emfas äv. acc. 1 på första och 

-km e.d. Gl> [jfr ä. da affären] bl. i förb. "allfarande el. tredje stav.) - I pl vanl. allihop (åll-, öll-, alle-, allä- e.d.; 
"allfaren väg stråkväg (i Bo äv. till sjöss). -hob etc.) o. allihopa (etc.; jfr ovan); äv. t.ex.: alla el. 

allfar(a)väg m eallfar- SkG1, all/far- e.d. BoVstmDal, ålla ihob Sk, allahop ÖgSdmUlHsl, allaho'ppa 
-fara- e.d. SkHa, -fara- e.d. Sm) [jfr 8a1 2, allfars väg, allihobas Bo, alliho'pes Vg, allihopen e.d. ÅnNbLpl, 
allfar ande] huvudväg, landsväg. `till houpnä Gl, allerihopa Vg> 1) i sg, hel o. hållen; 

allfarig adj (uppg. härom i Rz är sannolikt ej pålitlig). hela; all a) om koll. e.d., predik el. subst SkDal. Baken 
allfarsväg el. allfärda(s)väg m (allifars- e.d. Sk, -f4j- e.d. (barken) ramlar a'Q öllåriho'b, äss da blid ba'ksuåt 

SmVgBoSdmUl, °-fära- Sk, -färas- Ha) = all far(a)- (barksurt) Sk. (Skogen) bris ni' mjäst olliju'fly blåste 
v ä g . omkull nästan hel o. hållen Dal. Du f4 jät u'pp 

allfraken adj (°allfraken Gl) [jfr avfraken] 1) morgon- ollanju'ai (äta upp hela, näml. osten) Dal. b) i attr anv., 
pigg; vaken, kry; duktig, tilltagsen. 2) "ostadig, förstö- vid koll. e.d. NÖSkB1Ö1SmVgBoDslÖgSdmVstmDal. 
risk, flyktig, övermodig"; äv. om  spädbarn: som aldrig se'nåppen all senapen Bl. Fsr så präjjlatrask 
sover utan skriker. en allerihopa ha'vveri förr tröskade man all havren med 

allfrett, allfritt, allförett adv se alltförett(ens). slaga Vg. °Han drilla sök te allerihop ejendommen 
allgodvissa adv o. konj (allgovessa (a'- el. -e'-) Bo) ("krånglade" sig till hela egendomen) å di andre fekk 

[Urspr. väl ett i all go vissa; jfr 'all 4, 'vissa] 1) adv, inget Vg. Alltihop ra'ket (det hopräfsade) tok-en på-t 
särskilt, i synnerhet. 2) konj, ifall, såvida. lass Vg. °Når allrihop säa (säden) va kummen unner tak 

allgudshelgon s (allgusshelgu, 'allgessälgo Gl) allhel- Sm. Nu ha ja speltat (spolat) alltihop gQa'net Sm. (Man 
gona(tid). höll på tills man hade) rökkt hög (ryckt, dvs. 
Ssgr: allgudshelgon-dag Gl. -lugn n, bl. i bf, (årligen skördat allt linet) Bo. - särsk. som formellt n vid huvud- 
återkommande) vindstilla några dagar i allhelgonatiden ord i m el. f: Nu binne de nu alltihop sön (all säden) Öl. 
Gl. -tid Gl. °När nu alltehopä degen va oppbakä (uppbakad); 

allgäng adj (alljägy Sk> allmän. alltiho'pp braldcsen hela den aktuella mängden braxen 
allgängse adj (alljä'gse Sk> allmänt förekommande. Sdm. 2) i n sg, alltsamman, allt sammantaget, rubb o. 
allgilmingsmänske n (alljäg- Bo) = all ah and a-k a rl. stubb; allm. °Alltihop så ä dä nåkk så dö en tjuä metö 
allhelgon s eallhälgu Gl; i ssgr (som "allhelgondag): (20 m3) ve i laet (traven) Sm. (Det är en stålyxa,) de e 

-hälgån- B1SmG1, -hällen- Öl, -hällna- Sm; dessutom bare salk alltiho'pa Ha. Ds blar de a'jt sårrl å ållti- 
(snarast rsprl) allhälgona e.d. ställvis i GötalSveal> ho'bba (när hörapparaten är i olag) Ha. (Kreaturen släpp- 
allhelgona(tid); jfr helg o n-m äs sa. tes på gemensamt bete) å fekk gå över alltihop (dvs, hela 

allians m o. adj (all(i)ja'ns e.d. SVGötalll, Vb) 1) byns ägor) Vg. Jä byggde nytt alltihop Bo. °Trätä mä 
s a) vänskaps(el. kärleks)förbindelse SkSmHaBo; sam- käringe å pissä i motväre (motvinden), då får en allte- 
förstånd, enighet BlHa; äv.: (i) sällskap Sk. (De två) va hopä på sej Sdm; motsv. från Sm. An a leva pp 
så meed i allians (umgicks flitigt). - särsk. i uttr. Ahålla alltihop (alla sina tillgångar) Gst. - särsk. a) i förb. med 
a. med sällskapa med el. uppvakta (ngn) SkSm. b) [jfr 2] (i sht dem) pron SmSdmVstmDa1J1VbNb. Ja dö e la-nte 
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ant än fit (annat än strunt) alltiho'pa dehä'ra sam ja 
tawlar s'mm Sm. Dä va nog en vinn (vind) serm sppå dä 
där alltihop Vstm. b) överg. i bet.: allt det övriga, allt 
dithörande, allt därmed förknippat e.d. SkSinHaVgG1-
ÖgNkVstmÅmLp1Nb. Hu har varat butt (genom 
vingliga affärer avhänt sig) hus å alltiho'ba Ha.°Han ba 
Gu bevara sej för bd Ranken å hanses batting å allti-
hopa Ög. Da fekk häst'n stå mä seel (selen) på-ssäj å 
alltihoppa Vrm. °Dsm sprangde från justra (ljustret) å 
alltehop Åm. c) i ute. 'det är (var) alltihop (det) och 
därmed basta; intet mer om det Sm.11Åm; äv.: det är (var) 
förklaringen; så är el. förhåller (var, förhöll) det sig e.d. 
BlVgSdmUlLpl. °Stryk ske-n (skall han) ha, de e allt-
ihop da 71. (Han hade kunnat, om han velat) män d-a (det 
är) ajn rooyanes bra ladhånn (lathund), d-a afitiho'b Bl. 
(Gärdselstör) d-ä vannlie-ätaver, bara lite finare än bin-
nestave-k-ä alltiho'p (det är enda skillnaden) Vg. Peguar 
ville-n ha, de va alltiho'p, he Ul. cl) i uttr. "för alltihop(a) 
uteslutande, "för hela slanten" e.d. Sk. Ja ska ha jäss får 

iho'p (skall helt slå mig på gåsavel). Hum spilar 
dijel får a'llt iho'vva (hon gör inget annat än etc.). e) 
överg. i bet.: helt o. hållet, i sin helhet, alldeles VgUlDal. 
Di hadde sdnna grepplre-§um (grepar som) va trä 
alltiho'p Vg. Die fötappade alltihop Ul. 3) i pi, alla utan 
undantag, allesamman, samtliga a) adj; allm. (När de 
kom till bordet,) då åt de sååpp (soppa) u saamm fat 
allihop Öl. Harr ska ni kominas (rymmas) alliho'p i en 
där lilla stuggo (lilla stugan)? Hsl. Sunnin mäja jera 
bönder ållihdop mina söner är bönder allihopa Nb. - 
särsk. i attr anv. SkB1SinHaVgÖgSdniU1DalHs1Nb. °Däj 
våre twau sösken ijen au allihobans söskenen Bl. °Den 
där katten säm (som) biter ijäl allä hopö ldmmunga 
(lammen) Sdm. b) subst, allm. Kaulus (alfåglar) ska va 
de bäst av allihoyp Gl. °Allihop tjenne-n nå män hän 
leevvd "alla människor" kände honom medan han levde 
.11. Ja ha itti för allihop nu (ätit väldigt mycket) Lpl. 

allikaväl adv <allf keväk e.d. SmÖg, alligevel e.d. Bo, 
Sk(IhreS), aali'avell Sk, allieväl Ha> [jfr 

motsv. i da, no] likväl, ändå, i alla fall. 
aningens adv 011- Sk> överallt; alltid. 
allmaja se arm. 
allmakt fel. m <afilmakt e.d. GötalSvealLp1Nb, -majt Sm, 

-myjt Sk, -mavt Ha, dllmet Sk> (ett högsta väsen med) 
oinskränkt makt. 

allman el. alleman m el. pron (allmann Sk, °alle man 
Bo(IhreS); i ssgr: ållman- Åm, slanannj- Hrj, akmann-
Dal; gen (delvis bl. i ssgr): afimans e.d. SmSdmDal-
Hs1J1VbLpl, a 'llmans, d-, ö- e.d. Dal, allemans e.d. Bl-
Sm—Ds1SdmUlMp. Anm. Ibland oklart om ssg el. ord-
fogning föreligger> var man; allmänheten, menige man; 
ofta i ordspr. SkB1Sm—SdmUlJ1Åm. Dän surn lyr (ly-
der) allemans rå, kommer illa te d stå Ha. Allemans 
vänn ä sfta vagmans nar (var mans narr) Vg. - särsk. i 
gen, om egendom, rättighet, uppgift e.d.: allmän; kollek-
tiv, samfälld B1SmVgBoVnnDalHs1HrjÅmVbLpl. Dä 
va allamans tro Sm. °Vallbalckan va allsmanns Dal.  

Ssgr (jfr ovan>: all(e)mans-arbete gemensamhetsarbete 
DalLpl. -dörr i unr. gå far allemansdsr gå med tiggarsta-
ven Vg. -far smittsam sjuka Vb. -grav allmänningsgrav 
Hsl. -grind (se formavd. ovan> grind över allmän lands-
väg HrjÅm. -gård i pl: gemene mans gårdar (hem) Åm. 
-göra gemensamhetsarbete Vg; arbete som kan utföras 
av vem som helst Bo. -hand i uttr. "vara i allemanshand 
om redskap e.d.: gå i lån man o. man emellan Vg. -hora f 
Vg. -katt allas passopp, strykpojke Ul. -kona Vg; jfr 
-hora. -mat i tales.: <Väj äj inte allemansmat om ngt 
som inte är för (tillkommer) vem som helst Bl. -mun i 
uttr. "vara i allemansmun vara i allmänt omtal Vg. -rack 
= -katt Sm. -råd i ordspr. som: te biggja us (bygga hus) 
ätter allmansrå, de bir väggjer å inte tak på Sdm; motsv. 
från Vg. -väg allmän väg Bo. De gror ente järta gräs i 
allmansväjjen (skökor är sällan fruktsamma). - särsk. 
överg. i n pr a'kmannwäen om stigen Venjan-Mora (före 
landsvägens tillkomst) Dal. 
Avledn.: allemanska f hora, allmän kvinna Sk. 

allmej(d)a se arm. - allminnelig se all männeli g(en). 
allmodig adj (allmodi SmÖg> [jfr alamodi g] 1) om per-

son: (välmående, välldärld o.) självmedveten; viktig; a.l. 
°Ho ä så allmodi, så dä syns di har-et gstt ställt Sm. 2) 
[jfr äv. 9a1a] om sak, t.ex. säd, sjö: (märkvärdigt) stor-
(vuxen); frodig SmÖg. 

allmoge m (afilmoge e.d. täml. allm., äv. -moga Ul, 
-muge, -måge e.d. Vg, -mowwe Bo, -moje e.d. ÖlSm-
VgUlDalGst; alcklmoge a- e.d. NGötalÖSvealGstHs1J1-
Vb, äv. -muge, -moja Vg, -måwwe e.d. Bo, -mojen 
(bl) Vrm; a'ldmoge e.d. UlHsl, ak- SdmNkVstm; 
allmoe SmHa, allImu'e, -mo'e, -må 'ge Sk, dikt() Bl; 
dkimoge Åm> 1) folkhop; menighet, församlad i visst 
syfte VgDsl. En he'le a'llmoge Dsl; jfr auktions-, 
kyrk-, ting s-allmog e. - särsk. a) om hela befolk-
ningen i en viss socken Dal. Hänn (här) mått allmojen va 
samma. b) om byungdom (Bl) el. barn (Sm) i flock; jfr 
ung-moge. 2) oftast i bf sg, menige man, folk i allmän-
het, särsk. om  bönder, bondfolk; allm. Han ä ssm 
allmoen ä mäst Sm. Där va mönn (mycken) allmoe 
samla Ha. °En sa värn allmojen lik (levnadsregel för 
bondfolk) Vg. Ho ä allmogen lik (ser ut som folk mest 
gör), rätt grött (ful) Vstm; motsv. frän Vrm. 

allmosa fel. ahnesa fel. almäss n el. almelsht fel. -e m el. 
armelsa fel. -1se s <afilmosa (a-; -a, -e; äv. utan ändelse) 
SvealGötal o. sälls. i Norrl; äv. -massa Bo, °-musse 
Ha(IhreS), -M8SC e.d. Sm; cflrkmosla (akkmo'sa)U1, -e 
Ög, ciikmose Åm, allmdsla, -e e.d. SkSSm, almåse Bl; 
allmuss- (i ssg) Vstm, akmas-, akmes- (i ssgr) Vb; 
allImgsa e.d. SinHa, °-mässe e.d. Sm, a'almesa Vg, 
-mäss e.d. Bo, a'Irkmgs Hsl; allmelsla, -e, asrmgsa, 

rmelse Sk, c'amelse Sm> [ang. almesa etc. jfr mlty 
almese, almisse o. motsv. i da] 1) barmhärtighetsgåva, 
nådegåva SvealGötal o. spr.st. i Norrl. Di messte (gick 
miste om) a'Irkmesa för ps'sanö skull (av brist på utrym-
me i tiggarpåsen), tales. Vg; likn. från Sm. Jfr jul-all-
mosa. - i utvidgad anv.: tyttja armes i tycka synd om 
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(ngn) Hsl. 2) barmhärtighetsverk, välgärning SkSm-
HaBo. Skäla u fl bdtt ä va'kkn (stjäla o. ge bort är 
varken) synn älle allmåsa Sm. 3) gagn, nytta; hugnad 
Sk. Date iggen almelse me o ji sånna nåd (näml. att ge 
drinkare ngt). "De e en almelse (för den hårt drabbade 
kvinnan) o tänkja po ad alla barnen har de bra. 4) [jfr 
'mosa] i pi, tillgångar, penningmedel Bo. 
Ssgr (allmosa- e.d. SkSmVg, Sm, 
&Or- Vg, allmelse- Sk; för VstmVb se ovan u. all-
mo sa>: allmose-bössa fattigbössa Smyg. -död [jfr 
motsv. i da] dödsfall som uppfattas som en välgärning 
mot den döde Sk. -hjon fattighjon, tiggare Vb. -påse 
tiggarpåse SmVstm. -stackare Sm; jfr -hjon. -styver li-
ten slant som ges i kollekt till de fattiga Vg. -tiggare Sk. 

allmos(t) el. allmosig (bl. -og) adj (allrimass, -mest, 
-mast Vb, a'Ormas(a), °dianas Nb, dirkmus e.d. Dal> 1) 
behövande, (ut)fattig; a.l. - särsk. överg. i bet.: tomhänt 
Dal. En skä fsll int bi altkmus i psslösa (i brist på påse). 
2) som fikar efter allt o. aldrig blir mätt Nb. 

allmundeväg m (allmyne- Bo o. motsv. frän Ög(IhreS), 
Vstm(Herweghr), allrnonn- Vrm o. motsv. 

från J1(Agerberg), askkmonn- Dal> [jfr fsv almunde 
väghen o. all männeväg] allmän landsväg, stråkväg. 

allmycke s se almycke. - allmäja se arm6. 
Iallmäktig se 'all ssgr. 
2allmäktig adj (-ti Bo> L som tycker sig ha stor makt. II. 

mycken, rildig. Säe (säden) ä ss allmä'kti. 
allmäle s [jfr motsv. i fvn o. ä. da] allmänt talesätt Sm-

(IhreS). 
allmän adj; adv -t (se allmänt) (a1///ntinn (a-, a-, d-; 

-mann) allm.; äv. dt*- e.d. BoDs1Vstm, a '1- ÖgDal. 
Reflexer av ä. nom-er förekommer i SVGötal. Huvudtr. 
på andra stav. i Sko. ibland i UlVstmikinLpl> 1) gemen-
sam el. öppen el. tillgänglig (för alla el. för alla i en viss 
grupp el. av visst slag); nästan allm. Allmänna-finta 
kan IM te allmännelkda Vg. - särsk. a) om landsväg, 
vanl. i uttr. "allmän (lands)väg; nästan allm.; ofta i 
ordspr. som de väkser inte gräs på allmänn lannsvägUl; 
motsv. från GötalSdmDalGstVb; jfr allmans-väg. b) 
om hora BlHaVgVstm. °Di saa hon ble allmän (och det 
tror jag henne om) Bl. 2) vanlig, vida spridd el. utbredd 
GötalÖSveal o. spr.st. i Norrl. (Tyget i fråga) dä ble ds 
ss allmänt te slut (så att alla hade det) Sm. °Barskog, tall 
ä ju dä allmännista Sdm. 
Ssgr: allmän-del bl. i bf: allmänheten Gl. -hop Bl; jfr 
-del. 
Avledn.: allmänna f hora, allmän kvinna Vg; jfr all-
männing 2 c. 

allmänhet f, äv. m (ang. uttal jfr allmän; GötalSveal, 
sällan i Norrl. Huvudtr.: ofta -mä'nn- Sk, äv. Sdm-
U1> 1) i uttr. i allmänhet e.d. a) äv. i bf (Ög), generellt 
taget, i det stora hela SkB1VgGlÖgSdm. Fälki i allmän-
halt var mair okunnuti Gl. (Brännvin användes då) så 
mykke mer i allmänheta Ög. b) äv. i bf (SkSinBoSdm-
Ul): för det mesta, vanligen GötalSveal o. sälls. i Norrl. 
2) i uttr. för allmänheta a) för jämnan, ständigt SmSdm- 

allnuinska 

NkHsl. °Han ligger felle (väl) just inte för allmänheta 
heller Sdm. b) i vanliga fall, vanligen SdniNkVstmDal. 
3) i bf, hela befolkningen (i en trakt, på en ort etc.), 
vanligen om allmoge; gemene man GötalÖSveal o. sälls. 
i Norrl. - särsk.: det stora flertalet Ul. Allmenheten (iv 
dåm ar (har) de fele. 

allmännelig(en) adj (allmä'nneli e.d. BlHaLpl, 
n(e)la VJ1, allmi'nneli BoDsl, Vrm, all- 
mi'ndekin Dal, allmi'ndelen J1(lidm)) 1) allmän HaBoJl. 
De va-n allmennla sä (sed) J1. 2) som alla andra, ordinär, 
vanlig BoDs1VrmDa1J1Lpl. °Dei här ä ett allminnele 
clschevär (åskväder) Dsl. - Härtill adv allmä'nnelijen 
(HaVg), allmännele (J1) allmänt, allmennela, 
dela vanligtvis IL 

allmänneväg m ealmenna-, °allmänna- Ög(Nyr6n; IhreS), 
damänne- Bo> allmän landsväg; jfr al lmu nde väg. 

allmänning m, i GötalÖSveal äv. f, el. allmänninge m 
(allimännig (a-, a-; -me-; -gg) GötalVrmUlDalHrj—Nb, 
ar- ÖlVgBoVrm—Hs1MpJlikinLpl, ak•-• ÖgSdmNkUl-
VstinDal, åll- Nb, dirk- Da1J1Årn, d k- NkVstinDal; äv. 
allmilg Sk; alllmännige, akk-, äv. -migge Vg. Jämte 
-männig(g) i Da1J1Nb -mgnig(g) e.d., i fl äv. -menig, i 
Åm äv. -mänig e.d. Huvudtr. (acc. 2, sällan acc. 1) oftast 
på första stav., ibland (acc. 1) på andra i HslÅmNb, i Sk 
är detta regel> 1) i bf, allmänheten; menigheten, hela 
befolkningen (i en socken, by e.d.); äv.: det allmänna, 
socknen ÖlSmHaJIVbLpl. Dä-to hä fia allmenniga Ha. 
Gå-et (näml. viss utgift) på allmänniga, så jö-et inte så 
möe Ha. Gå på allmännigen gå på socknen; motsv. från 
Vg. Han har barn på allmännia (dvs. "oäkta" barn) Öl. 
- särsk. i utvidgad anv. i uttr. på allmännigen e.d. i 
allmänhet, överallt B1Sm. Tokka kräk (sådana kreatur) 
har di inte på allmännipan Sm. 2) oskiftad mark, till-
hörig viss menighet, samfällighet; allm.; jfr by-, fiske-, 
socken-allmänning. - särsk. i utvidgad anv. a) del av 
kyrkogård använd till gratis gemensamhetsgravar Sk. b) 
vid gästabud e.d.: gemensam bädd för många personer 
Sdm. c) lösaktig kvinna Sk; jfr allmänna (u. allmän 
avleda.). d) om redskap e.d. som betraktas som allmän 
egendom Dal. 3) i pi, om befolkningen i V. Vingåkers 
gränstrakter mot Närke Sdm. 
Ssgr äv. -iga-, se nedan>: allmännings-bet krea- 
tursbete på samfällighet Sk. -bleka (-iga- Sk> för flera 
hushåll gemensam blekplats Sk. -dag dag då dagsverks-
torpare kallats till gården för att dagsverka Öl. -jord = 
allmänning 2 GötalVrmUlVstmLpl. -kyrkogård (-iya-
Vg> = allmänning 2 a. -mark = -jord SkSm. -plog i 
tales. en tå'åctrl ma'jj stre'lrigspirog, en a'tan majj 
allmennigspkog den 12 maj (ser man) ngn enstaka plog i 
arbete, den 18 maj allas plogar J1. -skog samfälld skogs-
mark SkVgGlSdmVstm. -ved (utsynad på allmänning) 
SdmNk. -väg allmän väg Åm. 

allmäns adv (allmäns Ög> [jfr allmän] alls; jfr allmänt 
3a, alldeles 6. Dä går allmäns inte. 

allmänska v eallmänska e.d. SdinNkUl> [jfr ele ment-
skad, allmänskad] mildare svordom: besitta, för- 
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döme. °Allmenska ett tåkke spetakel! Iii. °Allmenska 
dej! Sdm. 

allmänskad adj (som adv äv. -e) el. allamänskad adj 
(allmänskad/ e.d. ÖgSchriNkUlVstm, -e SdmNkUl-
Vstm, allImenska Sdm, -mänskane Vstm, calamänskad 
Sm(IhreS), allalmänskade e.d. SmVgSdmUl, °allra- Ul. 
Van!. acc. 1 (äv. acc. 2 SdmVstm) på andra stav. (i 
trestavig form resp. tredje stav. i fyrstavig); äv. acc. 2 på 
första stav. ÖgUl> [jfr elementskad o. 'allade, lal-
lande] 1) i attr anv. a) fördömd, förbaskad; inpiskad 
SmVgSdinNkUIVstm. °Din allmenskäde rakkare! Sdm. 
°De va ett allmenskade bråk! Ul. b) ofantlig, väldig; 
förunderlig; a.l. °En alhnenskade brste mä krissfolk 
(soldater) Nk. Dä va då e alhnänskade männifa te 
kunna arbeta! Vstm. 2) adv, rysligt, förskräckligt, våd-
ligt SmÖgNk. Dö snöe (snöar) så allmänskat i da Sm. 
En ~önskade stor ellabrånn (eldbrand) Nk. 

allniiinakme se allmänskad. 
allmänt adv (jfr allmän formavd.> 1) av el. bland alla; 

överallt Sko. sporad. ÖlHaVgBoÖSvealSÖNorrl. En del 
släppte allmänt på skogen (släppte ut korna att gå fritt i 
skogen) Vg. 2) i allmänhet, vanligen NkVstm. °D-ä 
allmänt inte vanlit Vstm. 3) alldeles, helt o. hållet, full-
komligt SmVgÖgSdmNk. Ho ä allmänt fsrvillater (vir-
rig) Vg. En bärjkkabbe ssm va allmänt utmä dna (ån) 
Ög. - särsk. a) alls Ög. Dä ska blri allmänt inte i väjjen 
(vägen). b) i ellipt. any.: (alldeles) förskräckligt e.d. 
ÖgSdm; jfr alldeles 4 a. Dä va allmänt va dö va betyd-
lit (märkligt e.d.) Sdm. 

alla v 1 <allna e.d. UlDal, am-, slln- Dal> [jfr 'all] 1) om 
djur: dö Ul. 2) i förb. alln-Tv dö; äv.: falla av Dal. 3) i 
förb. "allna av el. till bli (helt) utmattad, uppgivas av 
trötthet Dal. 

'allo n el. (i JI äv.) m el. hallo n <allo' e.d. tämligen allm., 
äv. SkB1SmHsl, Vb, ÅmVb; hallo' 
e.d. GötalSveal> [jfr hallå] 1) skrik, rop Bl; jfr allo-
rum. (Han) al guför te o (kan) je opp sånna allo' (så 
man kan rakt tro, att det är gastskrik). 2) skrikande, 
oljud, oväsen, stim, lann, buller; allm.; ofta i ute. som 
'hålla el. göra (ett sådant el. ett fasligt e.d.) el. "vara ett 
sådant e.d. allo. Va e de nu fdrr nåd allo di har fårr si 
ude po gåren? Sk. - särsk. i uttr. jsra allo slå alarm Vg. 
3) uppståndelse, liv, väsen, rabalder GötalDalHsIMpÅm. 
Dä bira tokket fasa allo' (fasligt rabalder) um dä', så dö 
va allri fäkit (ingen måtta på det) Vg. Dä vatt ett 
föslcräkk4it allo mitt i natta; fakk kåmm sättnes från alle 
håll (näml. vid eldsvåda) Ög. - särsk. i ute. jöra allo au 
nåd skryta med el. göra reklam för ngt Sk. 4) nojs; 
uppsluppet skämtande Sk. Ja bara hållt allo' me-na (noj-
sade med henne). 

2allo adv (all/o SmSdm, -e e.d. SmÅm, ålla e.d. SkÅm, 
ärna, -a Sk) [jfr 'all o. allojämt] alltid, beständigt, 
ständigt, jämt, jämt o. samt, vid varje tillfälle; äv. överg. 
i bet.: ofta, många gånger SkSSm. °Två skabbeda ög på 
en fälad paras ålle Sk. °Där e dile nåd å fattas får den 
jämmerfulle Sk. Han gaor ölle (i kyrkan) Sk. De sa dile 

mor Sk; jfr allojämt. - särsk. i vissa uttr. o. förb. a) för 
allo (SmSchn), för allä el. ållä (Åm), far ölle (Sk) för 
alltid SkSmÅm, jämt, beständigt Sdm. b) alle (Sm) el. 
ölle (Sk) sinn alltsedan dess SkSm, alltsedan (konj) Sk. 

'allo interj [jfr 'allo] utrop varmed man vill väcka upp-
märksamhet SmÖgSdm. Allo Ante, va ska du hän? Sm. 
°Allo mi ko, sa bonn, dansä med biskspinna Ög. 

alla v 1 el. alloas v dep 1 (allo'a e.d. SkB1SmHaVg, 
hallo'a e.d. HaSdm, allo'as, a- Sk) [jfr 'allo] skrika, 
gorma, bråka, föra oväsen, larma, bullra; a.1.; jfr 
alluras. Rett såm de va' beuja hoppen å jö (började 
hunden skälla) å alloas Sk. - särsk. i pr ptp allo'anes om 
person: livlig Sk. 
Avledn.: alloande n (alllo'ane SkB1VgBoSdmGstHsl, 
ha- Bo, hallo'ane Sdm) 1) = 'allo 2; a.l. 2) = 'allo 3 
BlVg. - alloing f larm, bräk, rop, oväsen Bo. 

allojämt adv (allej4fimt e.d. Sk) [jfr 'allo] ständigt. 
'allom pron adj se 'all. 
'allom adv (all/om, -åm, -sm e.d. VstmDal> [jfr 'all] allt-

för, övermåttan. Allom ga(ri e.d. alltför galet, alldeles 
förskräckligt; a.l. 

allombry n allt tillbehör Öl(Ahlquist, Åstrand). 
allomlunda el. allomlundom adv (Q1unda Sm(Nordin), 

londom Nb(IhreS), allåmlånndm (äv. som två 
ord) Vb, -lgto Nb) på alla (möjliga) sätt, på 
allt vis; al.; äv. överg. i bet.: på olika sätt; litet si o. så 
VbNb; jfr allalunda. °He jer såm allcimlånnåm ve 
årdninga (ordningen) i den galråm (gården) Vb. 

allomstads el. allomstadsom(s) (äv. som två ord) adv 
(a'llåmstass e.d. VbLp1Nb, a'lldm sta'ass e.d. Vb, 
ållumsta's(s), °öllomstas e.d. Dal, 'erllomstass, ållo-
stass(os) Nb, alldmsta'ssdm e.d. Vb) [jfr allstads] 
överallt, allestädes; jfr alla städes. 

allomstans adv (allom/stans Dal, -stara e.d. ÅrriLp1Nb, 
ållo/(m)stcuiä, -stau e.d. Lp1Nb, -stans Nb) [jfr alla-
stans(en)] överallt, allestädes; jfr alla städes. Ållom-
statts fra'amm män i' ggest välrkg'men framme (med) 
överallt men ingenstans välkommen Nb. 

allomvägom adv (ållovego Nb) från alla håll. 
allom interj [jfr allej] eallångs Sdm) ge dig iväg, "för-

svinn"; överg. i adv i uttr. °gå allångs a) om person: ge 
sig iväg för gott. b) om vara: bli bortödd. 

allors(t) adv (cIllas(t) Ni» [jfr någorst] överallt, alle-
städes; jfr allastädes. 

snorum s VII> [jfr kakalorum] = 'allo 1. 
allra el. 4a11er adv (allra, a-, äv. allra e.d. Götal(ej ÖlGI o. 

bl. sporad. i NVGöta1)ÖSvealGstHs1VbNb, aldra, -ä e.d. 
SkBIÖIHaGlÖgÖSveal, dll(d)ra SkNb, öllra Sk, antar 
e.d. SkÖ1SHa o. sporad. i VgDslNkUlVstmHs1J1—Nb, 
-år SkSHa. Allra etc. i allm. med acc. 2, särsk. i Sk äv. 
acc. 1; i ollar etc. acc. 1 el. 2 el. acc.-löshet> [aller repre-
senterar dels "allra, dels Ity aller. Jfr 'alla] av el. bland 
alla, av allt; förstärkningsord vid superlativer; äv. i 
förb. med "som; som allra, alltsom Sk. De va den allår 
villaste (duktigaste) i skolen Sk. (Hon dog när hon hade 
det) ållra såm best. Öllra såm tiast alltsom oftast Sk. - 
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särsk. i vissa förb. (ibland uppfattade som ssgr): a) allra sssät Mp. Vanl. med acc. 2 på första stav., i VrmUl- 
bäst konj, rätt som, bäst som B1Sm. Allra bäst han flick Vstm.11 (äv.) acc. 1; i NkU1J1Nb äv. med huvudtr. på 
da (så föll han Bl). b) "alter först till att börja med, i andra stav.> [jfr allsingen] 1) pron, ingenting (alls), 
förstone Vb. °Allerförst tures-e (turades det) bra. c) inte det minsta, inget som helst, ett intet ÖgSdmNkUl— 
'allra (el. aller) helst särskilt, i synnerhet SkÖlHsl. (Sör- ÅmNb. Bättä nå (bättre ngt) än assint Dal; motsv. från 
pa är hälsosam för korna) alleihelst dm de fåd-na GstHrjNb. Dä gå-ism assint (mycket lätt, utan besvär) 
åppkokkt Öl. cl) "allra (el. aller) minst i det minsta, åt- Vstm. 2) adv, alls inte, inte (alls), ingalunda; äv. överg. i 
minstone SkBl. De va allårmiust hundra ar gammalt bet.: nog inte HaÖgSdm—Nb. °Assint vet ja hä (det) 
Sk. e) *allra mjukast e.d., i hövlighetsformler som tackär Hsl. Han kåmmär assent (nog el. säkerligen inte) Dal. 
allra mjulcäst Sdm; motsv. från SmÖgVstmGst, (tackar) allsköns adj (allflönns, -öns e.d.; äv. d-) bl. attr 1) all 
°alleremjukast Åm, takk allra finast Vg. I) "allra sist möjlig, allehanda BlUlDalLpl. Dit kåmm ju allföns 
senast, inte senare än ÖgHsl. (Under slåttern måste man hydä (pack) Dal. 2) i förb. med abstrakt s, i allmänhet 
stiga upp) allra sist kfrålcka två Ög. g) 'inte allra (el. ^ro, all, fullständig SmHaVgBoÖgSdmNkÅmNb. 
aller) värst inte så särdeles ÖgUl. °He er int allervärst Mikaelidan då sulle kreatura stallas i allfönns tysthet 
mckya Ul. Ög. 
Avledn.: girade adv (alllrade e.d. UlVstmGst, ald- Ul> allslätt adv se alltslätt. 
allra. Dä allrade vada Vstm. (Tackar) Oracle mjukäst allsmäktig (-ug, -in) adj (allsmäkIti(g) (äv. d- ÅmNb) e.d. 
Ul. - allraste adj (allresta Ul> motsvarar allra o. superl nästan allm., äv. -ti(g)er e.d. SkSmHaVgNkUl; -tug 
av underförstått adj. °Min allresta! (allra käraste e.d.). Sdm, -tu GlDallirjJ1; -tin e.d. VnnDalHslÅrn; äv. alls- 
Ksm i allresta (den allra högstes) namn! majti SkHa. Oftast med acc. 2 på första stav., äv. acc. 1 

alls el. 2alles adv ealles Vstm(i bet. 1), alles Sk(i bet. 2), el. 2 på andra> nästan bl. predik. I. [jfr 3a11] 1) gränslöst 
alls, a- allm., äv. alls, alst Ul, ålls Nb, slis Mp> 1) [jfr el. mycket mäktig; ofta i religiöst färgat språk; täml. 
inalles] sammanlagt, tillhopa UlVstm; äv. i alls ds. Ul. allm. 2) som ser vördnadsbjudande el. sträng el. allvar- 
- särsk. i uttr. ^alls om alls allt som allt, allt tillhopa; till sam ut SkSm. - särsk. i n sg som adv: allvarsamt Sk. 
alla delar Sm(JJLgren)SdmNk(Djurklou ms)U1Vstm. 2) Pågen sad (satt) så allsme'ktet o lyddes på' (lyssnade). 
i uttr. rent me alles på fullt allvar Sk. 3) som förstärk- 3) andäktig VgBo; tillgjort gudaktig el. from; skenhelig 
ning till en (tänkt) negation: rakt, absolut (ingen, inte), SVGötalG1Vrm. Han ser så guss allsmälctir ut Vg. 4) 
överhuvud(taget), (inte) den (det) minsta; allm.; jfr grötmyndig, "viktig"; kaxig, övermodig SkNkVrmVstm; 
allsingahanda, allsingen, allsinte. Där va-nte (mycket) arg Ds1Vrm; i n sg som adv överg. i bet.: 
hasle (hassel) alls Sk. Hd ha ja allär alls sakt det har jag förfärligt Ds1Vrm. Allsmä'ktit ra'sen (arg) Vrm. II. [jfr 
absolut inte sagt Lpl. - särsk. andra fall, då en nekande 1/411, 'allmäktig, avmäktig, vanmäktig] 1) utmat- 
tanke el. tvivel e.d. ligger bakom; spr.st. °Dä kunne ja tad, vanmäktig, alldeles förbi av ansträngning DalHsl— 
fått hemma utan alls nåt besnri (besvär) Bl. Jer e alls na Vb. - särsk.: matt el. kraftlös av hetta (NkÅmVb) el. 
vatt'n (i bäcken)? Nb. övermättnad (Dal); äv. i utvidgad anv. om  väderlek (sol- 

allsamman(s) pron adj (sg m-f: allejamman(s), allesamm hetta): som orsakar matthet Vb. Hd je-jä allsmäktit ver. 
Vg; alltsammlan VgÖg, -ans HaVgÖgNk, -en SkBo- 2) [jfr alterera] bestört, mycket förskräckt el. häpen Sk. 
Ög, allt/(i)samma Vrm, -(e)samm Vg, -isarnmen Bo, siktad el. allstaden el. allastad el. allastada(r) adv, äv. 
-sammens Sk. - pi: alllesamman(s), -sammen(s) e.d. uppfattat som två ord eallsta Bl, all sta e.d. SkDal, 
VGötalSSveal, -samma Vrm, -samm VgDsl, all(e)i- sllstan Dal; alla/stå el. alle- SIcHa; alla (Vg) el. alle 
sammen e.d. Sk. Vanl. acc. 2 på första stav., i pi delvis (BoDs1) staar, allastar e.d. HaVg, alla staa SkSSm> = 
samtidigt acc. 1 på sen. leden; äv. bl.a. med acc. 1 på allastans(en); jfr allastädes. 
båda lederna> 1) attr, vid koll. i sg: all, hel Vg. Ä alle- allstads el. allastads el. alle(r)stads adv, äv. uppfattat som 
amman(s) sera inne nu? Allesamm fesken miste han. 2) två ord (allstass e.d. VrmDalVb, 

subst, i n sg el. i pi: alltihop resp. alla (tillsammans), 8118(r)- e.d. Dal, allalsta'ss, 
allihop; a.o.; jfr allsumman. Ola- e.d. Sk, allelsta'ss e.d. Ds1VrmLpl, a'llstass, 

allsingen pron (a'ss- Dal, °ass- e.d. SdmUlVstmHsl, ̀ Ulls- allesta'ss e.d. Hrj, allistass NVDal, asallIstam, -sta 
e.cl. Åm> ingen alls. °Assingin bräldc mä hä inget tvivel e.d. Vrm, alesta'ss Dal, *aller stass Vg, alleda'ss Vrm> 
om det Ul(brd 1721); jfr allsinte. = allastans(en); al.; jfr allastädes. - särsk. med i 

allsingethanda pron (a'ss.iyan(a) Dal, assiyan Hsl> ingen- förstärkande syfte upprepad första stav. Dal. (Vi letade) 
ting alls. An kan int jär assiyan (göra någonting alls) ollollollsta'ss (absolut överallt). 
Dal. distans adv se allastans(en). 

allsinte pron o. adv (alls/inte e.d. Haög(Nyr6n)Nk, -int allstinges adv alldeles Sm(Rz). 
VbLpl, ass/inte e.d. ÖgSdniNkLT1Vstm, -fint VnnJ1, -int allsto, anstå interj se alle s to t. - allstädes, allstäns adv se 
e.d., -ent VrmUl—Vb(Dal äv. -iyt), -itt Vb, °-ett B, allastädes resp. allastäns. 
am/inte e.d. ScImNkUlVstm, -int UlVstm, aslejnt, -int allsumman el. allsummen pron adj (sg m o. f: alllså'mma 
e.d. Vb, åssint, gsit e.d. Dal, öså(n)t, åsäjnt, dsit e.d. Nb, e.d.; äv. -sånna Vb; m resp. f: °allsulmen, °-mi Gl- 
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(Tofft6n); n: 'alltsumma e.d. Hsl, a'12ts4'må e.d. B, 
ckfltisåmå, '-summå, °--såmmås Dal(Näsman, IhreS), 

Gl(Neogard resp. Tofft6n), alls(u)mä Gl. 
- pi: såmmå Dal(Prytz), allesumma Hsl, 
J1> 1) = alls amman(s) G1(Tofft6n); bl. in sg o. i pi Dal-
Hs1.11. Dom ha resst (rest) allsåmcl 11. - särsk. i pi i attr 
anv.: samtliga Hsl. °Nästa allesumma dellbovallan (få-
bodvallarna i Delsbo). 2) i predik anv.: hel o. hållen 
Vb. °Jig schvaittes (svettas) allsomma. 3) i n sg, i adv 
anv.: helt o. hållet, fullkomligen Gl. 

'allt n el. (i VgNk äv.) m (allt GötalSveal, äv. å-, ö- Sk) i 
uttr. °hela alltet alltsamman, det hela. 

2a11t adv (a-, d-, ö- e.d. (jfr 'all); allm.; i bet. 8 äv. att, at 
Vrm) 1) alldeles, helt o. hållet SmVgGl(Neogard)Dal-
HrjVbNb; jfr 4all. Ä va allt bä'vki (förskräckligt) Dal. 
Gå allt i en krok gå starkt framåtlutad Hrj. (Skoskav o. 
käringgnat) vara (är) allt lik Vb. - särsk. förstärkande i 
vissa förb.: "allt efter se 'alltefter. - allt en samme; en 
enda, en o. samme ÖgUlDal; i fl: lika gott, (kommer på) 
ett ut Vb. °Björn d bjömkarn ha inte allt e mening 
(ordspr.) Ög(Nyr6n). Dsm har alltje'nn mor Ul. (Där har 
varit) o'lft in krill dy ga'rdum en enda klunga av går-
dar Dal. - "alltefter, "alltför se d.o. - "allt (i) ett se 
allt(i)ett. - "allt i sänder 1) som adv: samtidigt, på en 
gång DalHsl. Dam jekk å läste (konfirmationsläste) allt i 
stinner Dal. 2) som konj: bäst, rätt som HrjJ1Vb, bäst det 
är VbLp1; äv. överg. i bet.: kanske, om det vill sig 
Lp1Nb. A'llt ise'nn sola ,in, refggen-e Vb. (Först tänkte 
jag skjuta på måfå;) °ålltisender kan e tåga (träffa), 
bössa var ju ladde (laddad) Nb. - "alltslätt, "alltväl se 
d.o. 2) om rum: ända; hela vägen (el. utrymmet) e.d.; äv. 
överg. i bet.: överallt SkSmVgNkVrmUlDalNorrl. Allt 
här inte å inte lämer ända hit men inte längre Vg. Allt st 
Sunnbobro; °allt imilla Storbynn å Presthagen Ul. (Det 
blev spår på golvet) 'allt dä ja for (gick) Åm. - särsk. i 
vissa förb. el. ute.: "alkov se d.o. "allt efter se 'alltefter 
2. "alltifrån, "alltigenom se d.o. - "allt ikring el. "allt-
ikring adv runt om(kring) Dal; äv. i utvidgad anv.: °nsr 
dä ksmmä alltikreug, så etc. Sm; prep runt; överallt i el. 
kring VgDal. (Jag har harvat) alltikriog hela röt (stenrö-
set) Vg. °Ä va snat uta (det var snart ute) alltikrigo hel 
soklcna Dal. — "allt intill ända till; äv. allmännare: till 
och med. (Kölden fördärvar all frukt) °allt intill skYår 
(slånbären) Gl. - "alltom se d.o. - "allt omkring adv runt 
om(kring) Bl(brd 1746)Bo; i utvidgad anv.: n8-4ä 
kåmmer allt umicrigo, så etc.Vg; motsv. från Sm. - "allt 
onning adv o. "allt ringom adv o. prep runt om(kring) 
Dal. (Det var fullt av älgspillning) ofit ripgum 4-ta 
brundgravä (den där brunstgropen). "allt över el. 
"alköver adv överallt Bo; jfr all över (u. 4a11 2). 3) om 
utsträckning i tiden a) fristående: hela tiden, ständigt 
SkVgVstm(Herweghr)Dal(brd 1688); fortfarande; äv. 
överg. i bet.: hur det nu kom sig Sk. Dä jekk allt i 
galspp Vg. (De väntade både länge o. väl) °män öllt kom 
ingen grebba å (flicka från) tjällaren Sk. b) i förb. o. uttr. 
som betydelsemässigt ansluter sig till mom. a (början):  

"alltav se d.o. - "allt av ända Dal. - "allt för eno, "allt för 
ett(ens) se alltföreno resp. alltförett(ens). - "allt för 
hand Sk. 1) fortfarande; ständigt. 2) efter hand. - "allt i 
eningen, "allt (i) eno, "allt (i) ett, "allt (i) med ett se resp. 
alltieningen, alltieno, alltiett, allt(i)medett. - 
"all(jämt se d.o. - "allt med en gång J1(Agerberg). - "allt 
stilla 1) alltid, ständigt ÖgVstm(Herweghr). 2) så små-
ningom Sm. - "alltid se d.o. - "allt dt eno se alltå te n o. 
- "allt över el. "alltöver alltid Dal. c) i förb. med uttr. 
som betecknar utgångs- el. slutpunkt: ända: "allt därest 
som prep, om tid: ända till; som konj: ända tills Dal. - 
"allt därtill som prep, om tid: ända till DalHrjJklidm); 
som konj: ända tills Hrj. - "allt hit/intill Vg, &till J1, 
"--tilldags ö, "-tills HsUl. - "allt ifrån se alltifrån. - 
"allt/sedan el. "- sen(n)a 1) som adv: ända sedan dess 
VGötalVrm—DalMpÅmLpl. Di har vad (varit) ove'nnår 

si 'jan  Sk. Så' ha-'ä vstt (varit) allt sfnna Vg. Allt 
fenn ss a vi avvi (haft) trsskva'rkeUl. 2) som prep: ända 
sedan VGötalSdmUlVstmVb. De ha rä'jjnad (regnat) 
alltsinn i da mö'res (morse) Ha. Allt se'a mi'ssåmren 
Vb. 3) som konj: ända sedan NVGöta1NkUlDa1Hs1Mp--
VbNb. (Den drömmen minns jag) allt sann je drö'men 
J1. Ällt seda i (jag) såg a fil'agagya (första gången) Nb. 
- "allt tills som prep: ända till HrjJ1; som konj: ända tills 
Vg. d) i förb. med uttr. som på annat sätt begränsar tiden: 
"allt med! konj (VgSdmDalHs1Hrj) el. "--an(s) (utan -s 
B1SmSNorr1Lpl, äv. med -s B1SmHs1) adv, konj 1) som 
adv: under tiden Hsl. 2) som konj: så länge (som); a.1.; (i 
formen allt männ e.d.) äv. överg. i bet.: allt vad, så 
mycket som Hs1MpJl. °Han spftligo (sprang) allt männ 
han vsrska Hsl. - "allt med ens konj, allt medan Bo. - 
"allt om länge långt om länge Gl. - "allt som konj (jfr 
mom. 9) under det att; äv. överg. i bet.: bäst som Vrm. 
Allt ssm han jekk, ss jlant han. 4) om upprepade hän-
delser o.d. a) alltid, vid alla tillfallen SkUl. Han drakk 
vann (vatten); allt så draldc han-at (det) Sk. (Förr) red 
&im allt på bröllåpp Ul. b) emellanåt, då o. då, titt o. ofta 
SkHaVg. Hansa sön prertjar ext i hine tjå'rtjan hans son 
predikar titt o. ofta i den andra kyrkan Sk. c) i uttr. med 
bet. emellanåt, då o. då e.d.: "allt då och då SkHaVgBo, 
"allt emellanåt Öl—BoögNIcDal, "allt emellomåt Ha-
VgBo, "allt ibland Sm—BoÖgVstm, "allt i varadra Ög-
ScimNkVstm, "allt i varadrum SmÖgNk, "allt som oftast 
SmBoNk, "allt som tidast, "allt som tättast Sk, allt där å 
var litet överallt, litet här o. där Vrm. 5) vid komp för att 
ange ett successivt av- el. tilltagande; vanl. med upprep-
ning av komparativen GötalÖSvealGst. Mi ofömel 
(ofärdighet) ho bi allt varr å varr Ög. 6) endast, uteslu-
tande Ul. Allt osalta (osaltad föda) vill dåm ha. 7) (alla-) 
redan GötalVrm samt ovan1. i SdmNkUl; jfr alltre dan, 
6a 1. D-ä få betia (tidigt) s kloka ps jefte nu allt Sm. 
Äst-e (är du) allt tebakej? Ha. 8) bekräftande: nog, väl, 
troligen; syns det mig, tycker jag; ändå, i alla fall; säkert, 
helt visst; minsann; visserligen GötalSvealSNorrl; jfr 6a 
2. Dö grynner allt te' (räcker nog till) Ög. 1 ssmmer va 
dä allt en kall ssmmere (sommar) Vnn. Ja hett-et allt 
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(kom på det i alla fall) Ög. Så' mö' ptigga ha-ku allt, se 
du kan tjöpa då' Vg. Han hadde allt vstt där (minsann 
varit där) Vg. Sva(tmYre-cji  biss allt di mä, män si dä' 
dä gålnat över Ög. - särsk. som fyllnadsord, föregånget 
av ^nog UlVstmDal. Nog kunn ja allt (alltid) Ul. 9) med 
allmänt generaliserande bet. a) vid uttr. som betecknar 
motsvarighet: "allt efter se 2a11tefter. - "allt efter det 
(att) konj efterhand som Bo. - "allt eftersom (äv. uppfat-
tat som ett ord) konj 1) efterhand som GötalUlVstmDal-
Lpl. 2) äv. i förb. med "till i satsens slut; beroende på 
hur(uvida); i den (el. samma) mån som B1SmHaVgDsl-
GlögNkVrm. - "allt som konj (jfr mom. 3 d) 1) efter-
hand som SkÖgNk. 2) äv. i förb. med "till i satsens slut; 
beroende på hur GötalSdm. b) i uttr. ^alltmest se d.o. 10) 
i koncessiva satser: så - än Ul. Allt stor kar (karl) an var 
$s are barka i veg (gått omkull för honom) nu. 

prep genom, via, längs; åt (ett håll) till Ul. Vi kan gå 
allt hagen. 

4allt konj (a- e.d. VgNIcVnnDal, o- Dal, å- Ån» 1) temp a) 
(hela tiden) medan DalÅm. (Spottade o. svor gjorde hon) 
°cIllt hon falas (sprang) Åm. b) så fort, så snart Dal. (Han 
upptecknar) ollt noger yppne muInäm så fort ngn öpp-
nar munnen. 2) konj, bara, om blott VgVrrnDal. D-ä 
däsa‘mme allt dä hallar (håller) Vrm. Med samma bet. 
äv. i uttr. "allt att Vg, °allt dä Vrm, "allte Nk, allti e.d. 
NkVrm. "Du når le kåmmä når du vill, allte du kåmmer 
Nk. 

alltav adv ealltdv Sdm, ållta e.d. Ni,) 1) ständigt Sdm. 
°Glader å lättlevader de adde an vuri alltåv. 2) hela 
vägen; ända Nb. (Tallen var kal) ållta opp dt tullu (top-
pen). 

'alltefter adv o. prep (-ette(r) e.d. Ul) [jfr 2a11t 1] 1) adv o. 
prep, alldeles efter. "Kon gack alltette. 2) [jfr 2a11t 2] 
prep, utmed, längs. "Gå allt ätter bole (en viss ängs-
mark). 

2alltefter prep [jfr 2a11t 9] beroende på; (i ordning) efter 
HaVg. arbetet ä &häller åjas ti (årstiden) Ha. Di jekk 
alltätter sller (ålder), bana Vg. 

allteftersom se 2a11t 9. - allteno adv se alltieno. - allt-
eriett o. alltesteett adv se alltiett. alltett adv se allt-
iett. 

alltföreno adv ealtlfrienå, al(l)- Ul(brd 1697 resp. 1695, 
1724)) [jfr 2a11t 3] hela tiden, (jämt o.) ständigt. 

alltföreMens) adv <alltför/ett e.d. SkVgBoÖgSdmNkUI-
Vstm, °-jett SdmUl(brd 1739), all(t)fåret Sk, allförett 
(-får-, -far-, -far-) SkHaVgSdm. (Vanl. acc. 1 på första o. 
(el. enbart på) sista stav.); ckilltlfrett e.d. SdmVb, -fritt 
Ul(brd 1728)Vstm(Herweghr), alltfräitt e.d. Vb, 
freit Nb(IhreS),°a111frett HaGst(brd 1676), -fritt Ha; 
all(Ofåre'tens e.d. Sk> [jfr 2a11t 3] hela tiden, ständigt, 
oavbrutet; a.1.; äv.: ideligen, jämt o. samt SIcHaVgSdm-
NkUl. Spisen ska en muda te' (lägga in i) all får e't Sk. 
°Dä ha rängna alltförett sän i magi (morse) Nk. Ja ha 
vari (vistats, bott) i Mallsa alltförett Sdm. "Han går å 
kanter (träter) aldrett Vb. 

alltid el. alltiden adv (all/tid, åll- e.d. Sk, allIdd Ul, åll- 

Dal, Old e.d. HaVg, sil- Dal, all/ti, -te (a-, å-, s- e.d.; 
jfr 3a11) nästan allm.; -dn, -ten, -en e.d. (äv. åll- Åm; 
äv. sil- Mp) BlÖlSmU1Hrj—Lp1; äv. alltja J1(lidm), 
alliti(g)en, åll- e.d. Åm. - -lit- (för -k-) allm. el. vanl. i 
Hs1Hrj—knLp1NNb, sälls. i UlDal. Vanl. acc. 2, i 
SkSinFlaBoDs1VrmUlVstmDal äv. acc. 1. Vid emfas (i 
bet. 1) äv. med två huvudtr.: all ti'(, ti'd Sk, a'll ti' 
HaBo) 1) om tid: a) i alla tider, ständigt, jämt (o. samt); 
allm. °Dom va ju litt nyfiknö cl varannö som väl ung-
dommä allte haö van Öl. °Vi ha ju ahlte vare rädd för 
höge trän Hsl. De 'tinar a'll ti', a'll ti' Sk. And grann gar 
eint ann (ordspr.) Vb. Han sedår &lid cl knäppår mä 
fegrana Ha. Ha drog sllti kallt från vattnä Mp. Hon far 
ds allti å ränne ps gatena Sm; äv. överg. i bet.: ofta, 
många gånger (om ngt som upprepar sig tid efter annan 
e.d.) SkB1HaVgSdniNicHs1J1ÅmVbLpl. sior jo allti 
ad Lonnga dommtjå'rka bier allri fdri (färdig) Sk. °Ja 
säjer nu som ja allti har sagt Sdm. - särsk. i ute. "för 
alltid för all framtid; spr.st. i Götal. °Behålla hänne få 
allti Bl; äv. i mera allmän bet. i hälsningsformeln talde fs 
&Id! e.d. ÖlSm. b) varje gång, vid varje tillfälle, vid 
varje förekommande lägenhet, i regeln; allm. °Når 
hönan har spekat (krafsat), så glo hon allten ätte nåt 
korn (ordspr.) Bl. Brugå'mmen skulle a'llti ha en vrensk 
(hingst) å ria på Ha. Knekten i ro 'ten han bar kopt allti 
(vid begravningar) Ög. °Åm påskane er e allti ruskut 
veder Ul. Vattptien va allti befägd te vela sve se ve 
(bränna vid) Hsl. Fjellsokknen (fjällsocknarna) dem e 
allte vi (vidsträckta) Vb. 2) nog, helt säkert; nästan allm. 
Han fussar mtik (mig) allti, um ja be- n Vg. °Har en 
gramma, allti får en häst; har en rang, allti blir en fäst 
(ordspr.) Nk. Allti fö gu hötjin (föder Gud höken) (ta-
les.) Dal. Vi vet allti att fskk ä fulle å elakhet Ög. And 
fejnn man semalt tjö'plast (så pass stor vank på varan), 
att man kan pkuut (pruta) Vb. - särsk. a) åtminstone; 
spr.st. (Grisen må vara hur fet han vill) så haa han allti 
nö'ön lae'täl (ngn körtel i fläsket; sådant parti kassera-
des) Sm. Iggen loda (lördag) utan att soka finer allti så 
mik (mycket) att prästen få-tsrka sin krave (krage) Vg. 
De snöödd allen e'jn fot (föll åtm. en fot snö) JI. b) 
bekräftande, dels i förb. "nog alltid, ofta i satsbörjan 
(Ö1SmögVrmNVDalGstHs1J1ÅmVbLp1), el. "väl el. 
"fulla alltid (SkSm resp. hl), dels i satsslut, oftast efter ett 
i allm. i satsens början stående "nog (SvealSNord, f.ö. 
sporad.) el. Tulla (VrmVstmGst). Noj allti kan dä va bra 
s rolit män dä kusta pägga Sm. Nog allte skär-ä bi nå'nn 
krämpa, nå-ii bi tä årsns Gst. "No allti spann a da (då) 
femm slag (tonar lin) åm dagen Vb. °No alkärr klara vi 
ass i vinter på e hänn pärtin (de här potatisarna) Lpl. 
"Här blar (blir) väl allti ndnna tårrevär (uppehållsväder 
några gånger) Sk. Hag tre (höga träd) finns e fall alltn 
her R "Nog va dä någe säm (som) spökä alla Sdm. Nog 
er-e olika på he (det) å allte, jassas såm natt å dag Ul. 
Fall går dä allti Vrm. Han ha fyllt nitti år nu, &Hd Ul. 3) 
i alla fall, under alla omständigheter; ändå Götal(ej 
Gl)Sveal o. sporad. i Nord. (Går han den vägen) kom- 
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mer han rätt Bo. En kan allti få nå'et för at (för det) 
Bl. Dö kan du allti få Sdm. °De lcunn allte göer dt (göra 
någon verkan) Öl. Lökka te hö'ns; tappa (tuppar) dö få- 

allti Ög. Ho ha allti ns's å jyyll på (ngt att skylla på) 
Vrm. °D-e allten better ndgå än intnå (bättre något än 
ingenting) .11. 

alltideett adv se alltiett. 
alltids adv (alkis ÖSm, a'- VVrm) 1) = alltid 1 a, b Sm. 

2) = alltid 2 a Vrm. 
alltieningen adv [jfr 2allt 3 b] alltid, ofta Sm(IhreS). 
alltieno el. allteno adv eallt(i)ena Vstm(Herweghr), 

ålltäjno, alltesnls, -a, alltena, alltinna e.d. Dal> 1) [jfr 
2allt 3] alltid, oupphörligt, (jämt o.) ständigt; titt o. ofta; 
ad.; jfr alltåteno. 2) bekräftande: i alla fall, nog, helt 
säkert Dal. °Alltena skä ja hinn mö tsgä (tåget). °Islogg 
skä ni fall dit alltinna? °Ä du alltens ns te jältp åt 
stakkäran? 

alltiett el. sliten adv (a'llt i e'tt e.d. SkVgBoDs1Sdm(äv. 
a'llt i je'ti)VrmDal(äv. allt i je'tt e.d.)Gst, allt i e'tt e.d. 
NkVrmUl(äv. allt i je'tt e.d.)DalGstHrj, -(i)eset 

-et, -it Vrm; allt e'tt e.d. Vstm(Herweghr)Dal, 
allt je'tt, dikten Ul(i bet. 2), - ett, ållt fält e.d. Dal; i 
bet. 1 (slutet) äv. utvidgat till alltilieten, -dejä't, 
allteriliett e.d. Ul, cblIteste- Sdm) 1) [jfr 2allt 3] adv, 
hela tiden, ständigt, oavbrutet, i ett sträck; ideligen, jämt 
o. ständigt; a.l. D-e otrevitit na-cle reggnar alltiett Ul. Dö 
jekk allt i ett utan te å stanna Vg. Han skä då grillra allt i 
ett Gst. 2) i predik anv., om två personer: förtroliga, såta 
vänner, endräktiga UlDal. °J. å A. va leskamrater (kon-
firmationskamrater) d allt i jett för jämnan 

alltifrån prep (alltifrål e.d. SkSrnHaVgJ1VbNb(d-), -n(n) 
e.d. SmG1SdmVstmHslÅm(å-)> [jfr 2a11t 20. 31 mest om 
tid, äv. om  rum: ända från; a.1.; äv. överg. i konj Sk. - 
särsk. i förb. a. dö e.d. som konj: ända sedan SmVgjl. 
Alltifrå de han komme hiti vaka (världen) B. 

alltigenom el. allt igenom adv ealltfigensm, °-iginum, 
°-ijenom Sdm, alltlijö'nåm, a'llt-; alltlijön(n)åm e.d. 
Sm—Ds1Vrm(äv. alltgö'mmen)GstHs1(äv. al2tzjöm-
men)J1Vb, -liynum e.d. NkVstm, alitlijö'mme/ e.d. 
BoDsl, -ijönig J1(lidm), allt! ije'nnig Hrj, -ijö'rtig e.d. 
ÅmVbLpl> [jfr 2a11t 2 o. 3] 1) hela vägen igenom, ge-
nomgående, helt o. hållet; a.l. 2) hela tiden, från början 
till slut SmVgSchnNkVrm; äv. överg. i konj: alltijsnem 
jak va dar Vg. 

alltihop se allihop. 
alltimedett el. alltnaedett adv (alltmäelt e.d. VgBoVrm—

Da1Hs1Hrj, alltmelt DalGst; alltemäelt, alltimäe'et 
Vrm> [jfr 2allt 31=  alltiett 1.°Kaffeprisera di stiger allt 
mö ett Vstm. 

allting el. alltingen(a) pron (alltigg e.d. (a-, a-, å-, s-, ö-; jfr 
3a11) nästan allm., -tegg e.d. SkSm—DsIVbNb(äv. -tygg, 
-töog); alltiggen e.d. (jfr ovan) Sm—Ds1Hsl, -a VgBo. 
Äv. former med tonlöst Ii Hs1MpJlikmLpl. Vart acc. 2 
el. 1, i SkSmHaBoVrrnDal äv. med huvudtr. på andra 
stav.; vid eftertryck äv. acc. 1 på båda (första) stav. 
Götahej GI)Nk—DalMp> vart o. ett av (el. helheten av)  

alla (möjliga el. ifrågavarande) föremål el. varelser el. 
förhållanden el. omständigheter e.d.; allt möjligt; allt 
som i detta fall kan komma i fråga; nästan allm. Gud a 
skapa all utsm brdska Vstm. En ska-nte tägk att en 
ska kunna få alltigg bra i dänna vätan Sm. Di säger 
alltigg å tjöper alltigo Vg. ha vutti jrnndmvätt 
Hl. Dä-nte gutt för enn mänska s hinna mö alltigg (alla 
sysslor) i dänn laggsn (ladugården) Sm. °Han gses vä 
allting (är mångsysslare) Åm. °Öllting jekk så rälia 
aka ved (bakvänt, galet) för me Sk. - särsk. a) i uttr. som 
'kunna el. 'veta allting o.d. SkHaBoVstmDalMpNb. 
(Han är) en rikti mästare te kunna &Högg Vstm. Han va 
all ti'ggen (var hemmastadd i en mängd yrken) Bo. b) 
genom 'och förbundet med föregående ord: (och) allt, 
(och) allt möjligt annat sådant; etcetera SkSmHaVgGl-
ÖgSdmDalGstMpNb. (Hon) ha blitt stor å grann d all-
doyen Sm. (Om de arbetade efter solnedgången) "så 
slang här å allting, så dsm kunn int jörn8 Dal. Du sam ä 
jift å &kim Mp. 
Avledn.: alltingest pron allting Gl. 

alltisamman se allsamman(s). 
alltjämt adv (alltliamt (å-) e.d. VgBoUlGstHslÅm—Nb, 

-jämt (å-, s-) e.d. SkSmHaSdm—HslånLp1Nb. Acc. 2 
el. acc. 1 på andra stav.> [jfr 2a11t 3] ständigt, jämt, alltid; 
a.1.; äv.: fortfarande SmSdmUlÅm. 

alltmest adv (alltmä'stVb) [jfr 2a11t 9] i frågor o. påståen-
den som man vill ge en mycket allmän form. Vå ha du 
djot alltmäst (medan du varit borta)? Våm ha ji vöre a.? 
på vilka (alla) olika ställen har ni varit (under resan). 

alltom adv <ölltåmm e.d. Sk> överallt. 
alltredan el. alltredo adv (alltrajdo e.d. Gl, ckiltreedo 

Dal(IhreS), retitreej, atitrejda J1, alltre'dan Dal, 
alltren e.d. SmVgDal> = allaredan. 

alltslagskarl m Sk; jfr allahanda-karl. 
alltslätt adv eall slätt Ul(brd 1736), asslättDal(brd 1697)> 

helt o. hållet, i grunden. 
alltut adv <alltyt e.d. (Öl?)G1> alltid, ständigt. 
alltväl adv (alltvält e.d. Dal> 1) alldeles, fullständigt; jfr 

all v äl. 2) likväl, i alla fall. 
alltåteno adv (ollt a(d) i' gnu, °oltadjenå (1688), 'ollt-ad-

iena, ålltajenu e.d.> ständigt, oavbrutet, jämt o. samt 
Dal; jfr alltieno. 

alltöver adv se 2allt 2 (slutet) o. 3 b. 
alluras v dep 1 (allu'ras Sk> [jfr alloa] väsnas. Ja hörde 

ad hunsen di alluras (o. så var det räven som anfallit 
dem). 

'allvar f (SmVgBoÖgVonDalHs1MpÅm—Nb) el. n (Gö-
talSvealGstJ1VbLp1Nb) el. allvara f (GötalNkVrmUl-
VstmGst—J1Lp1Nb) el. n (SkB1SmögNIcDal) el. allvare 
n (SIcHaScimUlDalGst) (all/var (a-; -Kgr) e.d. Sk—
DslÖgNkVrmVstmDalHs1VbLpl, -var, -vgr Sdm, -valt 
Ds1Vrm, -Kar Dal, -vsk Bo, -vara SkB1Sm—Dsl-
NkVrmUlVstm, -Kara e.d. Dal, -varu, -vare Gl, -våra, 
-våra, -vara e.d. Bl, -vare SkB1; altitIvar (a-; -Kar 
e.d.) Öl—BoÖgSdmUlVstmDalHs1MpVbLpl, -var 
Vrm, -var (-vgr, -var e.d.) HslÅnd.91, -vär Sdm, -var 
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e.d. UlDal, -vara Öl—BoögNkHsl, -vaka BoDsl, varre Vg. °Holt ma gaant hell (antingen vi skämtar eller) 
-vuk(k)a, -välte e.d. Bo, -vare Ul, -vare e.d. HaUlDal, taka akirvåru fl. I) som motsats till skämt, lek e.d. (jfr e): 
-vgre ÖgScimUl, -V8111 MpJ1, -vsrs, -vsre .11; ar/- 1411 vare haa sina d (o. lek o. lust sin tid) Bl. Dö va akkvar 
var(e), -varu, -vgre Ul, -var e.d. Åm, -vgr, -eväru, å iggen lek, dö va ok å iggi visor Sm. (Leka el. ha roligt 
-vare e.d. Ost, -vara, -vgra, -yard e.d. Dal, -vara (bf?) och) smält d (avreda) ve &divan (tales.) Vb. 2) (allvar- 
Öl, -vara, -vare e.d. Ha, -var (äv. all-), -vård, -våru, sam) verklighet SkSmHaVgÖgVrmDalHs1J1ÅmNb. 
-vgr(s), -v81(u) e.d. J1, -vsrs e.d. Hrj(äv. skir- e.d.); °Äss da blie allvaa, sa komme du nack (nog) te o fao 
all/vare Ul; tillIvar e.d. Nb, -vår Åm, -vara Sk(äv. 811- luska mä Sk. Nu ska dö vesst ble allvara mä Jo-Kals 
e.d.), -wdra (bf?) Nb; rikkfrar, -vår Åm, -var Lpl, flöttane (flyttning) Sm. Biri-t bare akkvare så komme-n 
-väg, -vara Nb; sllivuka, -väkt Bo. I allm. acc. 2 (ofta nokk Ha. °Nu fsrsto ho att dö va allvara Vg. (Jag skulle 
ssgsacc.); huvudtr. (acc. 1) på andra stav. vanl. i Sk, ha fått vara med,) sm dö hadde bkett ak(rvara (näml. 
sporad. i SmHaLT1Hs1Åtn) 1) sann, verklig el. uppriktig krig) Ög; motsv. från J1. Han balcksnas när de komm å 
mening (i det som görs, sägs e.d.); djupare innebörd; ofta allva'ra Hsl. - särsk. a) i uttr. "det blir allvar av Sk- 
med bibegrepp av sanning, kraft, eftertryck, stränghet BlHaVgBoVstinDal. Da kan ble allvåra ay därm hö 
o.d.; allm. De e allva're ja sisr (säger) Sk. Dö va iggen gayggen Sk. Dö se-lite ut te bki nska allvara d-t i da (vid 
allva'ra mö va an sa Sm. Ä dö allvara dö att I inte kan väntad förlossning) Vg. Nu få-dö Isven bki allvara d' nu 
ä18-å nsjet (pruta ngt) på-t? Vg. Dö ä rend akkvärre måste det handlas Ög. (Bekanta sig med varandra) 
Sdm; motsv. från SkVgDs1VrmVstmDalHrjJ1Lpl. E va- °innan dö bkir allvare åv (dvs, innan giftermål beslutas) 
nte dieras akvare riktit Ul. Ja mena akkvar nu Ost; Sdm. b) i uttr. 'göra allvar av ngt (energiskt) gripa sig an 
motsv. frän SkB1SmVgBoÖgVrmUlVstinDalHrjÅm. Ä med ngt; genomföra el. förverkliga ngt SkB1SmVgDal- 
dö skirvsro di dö? Hrj; motsv. från J1Nb. - särsk. a) i Ost. Hym (hon) jore-nte allva're aw-ed Sk. Jär allvara å 
förb. med vissa prep: "med allvar med kraft el. beslut- dö dgre (så det blir uträttat)! Vg. °Om en (han) jord då 
samhet el. eftertryck; ordentligt, med besked SkSm— akkvära riv sakän nån gång ändå! Dal. c) i förb. 'göra 
BoÖg—UlDal. Ja döde-n (gav honom stryk) u dö mö allvar med = b. Di skolk (borde) jårra allva're me å 
all vare Sk. Nsr vi skulle ta te (sätta i gång) mö allvara futta si (gifta sig) Sk; motsv. från Sm. cl) i utvidgad anv.: 
här Vg. De' ska jöras mö allwara Bo. (Det var hyggligt Hanen är ä åkvara ti strömm här är det stark (o. farlig) 
folk) å hö (det) mö Mimare Ul. Hö skä bi mö amura å ström Åm. He jer åkkvara dill kar (en karl med krafter 
Dal. - "vid allvar med kraft el. beslutsamhet VbNb; med e.d. utöver det vanliga) Nb. 3) stadga, disciplin; uthållig- 
allvarlighet Åm. Taga i' ve &Ivan Vb. - 'ta ngt el. göra het; ordning, reda SkB1SinHaBoGlÖgVrmVstmDa1J1- 
(e.d.) ngt på allvar, allm. Han to-at inta på allvara Sm. (lidm)Åm; jfr 1 c. Dö ä igga allvara mö-n Bo; motsv. 
Slåss di på allvara? Sm. °Dä sägd (sade) han pa all varå från övriga landskap; äv. i fråga om sakförhållande: Där 
Gl. Ska je tågcl-cl på akkvsr hö du nu säg? Dal. Ja tog i ble-nte nod alvare me-d (inte riktig ordning o. reda med 
på akkvarre mö-n (tog itu med honom på skarpen) Ost. det) Sk. Allvaru vinnar Gl. Fsirk mä allvara Vstm. 
(Innan vi) böölj på akkvsru (näml. med slåttern) fl; Ssgr: (-var- B1SmVg, -va- e.d. SmNb, -ver- SinHa, -ve- 
särsk. i utvidgad anv.: De be-1a  räjn på aktivare Ha; Sm, -va-ä- ÖlÖgUIVstmDal, SmSdmNkVstm, 
motsv. från SkB1SmG1VrmÅm. - 'för allvar med kraft -våra- Bl, -vård- J1> allvar-stadig om person: allvarlig o. 
el. beslutsamhet; ordentligt, duktigt SkB1Sm; allvarligt stadgad; äv.: pålitlig; förståndig Bl—VgÖgSdmNkUI- 
menat Sk; med besked e.d. Sdm; för gott, definitivt Vstrn. (Vem kunde tro att den slamsan) °skulle kunna 
SkSmÖgSdmVrm. °Han ä elak å de just för &A-väx ble så allvarstadi Bl. -sträng om person: allvarlig o. rejäl 
ändå Sdm. Han reste inte för allvaka Vrm. särsk. i utvid- Sm. -verk uppsåtlig handling (motsatt: "oviljeverk) il. 
gad anv.: °Innan de har frasat te (frusit till) fa allvara -viss om utsaga e.d.: allvarsamt sann Nb. -vrå i förb. i 
Ha. b) i uttr. 'ha allvar verkligen mena vad man säger allvåravrayna (där skall allvar råda el. gäller det allvar) 
SinHaVg. Inte hadde ja nån &Nare mö di oena (orden) Bl. 
Sm; särsk. i uttr. 'ha allvar/ med sig vara allvarsam 'allvar el. allvaren adj (akkvgr Ög, -van Vrm; i n 
(Vstm) el. religiös (Vg) el. - i sig vara rejäl o. ordentlig som adv: -vgt Vrm, -vatt Dsl, akkvgt Ög, "alfwart 
Öl. c) i uttr. 'bruka allvar vara allvarlig (motsatt: flamsa, U1(1721)) 1) om person a) allvarsam, som ej skämtar 
tokas e.d.) Sk; (handgripligen) visa stränghet, ta i med ÖgVrm. b) storväxt; dugande Vrm. 2) om klädedräkt: 
hårdhandskarna SmG1VnnMpJl; beflita sig, ligga i, gno enkel, flärdlös, rejäl Ög; äv. som adv i förb. &dryg* 
på; arbeta (el. sköta sin uppgift) med ordning o. reda »ödd Ög. 3) som adv: med allvar, ordentligt DslUl; 
SkB1SinHaBo; jfr 3. °Nu ska du bruga allvara å inte ha mycket, väldigt Dsl. °Män gripi (gripen) alfwart tall Ul. 
sau manga tosanoddr (tokerier) för de Sk. (Hästen var allvarig (bl. -ug) adj eallvaru Vb, akklvaru Dal, -vsru 
ovillig att raska på, så jag måste) °bruke allvsru att-n fl. Hr» [jfr motsv. i full] = allvarsam 1 a. 
°Bruka allvara så dö bliå fäadit nårin gaong! Sm. d) i allvarlig adj (allvalrli e.d. SkB1SmHa, -rlin Dal, -teg Ha, 
uttr. "ta till allvar(et) göra ett krafttag, anstränga sig Dal; -ii, -Ii e.d. Öl—BoGlSdm, -lin e.d. UlHsl, -len e.d. 
ta i med hårdhandskarna SmÖgJl. e) i uttr. 'tala (e.d.) VrmJ1, -iti (-tre) HaVgDslÖgVrinknLpl, akirvoki e.d. 
allvar SkVgögJl. (Skoja går väl an) män taka allvar ä SmHaVgBoMp, ctkvarlig Hsl, ållvgli Nb. Vanl. acc. 2 
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(el. ssgsacc.), i Sk dock mest acc. 1 på andra stav. Re-
flexer av ä. nom-er i SkB1HaVgÖgNk. Anm. Ordet har 
sin huvudsakliga utbredn. i SVGötalSVSveal; f.ö. spo-
rad. el. sälls.) 1) om person a) = allvarsaml a; nästan 
allm.; jfr ovan. b) = allvarsaml b SkSm. c) = allvar-
saml c SkSmHaBo. °Ebba ho har gått d britt allvarli 
Sm. 2) = allvarsam 2 SkSmVg. Läs najat allvalit (reli-
giöst) Vg. - särsk. a) i n som adv: (tala e.d., ta ngt) 
"allvarligt SmVg resp. Ha. b) = allvarsam 2 b, in som 
adv Sm. Ho va allti så allvalit klädder. c) = allvarsam 
2 e SkSinDs1Sdm; äv. i n som adv Sm. Di hokks (bits) å 
slöss rett allvalit iblann, hästa. 

allvars adv (*all/vars BISmUl(brd 1722), °-vas Sm, 
°alwörs Bl(brd 1746), allves e.d. B1Sm> 1) [jfr motsv. i 
finit] allvarligt (motsats: skämtsamt) Ul. 2) alldeles, fullt 
(ut) B1Sm. °Ja ty inte allvars så härabre (axelbred) som 
du, men etc. Bl; jfr allväl. 

allvarsam adj (-vars- Sk, -vars- SIdla, -va(r)s- Dal, -vaj-
BoDs1Hsl, -vas- (-vas-) Sm—ÖgNk—Hs1MpÅm—Nb, 
-vas- B1SmVg, -vas- Ha, -värs-, -väks- Dal, -rnå- HaUl-
DalGstHrjJ1, -vers- B1SmHa, -ve- B1Sm—BoÖg-
SdmNkVstmDal.11Vb, -ves- BlÖlSmDal, -vårs- Ha, 
-vas- SkBlÖl, -vo- e.d. DaIHrjJ1, °-vurs- Gl, -vaj- Bo, 
-vyrus- J1. Ang. första stav. jfr 'allvar (i Dal dock ofta 
arr-, äv. åk-); slutstavelsens vokal är varå. a el. (ofta) a; i 
HrjVbNb (äv.) a. - Ä. nom-er ofta bevarat i SmÖg o. 
belagt äv. från SkB1HaVgBoGlNkUl. - Vanl. acc. 2, i Sk 
dock oftare acc. 1 på andra stav.; acc. 1 på tredje stav. 
belagd från UlHslÄmLpl. - Formerna från Dal kan del-
vis utgå frän allv ärj a> 1) om person a) som (för tillfäl-
let el. stadigvarande) visar el. uttrycker allvar el. lugn 
värdighet; allm.; sporad. äv. överg. i bet.: tystlåten; dys-
ter; sorgsen; andäktig. Ofta i uttr. ^bli (vara) a., "se a. ut, 
"hålla sig a. °Han ä så allvarsam å ha tsörkeminen 
(kyrkminen) på fö va evelia da söm gs (går) Sm. - särsk. 
1) i vissa talesätt: °Allvarsammer sam en vägvisare Nk. 
Allvåsamm sdm kokkt fläsk Öl; motsv. från Bl. 2) i n 
som adv: Nu sedden (sitter) I allvarsamt i tjårkan! Sk. b) 
som inte är böjd för flärd el. ytlighet el. skämt e.d. 
B1SmHaGINk.11. Men clai kwinnena (den kvinnan) ble 
all vesamm te sist Bl. I si kläsel va ho allti allvasamm 
Sm. c) andligt sinnad, religiös SinHaBoÖgHslAmVb. d) 
sträng; barsk; som inger fruktan SmSchnVrmVbNb. e) 
stadgad; rejäl, redbar, pålitlig HaÖg.11Åm. f) tilltagsen; 
kraftig Sdm; äv. överg. i bet.: duglig, duktig Ha. 2) i 
annan anv.: som är uttryck för el. innebär el. är förbun-
den med allvar; som sägs el. görs med allvar; allvarlig, 
inte skämtsam; nästan allm. °Vör pratäd bad rolit u 
allvarsamt Gl. °Jag ville tala nåra allvarsamma ol ve-en 
(med honom) Sdm. Fastan skull lilckssm va en allvasam 
ti Gst. (Inte några lustiga anekdoter) °uttan e akkvöksam 
e histori JL - särsk. a) i n som adv: på allvar, uppriktigt; 
ofta i förb. el. uttr. som: "allvarsamt menat el. sagt, 
^säga el. fråga el. säga till el. lova ngt allvarsamt SmHa-
VgGlSdmNkVrmDa1J1; äv. ellipt. för 'allvarsamt talat 
el. menat e.d. SmVg&linNkMpVbNb. °Gu vet, akkver- 

samt, va di läsärprästra lever åt,  Sdm. - särsk. °tala 
allvarsamt tala dialekt Ul. b) enkel, rättfram, anspråks-
lös, tarvlig HaVgÖgVstmHsl. Begravniysbrö sa vära 
allvasamt å inte knäkkat (kavlat med kruskavel) Vg. (Då 
kokar vi potatis och har) lite akkvasamt Ög. - särsk. om  
kläder, färger e.d.: flärdfri, ej prålande el. prunkande; 
mörk; äv. överg. i bet.: dyster; gammalmodig SmHa-
VgÖgVstmHs1J1. °Hu klär se så ällvarsamtHa. Ta på er 
ett allvasamt kkää mor, I vet le d-ä kowassij Vg. c) 
uppriktig, verklig Sk. °Da va ditt allvesamt tebå (anbud, 
erbjudande) den gangen. d) viktig, betydande SkSmÖg. 
Dö va-fl allvesamm sak ss dö passade inte s leka mä 
dänn Sm. °Di hadde ett förskräck& allversamt jöbb (ar-
bete) Ög. e) farlig, betänldig, allvarlig; ofta i fråga om 
sjukdom e.d. SkSmHaJlAmNb. Dä kan bli allvesamt å 
(av; näml. om  man inte vaktar elden) Sm. °Ha (det) ä no 
akkvsschamt nu, nå han itt vill ha-n kask (kaffehalva) fl. 
f) om väderlek: sträng, svår Sm. °Alina allvarsamma 
sefframässekn ute en svår köld kring Sigfrids-mässan. 
Avledn.: allvarsamhet f till 1 SVGötalSdmNk. - särsk. i 
vissa uttr.: "gå el. stå i sin allvarsamhet (upptagen av 
sina tankar) SmHa; °ta te allvarsamheta ta i med hård-
handskarna Sdm. 

allväl adv (°allvälr SdmJ1) i negerad sats: alldeles, fullt 
(ut); jfr alltväl, allvars. 

allvärja f <a 'kkvätja, airväkja Dal> = 'allvar!. 
allö(e) se åtlöje. 
'alm m (alm, akm o.d. SkBlög> = 'alv 1; jfr ler-alm. 

Ssgr (alm- o.d.): alm-botten = alv-botten Sk. -jord = 
alv-jord (början) Ög. 

'alm f, äv. m (alm, a- o.d. SGötalG1U1Dal, akm, a-, a- o.d. 
NGötalSvealGstHsIMpJ1Lpl) [jfr %1m] 1) träd av släktet 
Ulmus, i sht Ulmus glabra; äv. koll.; al.; jfr sörj-, vres-
alm. 2) almträ, almvirke BIÖISmVgÖgSveal; jfr alme, 
älme. 
Ssgr (delvis till alme) (alme-, &brie- o.d. SkB1Sm—
BoÖg, alm-, &km- o.d. ÖlSmÖgVrmUlVstm): alm-löv 
SkB1SmHaVgU1 (i Sm anv. tillsammans med nässlor i 
sörpa åt svin). -trä = 'alm 2 SkB1Sm—BoögVrmUl-
Vstm. -träd = 'alm 1 SkB1SmVgBoÖgUlVstm. -viska f 
knippe strimlor av almbark Sm. (Avkok därpå användes 
tillsammans med mjölk som kalvdryck.) -välling Öl; jfr 
u. -viska samt älm-välling. 

3a1m adj <alm Van> [jfr ulm] om djur, särsk. nötkreatur: 
(folk)ilsken, argsint. 

'alms f (alma, a- Bo) [jfr ulma, älma] grov, luden larv. 
'alma v 1 (alrma o.d. SmÖg) [jfr almig] refl, om råg: 

skjuta sidoskott, bestocka sig Sm; äv.: bli frodig (se 
särsk. förb.). 
Särsk. förb.: a. ut sig om växt: breda ut sig, bli stor o. 
frodig Ög. Dö ä förfälit va dö här ha akmat u't sä. Äv. 
bildl., om släkt o.d.: grena ut sig Ög. 

almanacka f el. almanack fel. (i DalHij äv.) m el. alma-
nacke m <1. almanack(a): almalnalck(a), akma- o.d. 
ställvis i SkSmHaUlikm—Nb(c1-), alme-, akme- o.d. 
Götal(ej ÖlGONkUlHslÅm—Nb, akv(e)-, alv- o.d. Öl- 
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SmG1, albe- Ha, ann(e)- VGötalVSvealVb, abc- o.d. ÅtnSVbLpl, alriznittje (-mettje, -mekk), g'k-, a o.d. 
Bo, arv(e)- o.d. ÖgNkVrm, alm-, akm- o.d. ÖlSm- MpÖJlÅtn(äv. 4ir-)Lp1NNb, altImök, o.d. Vb- 
VgGlÖgVSveal, all- o.d. SmG1ÖgUl—Hs1MpJlÅm, Lp1Nb, Nb(äv. h-); d'kmdkle(ä), dkmdltje o.d. 
g(kklaldc(a), 4/n-, an(iz)-, ann- o.d. NGötalSvealNorrl- VÅnr, alrams'ek o.d. NJ1) 1) koll., mjölke, Epilobium 
(ej VbNb). -2. almanacke: allnlakke, aln- o.d. Hsl, all- angustifolium; a.l. Napp na (plocka litet) gkmekk åt 
o.d. DalHrj, aizakk o.d. Jl. - Former slutande på '-alck gris'n Lpl. 2) som sen. ssgsled, om växter som liknar 
(utan cirkumflex) sporad. i SkStnBoDs1DaIHrjMp, ofta- mjölken; se bäck-, sjö-almycke, små-almocke. - 
re i HaVnnÅmLpl, allm. i J1VbNb. Acc.: Huvudtr. på Litt.: L-EEdlund i Om växtnamn s. 129 ff.  
första stav. (acc. 2, i Åm äv. 1) relativt allm.; huvudtr. Ssg: tdmyckes-bröd <akmekles-> bröd av agnmjöl med 
(acc. 1) på ^-nack(-) mer el. mindre vanl. i SIcHaBo- tillsats av uppkokta mjölkeblad som bindemedel Lpl. 
Ds1VrmUlHs1J1ÅmLp1Nb) 1) almanacka (för visst år); almäss se allmosa. 
allm.; ställvis äv. om  s.k. beständig kalender (jfr aln fel. (i SGötalUl äv.) m el. 'alen f (äv. m) el. 'alna el. 
almanack(s)-dosa o. ved-almanacka). (En piga om n f (a/n, a-, @- SGötalDal, ak, a-, tt- o.d. (ställvis äv. 
som stannar bara ett år) ä ssm-n almana'kke Åm; likn. ab osv.) ÖlSmUlDa1.11, all, a-, a- o.d. (ställvis äv. an  
från 11; jfr 2 b. - särsk. i vissa uttr. o. tales. a) "vara osv.) NGötalSvealNorrl(ej Nb), atm, a-, a- o.d. VgUl- 
bibelsprängd i a-n skämts. el. kon., vara hemma i alma- DalNb, åziit  Nb; alen o.d., äv. a'- SkBISinHa; alne 
nackan; vara beläst o. kunnig SkHaVgDalGst. b) Id titta NSkVB1; .911 Hrj> [jfr äln] 1) längdmått, (under senare 
(el. se) i a-n ("i månen") efter ngt o.d. SkBlÖlHaVgBo. tid) motsv. 59,38 cm; så stor del el. mängd (av ngt) som 
(De) pajjgana fag en sajj if almenakkena ätte Bl. c) är en aln lång el. bred osv.; allm.; ställvis äv. som ytmått: 
syftande på °tillförlitligheten i almanackans (före 1870) kvadrataln, i ssgn kors-aln äv. som rymdmått: kubik- 
väderleksförutsägelser. Almenaltkan dän löjnbraklcan aln; som sen. ssgsled äv. om  längdmått som allt efter 
(lögnaren) Ha; likn. från Sk. Juje-sum a (ljuger som en) omständigheterna kan vara större el. mindre än vanlig 
aimenakka Vg; motsv. från Sm. d) ^ha talat ut (el. slut) aln, jfr härv-, krymp-, såg-, varp-, väv-aln m.fl. 
som en gammal a. o.d., inte längre ha ngn talan °Hog (hon) kan mjäta en alän på &men (armen) lia 
SmSdmVrm. °Nu ha-n takt ut som di gamkä aknaldco (bf säkät som dm dö vorä mätt mä ett allnamdl Sm. Två arla 
pi) Sdm. 2) i bildl. el. överf. anv. a) skymfligt el. förakt- tjdkker is Ög. °nia (en aln) lang, bre osv. Åm; motsv. 
ligt om el. till gammal person Gst; jfr 1 d. Din gammsk från VgVnnHrjMpJ1Nb. Där sto en hal (halv) alen mä 
atiakka! b) nedsättande om tjänstehjon som årligen bytte jöttja Sk. Dal e sdm tvau alena au a'it (el. sa'mma) 
anställning DalHs1; jfr u. 1. 0 tjän (hon tjänar) akakka stekke (stycke) o.d. (tales.) de är alldeles lika varandra 
Dal. Ho va e alna'kka Hsl. c) [jfr motsv. i finl] bladmage (om personer) Sk. Ja vever åtta aka på dan Bo. Di fikk 
Sk. e lcrone aka för bjäkka (bjälkarna) Ög. Ha mä töydd 
Ssgr (-akke- o.d. SkBo, -ak(s)- o.d. HaVrmDa1JlÅmV13): aka, ss får mä fel tiföy kvattere (tales.) har vi uthärdat 
almanack(s)-dosa f el. -dosa m tobaks- el. snusdosa av så länge, må vi hälla ut under den korta återstoden J1; 
mässing (i Jl äv. av trä) med instampad (inskuren) be- likn. från ÖgGstHrjMpJl. - särsk. a) i genitivform på -s 
ständig kalender BoVrmDa1.11. -frö [jfr motsv. i da dig] (sg el. pl) som bestämning till subst som betecknar di- 
fiktivt frö, som man (i sht 1 april) narrade iväg ngn att mension el. det vars dimension anges; sporad. Di (dvs. 
låna (el. köpa på apoteket) SkHa. -läsen ptp adj beläst i strecken) e po en alens lägd Sk. °E tu (tio) anas slana 
almanackan Åm'Vb. Akakslejsn å bi'belsprägd Åm; Nk. b) i formen alna el. alne Sk, följd av adj el. subst 
likn. från Vb; jfr l a. betecknande dimension: en aln(s). Fllna bre, a. ldgo osv. 

almask m 4kmark Vnn> [jfr aldon, 5alig] strävsam per- (De plöjde) alne jyft. Alna bridd (bredd). 2) mätredskap 
son, arbetsträl. av en alns längd (jämte handtag); allm.; (i sht som sen. 

alme n (alme, -km- o.d. SkB1SmHaVgÖg) [jfr älme] 1) ssgsled) äv. i utvidgad el. överf. anv., dels om mätred- 
koll., alm; a.l. Vi vill-nte ha alme så nära gåren Sk. 2) skap kortare el. längre än en aln (ofta: 1 1/2 el. 2 alnar), 
bestånd (dunge) av alm SkB1SmHaVg. 3) almträ, alm- dels om redskap avsett för annat ändamål än mätning; jfr 
virke; a.l. Där skolk (det skulle vara) alme ti na'ved Sk. byggar-, knallar-, skräddar-, slipstens-, snickar- 
Ssgr se 2a1m. aln resp. bjälk-, lod-, rätt-, skinnar-, våg-aln m.fl. 

alm& almeja se arm. - almeLsa, almelse, almesa se all- °Allt ska ske mä mått, sa skräddarn, piska kärenga mä 
mosa. arna (ordst.) Nk; filen. från GötalSvealHsl. - särsk. i 

almig adj (allmi(er), o.d. SmHaVgÖg) [jfr 2alma bildl. anv. i ssgn fot-aln (om fötterna vid gång). 3) 
samt olmig] 1) om växt el. växtlighet (i sht säd, gräs ellipt. för aln-sten, (i sht som sen. ssgsled) kvadratisk 
o.d.): frodig SmVgÖg. Kkövetz ä akmir Vg. 2) i sht om golvsten med 3/4 el. (i ssgn kron-aln) 1 alns sida Öl; jfr 
kreatur: matfrisk; glupsk; som inte är kräsen SSInHa. 3) halv-, hel-, kron-, skur-, sten-, tjog-aln; äv. som 
om soppa, sås o.d.: kraftig, mustig Sm. sen. led i ssgn lång-aln, betecknande golvsten med an- 

almoni se harmoni. nan storlek. 
almycke n el. (i MpNVbNb äv.) m el. almocke n el. ala- Ssgr <-na-, o.d. SkB1SmHaVgNk, -ena- SkHa, -fle- 

munk m (cfklmyttje (-mykke), g'k-, a'k-, o.d. VgBoDs1Vrm, o.d. ÖGötalSvealNorrl, -ns-, o.d. 
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SkB1SmHaÖg—GstNb. Anm. Fog med -s- ovanlig utom 
i ÖSmÖgSdmNkUlVstmDal): aln(s)-bred GötalSveal. 
-bredd SIcHaVgBoNk. -bredda f (Bo) el. -bredden f (Vg) 
= -bredd. -båge se armbåge. -dike alnsbrett dike Bo. 
-djup adj GötalSveal. -famn famn alnslång ved Ha. -hög 
adj Sm—BoÖgSdmVstmDal. -käpp måttstock av trä 
(vanl, en aln lång) för mätning i alnar SkB1SmHaVg-
G1N1cDal. -lass trave (kol)ved, en aln i bredd o. höjd o. 
vanl. 4 3/4 aln lång (o. avsedd att utgöra ett lass) Vrm—
Dal. -lie alnslång lie (för slåtter på stenig mark o.d.) Dal. 
-lång GötalSveal. -mark n 1) märke (skåra e.d.) som på 
föremål utvisar alnslängd Vg. 2) = -tråd Nk. -mål n 1) 
längdmåttet aln; äv.: en alns längd SkBISm—Ds1VnnJ1. 
Dän lelle stå -lite  (häller inte) akemcgr mo' (ännu) Bo. 2) 
redskap (i sht = -käpp) för mätning i alnar SkBISm—
BoVrmJ1; äv.: på föremål (som yxskaft el. käpp) utmärkt 
alnmått VgVrm. (I handelsbodarna var det) akarnåk på 
daska (diskarna) Vg. -mått 1) = -mål 1 SkB1Nb. 2) = 
-mål 2; nästan allm. Dö ä ett bra ariamdtt, dö bot 
(bordet), dö ä aj (en) an i fyrkant Ha. °Han gaod (går) 
sao rakå som han hade svalt ett alnamaott (tales.) Sm. 
-märke 1) = -mark 1 Vg. 2) = -tråd SdmUlDalVb. -mät 
n = -tråd Åm. -nål (stopp)nål varmed alntråd (se d.o.) 
fästs i väv; vanl. med inbegrepp av vidhängande tråd 
B1SmVgDslÖgSdmVrmDalGstÅmVbNb. -stake = 
-käpp B1Nb. -sten 1) sockelsten av en alns höjd Ög. 2) 
kvadratisk golvsten med 3/4 alns sida; som sen. ssgsled 
äv. om  sådan sten med annan dimension Öl; jfr finn-, 
kron-aln sten. Anm. Benämningen utgår trol. från en ä. 
öländsk aln om ca 47 cm. -sticka (SmHaVgSranNkUl-
DalGstNb) el. -stock (GötalSdmUlGst) = -käpp. -tal 1) 
antal alnar SkSmVgSdm; i bf sg: alntals, flera (el. 
mänga) alnar Åm. D-ä rakt teritalre dö Åm. 2) = -mål 2 
(slutet) Vg. -tjock SmVgBoDal. -tråd alnslång tråd e.d., 
anv. som mått vid vävning (fästs, vanl. med nål, i stad-
kanten o. flyttas fram för varje aln som vävs); täml. allm. 
Härtill ssg med "-nål Åm; jfr -nål. -trä = -käpp Sk. 
-vatten alnsdjupt vatten Sdm. -ved (av alnslånga trän) 
Ds1Nb. -vis adv efter alnmått; alntals SkB1SmHa-
VgDalGstÅmVb; äv. i förb. Ai  alnvis ds. SkSinHaVg-
Vrm. (En del stammar var avbrutna) allnavis övanfs 
joän (jorden) Sm. -ände = -tråd VanDal. 

'alna se aln. 
'dna v 1 (alla  o.d.; jfr aln> mäta upp (ngt) i alnar; vanl. i 

förb. ^a. upp (el. ut) VgVstmVbLp1Nb; an opp väven 
Lpl; motsv. från VgVb; äv. i förb. ^a. av mäta av efter 
alnmått Vg. 

alna oböjl. adj <-na Sk, -ria Vg) som mäter så el. så många 
alnar; jfr tre-, åtta-alna m.fl. 

alnare m = -al ning 2 Vg, t.ex. °attanalnare (arton-). 
alning el. (i Sm—Bo) alninge m all- osv. (jfr aln) 

GötalSvealMpJ1> 1) föremål som är en aln långt el. brett 
e.d. HaVgDal. - särsk. (i Dal) a) = al n(s)-li e. b) mjärde 
vars öppning är en aln i fyrkant. c) slipsten med 20 verk-
tums diameter o. 4 verktums tjocklek; särsk. i utvidgad 
anv. som enhet för uppmätning av slipstenar. Litt.: ÖDB  

2 s. 15 f. 2) som sen. ssgsled, som beteckning för (ngn 
el.) ngt (särsk. stock, bjälke, ryssja, sköt e.d.) som mäter 
så el. så många alnar; al.; jfr aderton-, tolv-, tre-
alning(e) m.fl. 

aloe m el. (i bet. 2) n el. (i Sk äv.) f ealoe o.d. BoDsl-
GlSdmUl, alloe' (al'-), al-, -ue' o.d. SkBlÖlHaÖg-
VstinDalGstHrPlÅm, -ove' o.d. SkVg.11; allge o.d. 
SmVgÖg, -gve Dal, -Mlf SM, all/g(v)e, -avg Sk> 1) be-
nämning på vissa krukväxter av släktena Aloe o. Agave 
Sk—SmVgÖgSdmUlVstm. 2) stelnad saft av vissa 
aloearter (anv. i sht som avföringsmedel); a.l. 
Ssg: aloe-brännvin brännvin med tillsats av aloesaft 
(anv. som invärtes medicin) VgVsanDalHrj. 

alpytta (-pylta) se arel ssgr. 
alsenbyggar m pl ears'nbyddjan bf) alsenbor; äv. om  

åkertistel (koll.) J1. 
tdsike m el. (i Vstm äv.) n el. alsiker m «ellIsik(k)e, äv. 

-sek(k)e HaVgBoÖgNkVstmMp.11, -sike HaVg-
(äv. -sik)Ög, -ske Ha, alsike o.d. SdmUl, alse'klce Sk; 
allisekker, bf -sikkeri NkVstm> = alsike-klöver; äv., 
koll.: frö av alsikeklöver. 
Ssgr: alsike-frö <äv. -sekej- Nk> VgBoNlc. -hö (av hu-
vudsakligen alsikeklöver) Vrm. -klöver <äv.  
GlSdm, alsi'ke- Ha, allsilke- o.d. SkB1, °a4settje- Mp, 
a'se- Åm> Trifolium hybridum; täml. allm. 

alsk se älsk. 
alskas v dep <dlskäs Nb> [jfr 2a11] minskas, (börja) ta slut. 
alskrika se ollon-skrika. 
alster n ealsträ bf Ul(brd 1691), a'aer, g-, a- o.d. Dal(äv. 

-st-)GstHsl, äker o.d. Dal(-st-)GstÅm> 1) avkomma (i 
Dal bl. i fjärmare led); om person(er) Da1GstHs1 el. djur 
DalGstHslÅna, i DalGst äv. om  växt(er). Hadd-o (bon) 
ns astsr ?rus sä?Dal. 2) ras, slag; gry UlDalGst. 3) om 
(återstående) liten mängd el. del av ngt som är ämne till 
fortplantning (fortsatt utveckling), "frö" (om t.ex. efter 
rengöring kvarblivna löss; tätämne; blomskott) Dal. Vi 
skä lätt (låta) (tars va kvar (i fråga om potatis). — Anm. 
Uppg. °alster 'sjelfsvåld, narri' Sk hos Rz 6 b är tvivel-
aktig. 

alstra V 1 <alstra, g- Sk, °arstra Hsl, öster (a-) (i bet. 2) 
Dal> 1) med avseende på ohyra o.d.: alstra, ge upphov 
till; äv. i förb. "a. fram Sk. Där alstras ae'de i savspaon 
(ohyra i sågspån). alstra fra'mm (or i mjöl). 2) i förb. "a. 
(ut)av sig fortplanta sig, (starkt) föröka sig DalHsl. Dam 
astra d'v sä bra (om bamrilct par) Dal. 
Avledn.: alstrandsam adj fruktsam Hsl. 

alstrlla s "stäkört" Nk(1643); se SAOB u. alstringsrot. 
alt m (alt, alt o.d.) 1) (person med) altstämma; sporad. 2) 

altsträng (på fiol) HaBoGlSdmVrmVstmHs1J1VbLp1Nb; 
jfr ant. 

altan m (alta'n o.d. sporad. i GötalSveal; äv. &agn o.d. 
BoUl> särsk. a) öppen, över marken upphöjd utbyggnad 
runt holländsk väderkvarn SIcHaVg. b) upphöjd del av 
golvet framför smälthärden i vallonsmedja Ul. 

altare el. alter el. altra n el. (i SmHaNkVanDal äv.) m 
«eldare, alt-, -(e)ra o.d. GötalSvealGstHs1Hryalt-), 
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-are Ög, alt/ar, aUt-, -er o.d. SkÖlSmHaBoGl- altarring) SkÖlVrm. -stol bänk inom altarringen 
VrinDalNorrl, o.d. DalNb, enst. h- ÅmNb, altgr Sm(JELgren). -sång om den sjungna delen av mässan 
o.d. HaVnnJ1, alta'r Nb, bf sg alta'ret SmÖg; alter Ög, Nb. -särk mässkjorta Sk. -tavla allm.; äv. (skämts.) om 
ålter o.d. Dal; &Ner, bf Dal) 1) altare; allm.; jfr kvinnas nakna (rygg o.) bakdel Nk. - särsk. a) i tales. (i 
kvinno-altare; äv. i utvidgad anv. om  platsen framför sht bland snickare) med innebörden att man inte behöver 
altaret i kyrka el. innanför altarringen el. om  (det upphöj- (får) ställa så höga krav på ett arbete; äv. i utvidgad anv.; 
da) korgolvet SkSmSdmDalHs1HrjMp. (Kyrkvärdarna) ställvis. Dö ä-nte så noja, dö ä le igga altaretavvka häller 
°skulle sittä frampå altäre Sdm. Prästn står uppi altaran Vg. °De e väl ingen altaretavla (inte så förfärligt kinkigt) 
(dat) Hrj; lika, från SinMp. - särsk. a) i uttr. "gå (el. stiga Sk. b) i det bildl. uttr. (ha) felleö (el. råsåå) å'v olte- 
Gl) för a-t (a-n) (SkÖlSinDs1G1ÖgVstm) el. på (el. in d) tyvkun (vara, stå) som fallen från skyarna Dal. -tyg = 
a-t (DalHs1) om präst: gå för altaret. b) i uttr. som "stå -kläder Sk. 
(el. vara, i SkVg äv. mässa) för a-t (a-n) (Sk—Vg- alteration el. anteration s (m SmHa) <altralfo'n Sk; 
SdmNkVrmDa1J1) el. (up)på (el. framme å o.d.) a-t antera~ Sm, antra o.d. SkSmHaGl> sinnesrörelse; för- 
(SdmDalHs1) el. till altars (Åm) förrätta altartjänst. c) i skräckelse el. bestörtning el. (stark) nervositet; a.1.; äv.: 
ute. "gå (el. skola, tänka sig o.d.) till altars (i Sm äv. a-t) av sinnesrörelse (skräck, avsky e.d.) förorsakad skakning 
gå etc. till nattvarden So.VGötalVrmDa1J1. c/) i vissa el. rysning e.d. Sk; ofta i uttr. ^göra el. ge  (en) a. i 
bildl. ute.: °Jäj har nåkk sffra (offrat nog) ps dö altert kroppen o.d., framkalla etc. °Han kom i antrasjon (vid 
Bo. "Välta el. riva ned både a. och beläte o.d., (genom meddelandet om faderns död) Sk. Ja fe (fick) såna 
våldsam el. vårdslös framfart) riva ned (o. slå sönder) antmfondr i krdppen når han båda o ha se Sk. - särsk. i 
allt (som kommer i vägen) Sk. Jfr: °Han sor (svor) ve bd utvidgad my.: (i sht av stark medicin e.d. framkallad) 
altare o beläde (att han inget hade stulit) Sk. 2) i överf. häftig o. omskakande el. omvälvande el. kraftigt stimu- 
anv., om a) den upphöjda bottenflaken i fören på "lill- lerande effekt (i kroppen el. kroppsdel); skakning el. 
båt", på vilken den främre "dragaren" stod Bo. b) lave omvälvning el. stark oro SkSinHa. (Jag fick en kaffegök) 
vid inre gavelväggen i eldhus Dal; jfr kol-altare. c) °å de jore antrasjon i haila skraued (hela kroppen) Sk. Ja 
avgift in natura till präst (o. klockare o.d.; avlämnades sk ikull så de ga en antrafon änna åpp i ho'ed (huvudet) 
urspr. på altare) SinHaVg; jfr ssgr nedan samt jul-alta- Sk. Där ble antrafon i ma'ven (magen) Sk. Jfr anteräl, 
re. antrafäkt, antrasjack. 
Ssgr (-ara-, -(e)ra- o.d. B1SmG1, -are- o.d. Götal(ej Öl- alterera el. anterera v 1 (i p ptp äv. alterert el. antereird el. 
Gl)Nk, -ar-, -er- o.d. allm., -a(r)s- SkB1Sm, -e§- Bo. -rt el. -t(t) el. -ren) <anv. i sht i p ptp. - altelre'ra o.d. 
Fog med -s- (alternativt) i -byxor, -duk, -gång, VgBoLpl, atte- Bo, alt(r)a- o.d. Lp1Nb, altraseir Nb; 
-klädd, -kläder, -klänning, -näsduk, -ring, -tavla, antelre'ra o.d. SkÖl—BoÖg, -röjra Bl, -lera, antile'ra 
-tyg): altar-byxor byxor avsedda för nattvardsgång (Sk) o.d. Vg; p ptp: altereira(d) o.d. GötalNkVrmVbLpl, 
el. kyrkobesök (Dsl). -disk 1) altarslcrank; ställvis i -t o.d. SkNkUlVstmGst, attere- Bo, alt(r)arere o.d. 
GötalSveal. 2) omgång nattvardsgäster, duklag Ha. -duk VbLp1Nb, altrasäre Nb; anterelrad(er) o.d. (i SGötal äv. 
1) duk på altarbordet (allm.) el. på altarringen vid natt- -raj- o.d.) Sk—N1cJ1, -rd, SmG1Dal, -rt, -t o.d. 
vardsgång (Ö1Sm). 2) = -disk 2 BoJl. -dörr dörr i altar- SkHaNk—Gst, -t o.d. (i bet. 2) UlDalGstHsl, -tt (i bet. 
skrank ÖlHa. -frack skämts., prästrock Vg. -gång 1) natt- 2) SdmUl, -ren, anträdn o.d. Gl, antile'ra Vrm, mer 
vardsgång SkVrmUlDal; äv.: konfirmation Ul. 2) i överf. enst. bl.a. alstrarere Vb, altrahera Lpl, antehe'rade Sm. 
anv., om livlig gångtrafik (av människor el. djur) Vrm. Acc.: Äv. -re'r- ÖlSdmNk; acc. 2 på första stav. ofta(st) i 
Di ha(r) iggen altagagg he'mjönnsm. -hingst 1) ett slags VbLp1Nb, sällan i (på) GlSdmN1cJ1. Anm. 1. Med synko- 
matsäckskorg med ett axelband Vg. 2) anv. som smä- pe av andra stav.: °altre-, antre'- o.d. ÖlSmG1LT1. Anm. 
deord Sm. -klädd Sm; jfr -kläder. -kläde altarduk 2. Äv. h- SmU1> [jfr för bet. 2 inkiett o. för bet. 3 
SkSmVgDs1Nb. -kläder SkB1; jfr -byxor. -klänning antura] 1) skrämma el. skaka el. obehagligt beröra el. 
(mans- el. kvinno)klädnad avsedd för nattvardsgång Sk. oroa (ngn) el. göra (ngn) nervös o.d. Sk—BoÖgLp1Nb; 
-krans (SmJ1) el. -krets (Bl) = -skrank. -lucka Vg; jfr uppröra el. förarga (ngn) SlcHaBo; i p ptp: uppskrämd el. 
-dörr. -läge avgift el. gåva in natura till prästen vid bestört el. skakad el. uppriven e.d. el. obehagligt berörd; 
kyrktagning o.d. SmögNk; jfr altare 2 c. -mat = -läge uppjagad (el. utom sig) av oro el. nervositet el. otålighet; 
SmVgÖg; äv. om  viss ärlig naturalön till klockaren (se- nervös; upprörd el. förargad; a.1.; jfr ampererad, 
nare i kontant form) Ha. -näsduk Sk; jfr -byxor. -port antedarrad, antera, antren, astererad, haj- 
Vg; jfr -dörr. -prydnad SkÖISm; äv. mera bildl.: dö va tererad, ärtererad. °De antererar me så o sal (se) pao, 
gu igga altareptydnads (sannerligen inga vackra saker) naor dai slajta (när de slaktar) Sk. D-ä nått ssm antere- 
Sm. -ring nästan allm.; äv. om  utrymmet innanför altar- re-ctsm (dvs, barnen som skriker om nätterna) Ög. 
ringen Jl. -rund (SkSmVgDal) el. -rundel (SkSmVg) = askan tjöa (när åskan går), day öj clity maynga såm cd 
-skrank. -sedd intyg att ngn begått nattvarden Sm; anteröjrada Bl. °Ja ble så antre'red på dåm får de va 
prästbetyg Sk. -skrank n (i Sk äv. m) SkSmVgGlÖgNb. ovettii på mäj Öl. (Han var så) antererader ätte ulökka 
-smör ÖgSdm; jfr -mat. -stake ljusstake på altare (el. (olyckan; Sm) el. antererater enna (innan) han kom ivöj 



anterering 

(Ha). °De kom så oförhappandes så ja vart halterert Ul. 
- särsk. i fråga om fysisk smärta o.d.: plåga, ansätta 
SmHa; äv. i uttr. "vara a-t för (åkomma e.d.), vara utsatt 
för el. ansatt av Nk. Varken (värken) hantererar hele 
knippen Sm. °Anterert för bsrdär (bölder) Nk. 2) i p ptp: 
ivrig el. entusiastisk el. (ivrigt) angelägen (att få göra ngt 
el. att komma i besittning av ngt o.d.) SdmUl—Hs1J1; i n 
äv. som adv Ul; jfr 2anter. °An va antererst när de 
gällde fruntimmer Ul. Antsret tä höra Ost. °Han ärbeta 
så vddli anterert Ul. - särsk. a) pigg o. livad Dal. 
°Päsmora va e antaret fkikka i ynga dar. b) i utvidgad 
anv., i n: jäktigt, bråttom Ul. °Han har nog inte så 
anteret. 3) refl, anfåkta sig, åbäka sig; beskärma el. jäm-
ra sig; vrida sig el. kasta sig av o. an (i smärta) Vg. °Han 
antilerar säk så fort han sa järn nst nöttit. Han antelera 
säk sum en orm i en murestakk. 
Avledn.: anterering el. (i Sm) antereming f 1) = altera-
tion (början) SrnHa. 2) jämmer, beskärmelser; i pl: vrid-
ningar el. slingringar o.d. med kroppen (i smärta e.d.) 
Vg. Dä bke ,lut på antele'riga bara far kåmm. 

altomsbuske se havtornsbuske. - altrarera, akrasera se 
alterera. 

aluminium s (n BlBo, m Bo) <särsk.: al(u)mgkjum o.d. 
Ha, alelmi'num Dsl, -misnjdm- (i ssg) Ha, almisnium 
o.d. BIBoDal, almele'um Ög>. 

alun m el. n el. sala f ask- o.d. täml. allm., -im o.d. 
SkB1SmG1, alu'n, a- Sk, asklon, -ån o.d. SmHaBoDsl-
Sdm—ULTI, -og o.d. Ha—Ds1VrmDal, -ig Vg, -en o.d. 
ÖlSmÅnll.91, asen, ake o.d. VgVrm, allan SmVgÖg, 
-a o.d. SmÖgNk(-e), slrlun, -en o.d. AmVb; alku, a'-, 
g'-, o.d. UlDalNorrl(ej HrjVb), åske Åm, aska (a-) 
o.d. UlGstHsl, s'/(ro, -(ts o.d. HrjNb) kalialun; allm.; 
sporad. äv.: alunlösning; jfr vit-alun. Strö alu'n i 
sayred (såret) Sk. (Här växer ingenting) för hö jär (det 
är) så mö4e gkon (bf) ute jcIgka (i jorden) Nb. 
Ssgr -en- o.d. SkÖISmG1SdinNk(-e-)Vrm- 
(angUlVstmDalHrj, °-(e)na- o.d. SkStnHaVg, 
-one- Bo; a(ru-, sko- o.d. DalVbLp1Nb, o.d. UlÅm- 
Vb): 'al(tm)-beta f alunlösning för betning av färggods 
el. hudar SkSdrriNkUl. 2-beta v 1 NkUlÅmVb; jfr '-beta. 
-betning = '-b e ta Ul. -bruk SkÖlSmVgNk. -brun färgad 
brun med alun o. bresilja VbLpl. -brännvin emed tillsats 
av alun; avsett för utvärtes bruk) SkSm. -fläck kal fläck 
på alunhaltig jord Nb. -gryta (för kokning av alunlös-
ning) Ha. -läder alungarvat läder Sk. -sjuk om jord: 
(starkt) alunhaltig Nb. -skiffer SmVg. -skinn Sk; jfr 
-läder. -sten (klump av) alun VrmVstmDalNb. -vassla 
= -vatten (anv. mot halsont) Öl. -vatten alunlösning 
(anv. vid skinnberedning o. som utvärtes medicin m.m.) 
SkÖlSmVgBoGlSdmNIcDalHrjNb. 

aluna v 1 <digna Ha, alu'na o.d., luka Sk) behandla (färg-
gods el. skinn o.d.) med alun(lösning). 

'alv el. alve m <alv, akv (a-) o.d. Sk—VgGl—Nk-
UlVstmDal(i ssg)GstHsl, älv, äkv BlÖlVg, `by Bl, alf 
SkHa; askve o.d. Sm. Anm. Ordet på sina håll lån från 
rspr) [jfr 'alm] 1) vanl. hårt, av grus o./el. lera (sand,  
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sten) bestående lager (närmast) under matjorden (el. un-
der mossjord); äv. om  grus osv. i el. ur detta lager; al.; 
jfr gorr-, mo s s-, sten-alv m.fl. (Kör inte ned årdret så 
djupt,) "du kör opp me a(rven Sm. 2) i överf. anv.: an-
samlad smuts Vstm(Herweghr). °Här är mycken gam-
mal alf i huset. 
Ssgr <alv-, alv- o.d.): alv-botten jordgrund bestående 
av alv Sm. -får f <äv. ask- Vstm) om den öppna, sist (o. 
djupare) plöjda fåran mellan två tegar SmVgVstm. 
-grund = -botten Ul. -jord = 'alv 1; alvblandad matjord 
SmVgDal. -luckrare (del av) redskap för luckring av alv 
SmVgSdmNk. -rot rot som vuxit ned i alven Vg. -sur om 
åker: sur av väta som alven inte släpper igenom Sm. 
-syra f Ög; jfr -sur. 

2a1v se älv. - 3a1v se älva. 
alva v grusa (väg) med alv Vstm(IhreS). °Alfva vägen. 
alvar n <askvie(r), aslv- o.d. Öl) [jfr alver] vanl. 

trädlöst, slätt markområde med tunt jordtäcke på (delvis 
bar) kalkstensgrund; äv. om  äga på sådant markområde; 
jfr vid-alvar m.fl. - särsk. i bf (a'(tv(e)re, alvet o.d.) 
som naturnamn. 
Ssgr Kaskvie(r)-, alm-, alv- o.d. Öl): alvar-damp m ung 
(otämd) utegångshäst som betar på alvaren. -grimma f 
(-grimm, -greemm. Anm. Uppg. °allvargremla hos Hort-
ling s. 179 har inte kunnat verifieras) ljungpipare, Plu-
vialis apricaria. -hare (svensk) hare som håller till på 
alvaren; i bf pl äv. som öknamn på invånarna i byn 
Gösslunda. -lök gräslök, Allium schoenoprasum. -mo m 
(-mon obf o. bf) i sänkor o.d. på alvaren förekommande 
bleke, kalkslam. -näver se älv-näver. 

alvare m <askvere Öl) strandskata, Haematopus ostralegus. 
alve se 'alv. 
alver n el. f <cavlar, -ur, "-er o.d. Gl) [jfr alvar] öppet, 

mer el. mindre sterilt fält (hällmark e.d.); jfr blek-alver 
m.fl. 
Ssgr (alva(r)-, *alvdr- o.d. G1): alver-gräs tulkört, Vin-
cetoxicum hirundinaria. -höna ljungpipare, Pluvialis ap-
ricaria; möjl. äv.: större strandpipare, Charadrius hi-
aticula. -höns = -höna (början). -pinna f i pi: små, tunna 
kalkflisor på hällmark (anv. att grusa vägar med). 

alyten se ålitande. 
aläte n (alajdeNSk) [jfr o läte] olåt, oljud. 
'am se amm. 
2am konj (am MHa) [jfr om konj, än konj] efter negation: 

mer än, annat än; äv. efter komp: än. D-ä inte am lögn å 
jävelskap. Han va inte mair am älva maka (månader). 

'ama v 1 o. amas v dep 1 (asnima (a-) o.d. VgBoDs1Vrm; 
a'mss VDa1) [jfr motsv. i fvn, no, isl] 1) akt. a) opers, 
blåsa sakta men stadigt Bo. b) i förb. "a. fram (Ds1) o. 
på (al), mana på, driva på (i sht häst). (Han stod) d 
amme på' gubben att han skulle öse tonere, dö va mö'ö 
vattn i båten Vrm. 2) dep. a) möda sig, ha besvär Dal; jfr 
sto r-amas. (Man grävde ned kärlet med betvätska i 
fårkätten för att slippa) hal på' amss s värma. b) bråka, 
retas; nojsa Dal. 14mss mä ksllom (flickorna). 
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htma se 3amm a. - 'amt se 4amma. - 4ama v bildas tunn 
isskorpa, se em a. 

amagerkål s (ama'gårkål SS1c) [till da ortn. Amager] ett 
slags kål. 

amakje adv makligt, se mak. 
amaranta f el. amarantus s (amera'nta Vg, amira'ntus VI)) 

växt av släktet Amaranthus. 
amas se 'ama. 
amatåcki (Ihre; felaktigt för annatåcki; se annan-tock-

en). 
ambata(s) se anbata. 
ambera v 1 (a‘mmbira VDal) [sannolikt till embarras] 

grubbla intensivt. (Han) sat mi'ttji å a'mmbir fe se fskv. 
ambition m el. (i Bo äv.) f (ambilfo'n o.d. sporad. i Götal-

Åm, ammi-, amme-, ammu- o.d. Götal(ställvis)Vrm, 
°ammunifon Ul. Anm. Ställvis sammanfallande med 
ammunition, jfr d.o.) 1) vanl. i nekande sats, i uttr. Aha 
a. el. (vanl.) Aha a. om sig vara mån om sitt anseende; äv. 
(o. i sht): vårda sitt utseende o. uppträdande; vara sköt-
sam Götal(ställvis)VrmÅm. 2) omtänksamhet, hän-
synsfullhet e.d.; i sht (o. vanl. i nekande sats) i unr. 'ha 
a. (om) bekymra sig el. bry sig (om) SkBlöglA. (Sådana 
grovhuggare) °e där engen amisjon i Sk. (Den livdömde) 
'hade inte ammesjon dm vaskens kröpp älla själ Bl. En 
hadde så mykke ammefon å gruIde på dam (dvs. krea-
turen) Ög. - särsk. överg. i bet.: förstånd, begrepp Sk-
SmÖg. Far min han hadde inte ambifon am te lägge 
ijirnn di'ka (dikena) Ög. 

ambrett, ambrott se åbrodd. - ambröstad se ång-brös-
tad. - ambul se anbål. 

ambult m el. (i Sk äv.) n (a'mmlbolt, -bålt o.d. (äv. 
a'mm-) Sk(äv. a'nn-)B1Sm(äv. -bult)HaBo( -balt), 
ha'mmbult o.d. GlSdmVrm> (mindre) städ; jfr brö s t-
ambult. 
Ssgr äv. -ta- Sk): ambults-block m el. -knubb el. 
-stock el. -stubbe städkubb. 

ambyle se anböle. 
amböst el. andböstad el. andbösten el. 'andpust el. andpus-

ten adj (amby'sst o.d. SSk; a'nnalböstader, asnne- o.d. 
NHaVgBo, ålne- Vg; aln(e)lbösten, -busten o.d. Vg-
Bo, a'mm- Bo; aInpust Vrm, cfnnp(bust V.I1; a'n(n)l-
pusten o.d. VgBoDs1Vrm, a'mm- BoVrm, a'nne-, 
å'nne- Vg) [jfr ä. da ambystig, da dial ambostuer o.d., 
da ånd(e)pusten, no andpust(en); av (m)lty ambö(r)stich 
o.d. andtäppt, med anslutning till 'ande o. bösta resp. 
pusta] andtruten; a.l. Nä jä kom framm så va jä bra 
ammpust'n Bo. 

amedan se emedan. 
amelera v 1 el. (i Nk äv.) v 2 <arnrnelle'ra o.d. Sk(äv. 

°-/ajra)SmVgBo(äv. cOmme-)NkVrm(cfmme-), °amle-
ra o.d. ÖgSdmVstm. Anm. Från ÖgSdmVstm bel. bl. i ä. 
källor) 1) ofta i förb. Aa.  om (el. upp): laga o./el. putsa 
upp el. renovera (ngt), bättra på (ngt); a.1.(ej Nk); ordna 
(möblera) om el. ändra (ngt) SkVgBoÖg. (Jag måste) 
°ammelera letta (litet) i spiskammarn (skafferiet) Sk. - 
särsk. i utvidgad anv.: ställa till oordning, stöka till Sk.  

(Vem har) cbmmelerad i mina biraulaudor?2) uppfostra 
till belevenhet, "polera"; dressera Nk; äv. i förb. "a. upp 
VgNk. °Pojken ä så ammele'rter Nk. Dänn omen am-
melera-cji så u'pp (så han blir så lillgammal) Vg. 

amen interj o. s (a'mm/en, a'mm- o.d. SkHaG1SvealNorrl, 
-in Dal, dum-, a'mm- o.d. Götal(ej SkGDÖSveal; äv. 
a'men Vb, a'men, amä'nn Bo) 1) som slutord i bön o.d.; 
allm. (Klockaren sov) nsr han sulle spela ammen Vg. 
Tcssus kri'stus wår errra a'nunen (skyddsformel anv. på 
farliga platser) Dal. - särsk. a) i bedyrande el. bestyrk-
ande uttr. som 'det är (så el. lika) säkert (el. visst) el. 
sant som a. i kyrkan o.d., dvs, absolut säkert; självskri-
vet el. obligatoriskt e.d.; fullkomligt sant; nästan allm. 
(Då julkorven gjordes gick man ihop o. hjälptes åt,) °de 
va jussom amen i körka, de Sdm. °Hej äjr (det är) så 
såfkert som amen i kjörkan jukottanUl. °De ä som amen 
me borst på (fullkomligt säkert) Sm; jfr 2 (slutet). b) i 
unr. °stampa ammän sitta o. trampa oroligt i väntan på 
prästens amen Sm. 2) som subst, i vissa unr.: slut; o-
hjälpligt förbi SmHaVgJI. Nu e-dde (filmen mä ly'sed 
(sägs då ljuset är nedbrunnet) Ha. Dä ta på våk (börjar 
bli) a'nunen heri Rusken hen (i flaskan här) fl. - särsk. i 
vissa uttr. (o. ordst.) med innebörden att ngt är definitivt 
el. obönhörligen slut el. slutdiskuterat e.d., som "(det är) 
a. på texten VgBoÖgSdmVrmUlDalGst; °ammen på 
texten sa prästen, flådd hästen Gst. 8 hä' (det) e a'mmän 
mä bssst (borst) på, ss myttsy du vet ä Dal; jfr 1 a. Hd 
jär (det är) ammen d piinn (pinnen) för Nb. 3) som subst, 
i utvidgad anv.: grejor, grunkor Sdm. °De va mykke 
amen de här. 

amenaler s pl (amenalår SS1c) pinaler, doningar. 
amenicka v 1 (amenle'kka, "-iklca NSk) [jfr amelera] 

bättra på el. ställa i ordning (ngt), "fixa" (ngt). Ja ska 
ameneklca va'nen (vagnen). 

amerika f (ameiika Dal, pl amferikur Dal, ame'rker o.d. 
SmVgÖgVrin) amerikansk rosenpotatis; jfr amerika-
ssgr, amerikan 2, amerikanare 2 a. 

amerika- i ssgr (ame'rika- (-e'r-) o.d. ställvis, ame'rka-
o.d. SkSmHaVrm, ameXi)ke-, ame'rke- o.d. Götal, 
amrcrik- Dal, as mmerrik- Vrm; äv. ame'riks- o.d. Dal-
GstHslÅmLp1) särsk. i fråga om USA: amerika-brev 
ställvis. -farare person som emigrerar till A. VgBoNb. 
-feber brinnande håg att utvandra till A.; ställvis. -fläsk 
amerikanskt fläsk HaDaL -jordpära f (SinDal) el. -jord-
päron (Sm) el. -jordäpple (Dal) = amerika. -klocka ett 
slags amerikanskt väggur Ha; jfr amerikanare 2 b. 
-nola f = amerika Vg. -pengar (från släkt i A.) HaVg. 
-potatis (B1SmVgGst) el. -pära f (SkSinHaDalÅmLp1) 
el. -päron (SmÖgGst) = amerika. -resa f särsk. i utvid-
gad anv.: långresa SmVrmNb. -sjuk adj DalNb, -sjuka f 
SkÖlDalHs1; jfr -feber. -tola f = amerika Vg. -yxa 
amerikansk fabriksyxa Dal. -äppla f = amerika Vrm. 

amerikan m (am(e)rilka'n o.d. ställvis, amer- HaÖg, 
asmelikful o.d. Vb) 1) amerikan; äv.: till Sverige åter-
vänd amerikaemigrant; ställvis. En svänsk amerkan 
(svenskamerikan) Ög. 2) = amerika; med samma bet. 
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ställvis äv. "röd a., motsatt: "vit a. Early Puritan HaGI-
SdmNkVstmVb. 
Avleda: amerikana f (-kaka Vstm> amerikansk kvinna. 

amerikanare m <am(e)rilkakare (-a'-) o.d. täml. allm., 
ame(r)- o.d. Götal(ställvis)SdmNkMpVb, äv. akme-
Ög, °rneri- Sm> 1) = amerikan 1; täml. allm. 2) om 
produkter o.d. från A. a) = amerikan 2 VgGlÖgSdm-
UlGst.11. b) = amerik a-k1 o ck a Sk. c) ett slags orv 
Sdm. 
Ssg: amerikanar-lögn f (-kanare- Ha) rövarhistoria. 

amerikansk el amerikanisk adj (amerilkg'nsk (äv. -g'-, 
-a'-) o.d. GötalSvealNorrl(sporad.), amre- o.d. B1Sm, 
ame(r)- o.d. SlcHaVgBoÖgSdmNk, men- Sk; 'amefi-
konisk Nk, 'merkanisker Ög> amerikansk; a.l. Amer-
kost flräsk Vg; motsv. täml. allm. Amefileg,nska jdrrpär 
el. amekanska bete'ter (potatis) Ha; jfr ameri k a. - 
särsk. [jfr former som amekansk, 'merkanisker] överg. i 
bet.: mekanisk; i förb. amerika'nsk virrkstaHa o. motsv. 
från Sm. 

amerikanska f (amerika'nska, o.d. ställvis> jfr ameri- 
kan 1. 

ami m (ami' o.d. SdmUlDalÅmVb, ami'n o.d. DalGstÅm-
Lp1Nb, dmmin o.d. Vi» smal halsduk (av kvinnor äv. 
anv. som huvudkläde). 

amig se lammig. 
amiral m <amelra'1, ami- o.d. ställvis, °amo- Sdm, am-

SdmUl, dmm- GLT1( -rak)> särsk. i överf. my.: anförare, 
ledare (av ett sällskap e.d.) Sdm; överdängare, baddare 
Vg; gaphals R. 

amiralilca s eamerafika SÖSm, amera'leke- (i ssg) ÖB» 
[möjl. ombildning av geranium] visst slags pelargon 
med aromatiska blad, sannolikt rosengeranium; i Bl i 
ssgn "amiralikeiräd. 

amm el. 'am n eamb Vstm(IhreS), amm, am Ost> [jfr 
4amma, I ammi g] ånga; imma; a.l. Hä ha vutti så mYttji 
am i stugan (efter allt kokande) Gst. 
Ssg: am-trumma eam- Ost> ångtrumma (i pannmur 
e.d.). 

'amma f (a.mma, a- o.d. ställvis) amma; ställvis; som sen. 
ssgsled även i utvidgad anv., jfr gall- o. torr-amma. 
Ho va amma åt nå'da (hennes nåd) Sdm. 
Ssgr eamme- SkSm, °am- BD: am-makare skämts., lös-
aktig man SkSm. -ört natt och dag, Melampyrum nemo-
rosum Bl(Rz). 

'amma f se åmma. 
'amma el. 2ama v 1 (a'mma, a- o.d. GötalSvealNorrl-

(ställvis); a'ma R, a'ma o.d. Åm> 1) ge (spädbarn) di; 
äv. dels: låta amma ge (spädbarn) di (ställvis), dels 

om djurhona: ge (unge) di (enst.). fl drån (fan), ittje så 
fint fålk ammar gluttana sä'l (barnen själva) Sk. 2) i 
utvidgad el. överf. anv., se särsk. förb. o. ssgn am-bi 
nedan samt djur-amming. 
Särsk. förb.: a. in i p ptp 'inammatter i överf. my.: vand, 
"inkörd" (vid resp. på visst arbete) Vg. - a. upp 1) upp-
föda (barn) med di; ställvis. 2) i utvidgad el. överf. anv. 
a) uppfostra (barn) SkögJl; äv., refl: träna upp sig Åm.  

°Han ha amme spp sa (sig) en duktiger psjke Ög. b) 
uppföda (husdjur) SkÖg; äv.: uppdraga (fruktträd) Vg. c) 
ge upphov till Sk. (Pensionsförsäkringen) tjänar barra te 
å amma åpp ladhonna. 
Ssgr (dmme- Vg, a'mm- SIcHaUlVstm): am-barn barn 
som lämna(t)s el. motta(git)s till amning SkVgUl; äv.: 
fosterbarn från barnhem UlVstm. Ta ammban Ul. -bi i 
pl, arbetsbin som vårdar ynglet SHa. 

4amma el. 'amt v 1 eamba Vstm(IhreS), pres dmmar Ost; 
a'ma o.d. NUlGst> [jfr amm] ånga, ryka; a.1.; äv., opers: 
utstråla värme (från eld) Ul. Ån amar (vid köld) Ul. Hä 
amar i grytan Ost. 

'amma se 'ama. - 'amma se emedan. - ammenagräs se 
amur-gräs. 

'ammig el. amig (bl. -ug) adj (dmmu; a'mu Gst) [jfr 
amm] immig. 

2ammig (bl. -ug, -ot) <dmmu(t), a- NVb, dmuf NVbLpl, 
-t NVb> [jfr amom] om tacka: brunstig. 

ammoniak m <särsk.: amonia'kk, armo'niak Sk, a'monjak 
Åm, mo'nigkMp, möknjakk Bo>. 

ammunition m (ammenilfo'n o.d. SGötal, amni- o.d. Sk-
HaSdm, ammun- Vrm, 'ammen- Ost, ammu-, ammi-, 
amme- o.d. (ställvis dmmu- osv.) täml. allm., äv. 
armi-, o.d. Smyg, amfåun Gl, mdnnfon o.d. 
SmIlLpl, °monsjon, mofo'n o.d. Bl, måkgit Vb> 1) 
koll., om redskap (vapen); enst. (Han hämtade) ammi-
fo'n (dvs. hötjugor e.d.) fsr dd stittja vaden Sk. Dä va 
en då(d ammefo'n te arbete mä (om stenyxor) Ög. 2) 
(gevärs)ammunition; allm.; äv. om  krut, dynamit, stubin-
tråd o.d. för bergsprängning; ställvis. 

amodalös se avmodalös. 
amom spi dat, i förb. i dmum = 2ammig MVb. 
amortera v 1 (särsk.: ammelte'ra o.d. SkSmVg(-te'ra), 

°ammo- SkB1, 811211111~ o.d. Ha(-te'ra)V g, ammen- Sk>. 
amortering f, äv. m <särsk.: ammulte'rig o.d. HaVg, 

`'ammo- Sk, amme- SkDsl, am- Ha, ammoltemiggi bf 
01, '-tertig Nk, ammetekigs- (i ssg) Ög, °å'vmoIrtemig 
Sdm, -teni g Ost>. 

'amp m el. (i J1 äv.) n el. ampe m (amp BoDslÅm, a-
J1Åm; a'mpe Bo> [jfr motsv. i no o. får; jfr ' a mp a, 
3ampa, ampen, 'ampig, ampsam] 1) besvärligt arbe-
te el. bestyr, sjå, slit J1; brådska, jäkt BoJI. 2) med oro el. 
ängslan förenad omsorg, bekymrad el. gnagande om-
tanke; bekymmer; (av omtanke beroende) oro el. ängslan 
el. ångest J1Åm; äv.: räddhåga Jl. Me hi (vi har) sån amp 
fer (el. te) å fåo opp fo're (höet, på hässjorna) Jl. Te 
21ä'äpp a'mpa (dat) för banum (barnen; sedan de blivit 
vuxna) J1. - särsk. a) i ute. "inte ha ngn a. (för ngt) inte 
bekymra el. bry sig (om ngt) fl. Int ha dam nsn amp för 
va dsm säg. b) överg. i bet.: lust el. intresse el. håg R; jfr 
g i ft e s- a m p . Je hä-t nsn amp för skogigen (jakt). 3) [jfr 
3amp a 1] kink, gnäll Dsl. 
Ssg (dmp->: amp-lös som inte visar (tillräcklig) omsorg 
el. omtanke; äv.: som är utan oro el. bekymmer, sorglös 
Jl. -löste n <-Iöyst .11> förhållandet (tillståndet) att vara 
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"amplös". -sint som hyser el. är lagd för att hysa (av man Vrm. -bytta 1) kinkigt o. oroligt barn Bo. 2) vankel- 
omtanke beroende) oro el. ängslan J1Åm. modig o. ostadig kvinna Vrm. -kladd m = -bytta 1 Bo. 

'snip m (amp VVgNBo) [jfr tamp; jfr äv. ampel] 1) -krycka kinkig o. besvärlig person Dsl. -kråka = 
lerklump Vg. 2) kort (vägg)stock Bo. 3) granitstycke att -krycka (i sht om barn) BoDsl. -kula besvärlig (kinkig 
hugga ut ett antal gatstenar ur Bo. o./el. orolig el. trilsk, bångstyrig) individ (person el. 

'amp f (amp, a- NSmVgÖgNkVrm) [jfr 2ampal 1) (fuktig djur) Bo; vankelmodig o. ostadig person BoVrm. -lass = 
el. vattensjuk) fördjupning (håla, svacka) i marken; -kråka BoDs1; retsticka Bo. -lät klagolåt, kink Dsl. 
(blöt) sänka; a.l. 2) (naturlig el. grävd) vattenhåla (i sht i -sticka [jfr motsv. i no] = -bytta 1; retsticka Bo. -stock = 
mossmark o.d.); pöl VgÖgVrm. -kråka BoDs1; retsticka Bo; äv. i uttr. ha ont i am- 

lampa f (a'mpa, a- o.d. BoVrmVDal) [jfr motsv. i no; jfr pestå'kken, om mindre barn: vara mycket kinkig Dsl. 
'amp o. %rapa] 1) besvär, olägenhet; plåga, pärs Dal. -stycke bortklemat barn Bo. -ställ n = -kula (början) Bo. 
(Bara jag vore säker på) att int i vostt (jag inte bleve) te -tossa = -bytta 1 Bo. -trä = -krycka Dsl. -tut om barn: 
nsro ampa. 2) besvärlig (bråkig el. stridig el. efterhäng- kinkblåsa, gnällmåns Vrm. 
sen) person BoVnnDal; kinkigt o. oroligt barn Bo. Avledn.: ampen n (-i) 1) besvärligt beteende; kinkande 

'ampa f (a'mpe, -a Ds1Vrm) [jfr 3amp] 1) vattensjuk för- Bo. 2) bryderi, villrådighet NVSk. - ampsam se d.o. 
djupning i marken; dyhåla Ds1Vrm; jfr dy-ampa m.fl. lampas se %rapa. - 'ampas se 'ampra. - ampe se 'amp. 

fördjupning (o. utvidgning) i vattendrag, hölja Vrm. ampel m eamplel, -al o.d., bf a'mpulen Gl> [ jfr 2amp o. 
mindre (dyig) vattensamling (på sankmark); pöl Vrm. tamp el] om klunsigt (trä)föremål; knose, kubb; jfr 

'ampa v 1 o. lampas v dep 1 el. (i Jlikm äv.) 2 (a'mpa, -e bröd-, skit-ampel; särsk. om  viss kloss i kvarn, se GO 
o.d. BoDs1VrinÅm; a'mpas, °å- o.d. NVSk, a'mpas, -es s. 10, 487, 1252; äv.: hundsfott (Rz). 
o.d. Hsl—ÅmLpl) [jfr motsv. i no o. får; jfr 'amp; för Ssg: ampel-ri f Camplaräi Gl> bjälke på vilken "ampeln" 
bet. 3-5 jfr särsk. ampen o. för bet. 1 a äv. 'ampra 5] 1) i kvarn vilar. 
vålla besvär o.d. a) intr o. refl, om person (i sht barn) el. ampelera v 1 (ampulejra; p ptp °ampelered Gl> [jfr da dial 
djur (häst, ko): vara besvärlig; i sht: vara (kinkig o.) ampelere o. ampligere] 1) arbeta hårt. 2) inrätta, ordna; 
orolig el. ostyrig, tredskas, krångla, konstra BoDs1Vrm; anrätta. 
äv. särsk.: kinka, jämra sig BoDs1; som refl äv. opers: ampehygg s (a'mpelrygg VB1> ynkrygg. 
krångla, trassla, vara motigt Ds1Vrm. Sedd ente ss'dden ampen adj (dmpen, a- o.d. Hsl—ÅrnLpl) [jfr motsv. i no; 
(så där) å ampa! (till barn som inte vill sitta still) Bo. jfr 'amp] bl. predik; nästan bl. om  person. 1) besvärlig, 
°Ho ampa sig ve mjslkina (om ko) Dsl. °Dä (ville bara) mödosam J1(FBurman). 2) kinkig, grinig; vresig, lättret- 
ampe sä, när ja skulle ränne väven Vrm. - särsk. i utvid- lig fl; äv.: förtretad, arg fl, upprörd; harmsen Åm. Du 
gad anv., i uttr. a'mpe mg (barn), klema, "kinka" med hök. så ampen i dag R. 3) orolig el. ängslig el. ångest- 
(barn); äv. i förb. ampe bu'tt Bo. b) dep, om person fylld (i sht av omtanke om ngn el. ngt), bekymrad Hrj— 
(barn): vara ostyrig, oregerlig Sk. °Va ompas du för, kan ÅmLp1; i nekande sats äv.: (inte) räddhågad, (inte) 
du inte va skeckeli (ordentlig)? 2) ha besvär o.d. a) i uttr. "bang"; ofta i förb. ^a. ud el. för ngn el. ngt orolig osv. 
"ampa med ngt med möda o. besvär uträtta (klara av) ngt för ngn el. ngt J1knLpl. I(jag) e så ampin når pö'jtjen hi 
Bo. b) dep, i uttr. "a-s med ngt (el. ngn) ha besvär, sjå (har) böffia me se te skoklcs klidm). °Je va no int ampen 
med ngt (el. ngn), möda sig, kämpa med ngt; äv. i förb. på den dn, satte (så att) je åtog rna ne (det, dvs, det 
"a-s på gno på, ligga i; .11. °Ampes rna bana (barnen). °Je krävande arbetet) fl. Han va ampen ti såre Åm. - särsk. 
ha ampes rna de herm jaran (arbetet) heile vuku (veck- a) förskräckt (J1Lp1) el. bestört, bragt ur fattningen 
an). c) dep, vara i bryderi, vara villrådig Sk. 3) akt (Hsl- (ÅmLp1). Ja vall fdl (ju) sä ampän då ja fikk tökke 
Åm) el. dep (HsLT1), bli upprörd över el. misstycka (ngt), frä'mmän Lpl. b) i förb. 'a. ud ngn överg. i bet.: intresse- 
ta (ngt) illa upp HslÅm; ondgöra sig .11; äv.: gräma sig rad av (förälskad i) ngn R 4) (oroligt) ivrig, angelägen 
över (ngt); gräma, förarga (ngn) Åm; jfr "ill-ampa; som Hs1MpÅm. Ampän tö få km hö (höet) Mp. - särsk. a) i 
dep äv.: avundas Hsl. Han a'mpe ne (det) nästan Åm. Dö förb. "a. ud ngt ivrig på ngt Årn.°Ampn ti ma'tn. b) [jfr 
a'mpe mä så, att ja inte sa dt-n Åm. 4) dep, bekymra el. 'amper Sbl i förb. "få a-t få det jäktigt Mp. 
bry sig, (i sht av omtanke) ängslas el. oroa sig o.d.; ofta i 'amper m <bf a'mpe(r)n ÖM> iver el. upphetsning el. hän- 
uttr. "a. för el. ud el. över ngn el. ngt bekymra sig osv. ryckning e.d.; i uttr. "vara (komma, bh) i a-n vara (bli) 
för (över, om) ngn el. ngt Hsl—ÅmLpl. Dö va-t nsn ssm starkt angelägen el. ivrig el. vara (komma) i tagen; vara 
ampes ti vs rna jo'oZr (frågade efter vad vi (barn) gjorde) (bli) upphetsad el. gripen av häftig känsla (som förälsk- 
R Huu (hon) amptäs sä falk (o. trodde han hade gått else el. ursinne). (Slanten man vill lura ngn att ta bör 
vilse) Åm. °Ja ampes för att hö inte sks räldce te vårn vara stor) °för si då bier di mer i ampem mö te o ta opp 
Åm. - särsk. [jfr 'amp 2 b] i unr. 'a. ud ngn överg. i bet.: an. 
vara intresserad av (förälskad i) ngn R. Dö va a Britta 'amper fel. 'ampra f <a'mplur, -ar; °amprå Gl> [utlöst ur 
han am(p)tes ti. 5) dep, vara (oroligt) ivrig, anstränga sig ssgn amper-bär, se 'amper] finnoxel, Sorbus hybrida; 
ivrigt (o. överdrivet), ävlas, jäkta Hs1MpÅm. jfr halv-amper. 
Ssgr (a'mpe- o.d.): amp-bytt m vankelmodig o. ostadig 'amper adj <a'mper, a- o.d. täml. allm. (ej HaDs1J1, sälls. i 
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Sk), äv. h- UD 1) i fråga om a) smak: stark, bitter, skarp, 'ampig (bl. -ot) adj <a'mplete o.d. BoDs1Vrm, -et Mp, n 
sträv, besk B1SmVgBoGl—HsIMpVb; ställvis äv.: sur. a'mput o.d. il> [jfr motsv. i no samt I  amp. J1 n -ut möjl. 
'Ost, amper sau an sje pau tongena (sved på tungan) Bl. delvis av ett ampug] som vållar besvär o.d. 1) om sak 
Pär& (potatisarna) smakar amprä Gl. Ampet sdm (uppgift, omständighet o.d.): besvärlig, mödosam R; 
vitpeppar Ul. Ampet-e ka'ffe Mp. °Hä kärmäs ampert på motig, avig Dsl. De e amput te järn .11. 2) [jfr äv. 'amper 
tonga Vb. b) lukt: skarp, frän SkB1SmGlögSdmVstm- 8] om person (i sht barn) el. djur (häst, ko) BoDs1Vrm; 
Gst2km. °Mynta, dä luktar så ampert Sdm.°Amper Isft särsk. a) (kinkig o.) orolig el. ostyrig el. tredsk BoDsl- 
(lukt) Gst; motsv. från Gl. 2) i fråga om väderlek, köld Vrm. b) grinig, kinkig, otålig BoDs1Vrm. c) vresig, vid 
o.d.: bister, bitande (kall), sträng B1SmÖgSdmUl—Hsl. dåligt lynne BoMp. d) retsam Bo. e) vankelmodig, nyck- 
Han (dvs, vinden) ä så ampe (av att det är snö i luften) full BoVrm. 
Bl. °Ebben (februari) bir hamper Ul. Hö ä ampst uts i 'ampig (bl. -ot) adj (n °ampett V g(SHof)> [eg. ' amp ig?] i 
dag Gst. °Amper kallö (köld) Hsl. - äv. i utvidgad anv.: n: tokigt, dumt. 
brännande het; i ssgn amper-gass (nedan). 3) om ytt- 'ampla v eamplla, -ä G1(17-1800-0> [jfr motsv. i da samt 
rande, svar o.d.: skarp, vass, stickande SmÖgVstmGst. i Ity o. fris] möda sig, ävlas; jfr GO s. 10, 1242. 
Dö va ampra or (ord), så-an lcunne kurkna (storkna) Sm. 'ampla v gå klumpigt o. ovigt, se humpl a. 
°Ampert tal Gst. 4) om person: skarp, frän, barsk, sträng, amplas v dep eamples Vb(Stenberg)) slåss på lek, rasa. 
vresig, kärv Götal(a.1.)SvealGstHs1Vb; äv. om  ko: ilsken ampling m (a'mplig VSm) liten (ynklig) fisk. 
Sm. En ampä präst Bl. Ho va falit amper, män rejäl] 'ampra se 2amper. 
Sm, gruv mäg för om, han för (är) sä amper Vb. - 'ampra v 1 o. ampras el. hunpas v dep 1 eampra, a- o.d. 
äv.: svår (att få bukt med), hård Gl(Neogard). °Amper at BoSdmVrmVstm, a'mper Lpl; mpras o.d. Sdm; °am- 
slås med. 5) om person: hetlevrad, hetsig (Vrm— pös VSdm> [jfr fsv ampras o. finl ampra; till 'amper] 1) 
Hs1Lp1) el. upptänd av vrede, upphetsad, häftig; strids- motsv. 3amper 1 a; dep. a) om kött o.d.: dra åt sig 
lysten (UlDal); (äv. om  häst:) (otåligt el. nervöst) ivrig, (saltlake) Sdm. °Nu får dä ligga här d ampras (om 
het UlVstmDalHs1Mp; äv. svagare: (aggressivt) morsk, fläsk). b) i överf. anv.: slita ont; pinas, plågas Sdm; 
kaxig; framfusig VrmUlDal. (Dalkullorna var gladlynta särsk.: pinas i dödskamp, kämpa (med döden); vrida sig i 
men kunde) bi hampm te humöre (om det gällde) Ul. plågor VSdm. (Den drunknade hade varit så dyig) °så 
Han e bra amptir tö sprfo ätt kullsm (flickor) Dal. - han ha ampäs lengi innä live gack. °Ampäs mä döen. 2) 
särsk. a) lysten (efter ngn el. ngt), begiven el. "vild" (på motsv. 'amper 2; i förb. "ampra till, opers: bli bistert 
ngt) VrmDal; särsk.: sexuellt lysten Vb. "A. efter kvinn- Sdm. 3) motsv. 'amper 4; refl (Bo) el. dep (Sdm), vara 
folk Vrm. Spett (fullkomligt) amper på te (göra det el. barsk el. ilsken. 4) motsv. 3amper 6. a) i förb. 'ampra 
det) Dal. - äv. i utvidgad anv., om förhållandet mellan till sig bli rask o. hurtig igen Vstm. b) i förb. *ampra upp 
två älskande: kärt, hett. (Det har kommit en fnurra på inge (ngn) mod Lpl. 5) motsv. 3amper 8 (jfr äv. 3ampa 
tråden) °å va sä ampert fsrut Vrm. b) [väl under påver- 1); intr el. refl, om person (i sht barn) el. sak: vara 
kan av ampen 4 b] i uttr. °ha ampert ha bråttom Mp. 6) besvärlig, krångla Vrm. Ha eran seprato'r ampre sä(j) 
om person: rask (o. energisk), hurtig, driftig, ruschig ns'e? 
Vrm—Da1Hs1HrjMpÅm—Nb; äv.: resolut, beslutsam; ampramosis s eampramo'sis Nk) [till 3amper 1] skämts. 
modig VrmUlVstmLp1; kvick o. rörlig, livlig, kry el. hotfullt (e.d.), om stark o. illasmakande medicin el. 
VrinDalHsl. °Han jär-n (är en) amper arbäskar Vb. A stryk e.d. °Dä va ampramosis. °Han fekk känna på 
för (hon är) så amper å dukti Nb. En amper ogye Vrm. - ampramosis. 
särsk. a) om ngns nedärvda egenskaper, art: rask. Hö je ampsam adj (a'mpelsamm o.d. Bo, a'mp- o.d. J9km> [jfr 
(det är) ampet-e låg ti-n (i honom) Vb. b) om häst: rask, motsv. i no samt lamp] 1) som vållar besvär o.d. a) om 
drivande DalHdLp1Nb. 7) duktig, styv, slängd VnnDal. sak (arbete o.d.): besvärlig, mödosam, tröttsam; jäktig 
Ampe-te fo'ogy Vrm. Ampär min pelnun duktig att Bon En ampesamme da Bo. - särsk. om  båt: tungrodd 
skriva Dal. 8) [bet. från ' ampi g; jfr no amper i motsv. Bo. b) om person (i sht barn): som vållar besvär genom 
bet.] = 'ampig 2; särsk. = 'ampig 2 a, b BoVrm; äv.: att kräva ständig tillsyn (fl) el. genom att vara orolig el. 
påstridig Vrm. bråkig (BoJ1). (Den sjuka) e ampsam fl. - särsk.: "ond, 
Ssgr: amper-bär frukt av finnoxel, Sorbus hybrida Gl. snarsticken" J1(IhreS). 2) predik, i n: som kräver tyng- 
-bärs-träd finnoxel, Sorbus hybrida Gl; jfr -träd samt ande omsorg el. omtanke; bekymmersfyllt il; som vållar 
2amper. -gadd m el. -gadda f = -n o s Sdm. -gass n Sdm. oro el. ängslan J12km. De e så ampsamt me ba'na 
1) brännande solhetta. 2) i överf. anv. a) pärs, pina, (barnen) d 'n hjenn (den här) stygge bättjen .I1(lidm). 
"skärseld"; stryk, smörj. b) om krydda el. mat el. dryck ampulera se ampelera. 
o.d. med skarp, hetsig smak. -nos f skarp, argsint kvinna amsas v dep eamses Ml» [jfr am se n o. 3amp a 5] brådska 
Stim. -träd = -bärs-träd Gl. i onödan, jäkta. 
Avledn.: amperlig adj (a'mpeli V Sm) = 3amper 1 a. amsen adj <a'ins'n Mp) [jfr ampe n 4 o. ansen] nervös, 

ampererad adj (ampererad MBo) [jfr 3amper 8 o. altere- virrig. 
r a] irriterad. amulen se all-mulen. 
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'amur s (amu'r NSIc) i ute. "ha a. på ngn vara förälskad i 
ngn. 

2amtir m ( 0amäur, -ammar o.d. Gl) benämning på vissa 
starkt aromatiska växter. a) sötväppling, Melilotus of-
ficinalis. b) stenmalört, Artemisia rupestris. c) som sen. 
led i ssgn strand-amur, strandmalört, Artemisia mari-
tima. 
Ssg: amur-gräs (°amur-) myskgräs, Hierochlod odorata 
Göteborg(Linnd Fl. 1755). Anm. Samma ord är möjl. 
dmmenagräs ett slags välluktande gräs Vg. 

smäkta adj (amä'jta, -aj- o.d. Sk) [jfr amäktig] kraftlös, 
svag, utmattad, "slut". 

amäktig (-ug) el. amäkten adj eamäktlig Sm(IhreS)-
Vb(Renmarck), Qug Dal(Näsman), amälctu o.d. Gl; 
°amäkten Nb(Renmarck)) [jfr amäkta, av makten, 
av m äktig, omäktig] 1) vanmäktig, maktlös SmGI-
DalVb. 2) = amäkta G1Nb. 

amöla oböjl. adj el. amöl adj (amölla o.d.; -1(år) Sk) flitig, 
trägen, arbetsam (o. sparsam); äv., om djur: matfrisk. 

'an m den bredd en skördare mejar då han går fram, se ån. 
2an m (Rz 8 a. Uppg. är otillförlitlig). 
3an m el. f el. (i Vg) n <an SmVgBoUl> [jfr 2ana] aning, 

hum, nys; a.l. Tå an um (ngt) Vg. 
'an adj (Rz. Uppg. är felaktig). 
san se en räkn, ob art. - 6an se han pron. 
7an adv (ann, a- o.d. täml. allm.; äv. an  SlcHa, gn ÖlHa-

BoDsl, and, a- o.d. UlDal. Anm. Störst (nästan allm.) 
utbredning o. i vissa mäl sin enda anv. har ^an i förb. gå 
an o. komma an (på)) 1) i vissa förb. med adv; eg.: till 
el. fram(åt). a) "av och an; se av adv. b) fri'tt a'nn o.d., 
låt gå, kör till, gärna (för mig) ÅmVb. c) "immar an (äv. 
ssg, Sm) o. "jummer an (Gl) ständigt, oavbrutet; ideli-
gen. 2) i vissa förb. med verb, angivande huvudsakligen: 
a) (omedelbar) beröring el. förbindelse, se hålla, 
lägga, ramla, slå an m.fl. b) hänvändande el. medde-
lande till ngn, se giva, klaga, ropa, spräcka an m.fl. 
c) (oförtrutet el. ivrigt) fortsättande, se gå, hålla, klå 
an m.fl. cl) påbörjande av verksamhet e.d., se fånga, 
kasa, kväda an m.fl. e) att ngn tar emot el. övertar ngt 
el. ngn, se taga an. n att ngt går för sig el. låter sig göra, 
se gå, raska, stånda an. g) beroende av ngt el. ngn, se 
komma an (på). h) i andra anv., se bjuda, komma, 
se, stå, ställa an m.fl. 

san konj se annat. 
'ana f gammal gumma Sm(Rz. Uppg. är tvivelaktig). 
2ana v 1 el. 2 el. anas v dep 1 el. 2 (aka (a-) o.d. täml. 

allm., äv. alka o.d. sporad., a- o.d. ÅmVbLpl, 4•na, g-
Nb, a'nå o.d. Dal) ha en (obestämd) förnimmelse el. 
(för)känsla av (ngt), (svagt) känna på sig (ngt); miss-
tänka el. befara (ngt); i sht i nekande sats: (inte) göra sig 
(ens) en (svag) föreställning om (ngt) o.d. 1) akt, med 
pers subj; täml. allm.; äv. i uttr. "det anar (etc.) ngn (att); 
täml. allm. (ej GISNorr1). °Ja haa ant länge, att cläij 
skulle bli askeväa (åskväder) Bl. °Dä ante niöj, sa han 
ssm brev utsparkä (ordst.) Sdm; likn. från SkSmVgNk-
Ul. Hä ana mä, hd (att) hon skull rall (skvallra) Lpl. Åna  

sigksäjog Nb. 1-Inc olunn (oråd) Ög; motsv. från ÖISm. 
"Han ana ggert (trolldom e.d.) Vg. - särsk. a) intr, följt 
av prep "till BlBoDsl. Dä kunne jä då-nte ake tg Bo. b) i 
förb. "ana ngt el. ngn (att ngt el. ngn finns e.d.); sporad. 
(Ur klockan tog han en liten skruv) som int di akner ana 
K 2) refl VgBoUl. Ja anar mäk, att ho har gått vellse 
Vg. 3) dep, med pers subj el. i uttr. "det anas (etc.) ngn 
(att) SkSm. Ja kone anas de därna Sk. 
Särsk. förb.: ana sig till aningsvis sluta sig till (ngt) 
SmBoDal. 
Ssg: an-rid f (aker_i Vg) om första förlossningsvärken. 
Avledn.: 'an, me, anelse, aning se d.o. 

3ana v älska; gå långsamt Sm(Rz. Uppg. är tvivelaktig). 
anacka el. anagga v 1 (anla'kka o.d. täml. allm., -alka 

o.d. SdmUl—Gst, äv. akn- o.d. Ds1Vb, ak- o.d. 
VbNb(g -); anfa'gga o.d. Götal(ej ÖlG1)NkVrm, 
-dua VstmGst) eufem. för anamma. 1) i el. som (vanl. 
mildare) kraftuttr.; äv. överg. i interj; jfr anamma 2 a; 
jfr äv. anaska, anocka m.fl. a) i uttr. "Djäkeln a. dig 
o.d.; ställvis i GötalSveal. °Jäklar anakka (el. jäderen 
anagga) den paugen (pojken)! Sk. b) utan obj (täml. 
allm.) el. subj (SkSmVgDslögSvealHs1Lp1) el. utan bå-
dadera (ställvis). "Djäklar (jädrar) anacka (anagga) o.d.; 
täml. allm. Jävven anakka, nu hugg (högg) ja meste! 
Sm. "Di for anagga me en bra bit ao (iväg) Sm. Anakka 
däk, dett as! Vg. "Anacka sådant (Vg) el. tocket (Vrm), 
så förargligt. Ana'kka å (också)! Ul. c) [jfr djäklar 
o.d.] subst, i uttr. nu  ana'kkar i' den jekk da (det) Sk. 2) i 
p ptp = anamma 3 SmVg; i n äv. som adv Vg. Din 
anakkate uglige! Vg. Så analckat fon Vg. 
Avledn.: anackinpn el. anaggingen interj (ana'kkigen 
o.d. VgDslNkVrm; ana'ggigen o.d. VgNIc) som mildare 
kraftuttr. a.l. Dä sa (skall) du anakkigen inte ha jott får 
inte! Vg. Jfr anammingen. 

anamma v 1 (analmma o.d. GötalUIHsl, (i sht) i bet. 2 a 
äv. VrmGstMp—Nb, ana'-- Sveal(ej Vrm)Gst, hand--
VstinDal; äv. (ej i bet. 2 a) -mm o.d. VrinJlÅniVbNb, 
akamma o.d. UlDalGst, gkamm o.d. Vb> 1) ta emot, 
mottaga; sporad. °Aldri ha (hon) har anammä så mik 
(mycket) sum a grand a (av) mäin hand Gl. "A. natt-
varden enst. - särsk. a) hysa (ngn) Sk. Vi faur anamma 
dinne karen i natt, far de e ett såddent harrans vär. b) 
acceptera o. börja använda (teknisk nyhet e.d.) Mp-
VbNb. Fjäderharveg, däm ana'mmese då Vb. c) ta till 
sig el. tro el. godta (förkunnelse el. påstående e.d.) BlUl-
Dal. °Hä (det) annamma du f811 58m ä hadd vuri gussolt 
Dal. 2) om djävulen e.d.: bemäktiga sig, tillägna sig, 
gripa, ta (ngn el. ngt) SkSinHslikin; äv. allmännare: haf-
fa (ngn); ställvis i GötalSveal; lägga beslag på, knipa, 
norpa (ngt); täml. allm. (Bäckahästen) komm å anam-
mede fdlk Sk. Där anamma hunnen mi smörgås Ha. 
(Han hann) ana'mm tjerrninjä (timmerkörningen) ffri 
mä Dal. - särsk. a) i (el. som) kraftuttr.; äv. överg. i 
interj; i sht med utelämnat obj (täml. allm.) el. subj (Sm-
HaVgSdmNkUlGstLp1); äv. utan bådadera (SkSmHaVg-
SdniNkVstm). °Jävuln anamme däg gsssä så du bär däg 
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åt! Dal; lilm. (konjunktiv ana'mme o.d.) sporad. Jävvlar anbelanga v 1 el. (i Sm äv.) v 2 (a'nnbellauua, -lama o.d. 
anamma-t! Vg; jfr 3. 'Djävlar (djävulen, djäklar, fan GötalSSveal, sporad. i NSvealNorrl, °-lcu3na o.d. UlDal, 
o.d.) anamma GötalSvealNorrl(ställvis). Liktoye-4i anbela'uu(a) o.d. SkVgBoUlLp1Nb) 1) angå, beträffa, 
jdger anamme, di sitte-clär allt Ög. Anamma mö dm du röra; vanl. i uttr. "vad ngn el. ngt (i sht det) a-r o.d.; a.l. 
dö får! Vg. °Anamma den skolle dö va milt d leva (tills °Hwa dal (den) saka anbelanga Sm. (De döda tål ingen 
man finge se det)! Sm. Anamma! o.d. SkVgSchnVstm. oordning,) aft ska ske punkt& säm anbelangär di döä 
Ana'mma så dannt! Nk. Anm. Äv. eufem.: °Järda Sdm. - särsk. följt av prep "med (SkB1SmVgGlSdm) el. 
Amanda! LT1. b) i p ptp, överg. i bet.: förlorad, "såld" ^om (Vg). °Had (vad) did anbelangar me betalningen, så 
Dal. °Ha (hade) ja kummi dit, ha ja vän i anamma. 3) i p kan ja vänta ti nästa uga Sk. °Va anbelamar um gull- 
ptp, som kraftord: förbannad, fördömd, djäkla Sm, i n fsttera (vargarna), så etc. 2) i p ptp som adj: beskaffad; i 
äv. Vg. Anammadä oggä te å ha ställt te! Sm. Anam- sht i uttr. "hur det är (o.d.) a-t hurdant det är, hur det är 
mat! o.d. SmVg. 4) [jfr motsv. i fml samt anfäkta] "skapat"; hur det förhåller sig, är fatt UL °Nu förstog 
svära Bo. bonn hurrä he va anbelaugä. 
Avledn.: anamming f svärjande Bo. Ha (vad) ä dö fsr e anbelangandes prep (a' nnbelauelanes o.d. SkSmVgScim- 
anammeu ps dö (på dig)? - anammingen el. anam- Nk, '-andes o.d. SdmNkGst, °-nes Vrm> angående, be- 
mingor interj (ana'mmiglen o.d. SmVgögNkVrin; -o(r) träffande; a.l. Ambelauutines dö, så etc. Sdm. - särsk. 
o.d. BlSm) [jfr besittingen m.fl.; jfr äv. anackingen med prep "med Sk. °Anbelaungans nu mä o snetta (dvs. 
m.fl.] som el. i (mildare) kraftuttr.; a.l. Anammigor äss kastrera suggor), sau etc. 
(om) ja jeu'ger! Bl. Del jävlar anammten! Ög. anbestryka v Canbestryker pres Gl> = anbelanga 1. 

anas se 2ana. anbeträffa v 1 el. (i Sm äv.) v 2 <aln- B1SmG1SdmUl> = 
anaska v 1 (ana'ska o.d. SkÖlSmVgNkGst) [jfr anamma anbelanga 1; al.; äv. med prep "med SmG1. °Va de 

o. förbaska] = anacka 1; a.l. °Djäven anaska de Sm. anbiträffäd me mata, så etc. Gl. - särsk. i pr ptp som 
Anaska er, era lushunna! Vg. prep B1Sm. °Anbeträffane de kan ja je besje Sm. 
Avleda.: anaskingen interj = anackingen VgNk. anbrakliga adv eanbra'keli Vrm> [jfr dels obraklig, dels 

anaxabor se avofs-bord. andfas lig m.fl.] fasligt, hiskligt. 'Ett anbrakeli stort 
anballra v = anacka 1 Sm. Jästan anba'llm dö! åbäke. 

Avleda.: anballringen interj (anballriuen o.d. SmVg) = anbuffa v = anamma 2 a Vg. Anbu'ffa dö! 
anammingen; a.l. Jdmmen (fan) amballriuen! Vg. anbål s eambul Gl(PSäve etc.)> [jfr fgutn an bol (kör)- 

anbarkad ptp adj Canbarkader, n a'nnbarkat Sm) = al- redskap; jfr äv. anböle] ämnesträ. 
barkad 1 (början); in äv. som adv; jfr andfaslig. anbäkligt adv <a'nnIgikkät Ml» [jfr avbäklig o. and- 

anbarma v 1 [jfr erbarma o. anterera, antura m.fl.] sölas] svårtillgängligt el. svåråtkomligt, "avigt". Hö 
refl, jämra sig e.d. Vg. Han anbarma se så fsffdlit. (det) låg sa annbäkkät tell. 

anbarmlig adj (anba'rmelit n Vg) [jfr anbarma o. er-  anböle n (°annbyle, dnimbyl(e) Gl> 1) = anbäl. 2) (oord- 
barmlig] önildig, jämmerlig. Han stauka å go (järn- nad hög av) gammalt virke el. gamla kläder e.d.; skräp, 
rade) sä så anbarmelit. bråte. 

anbasse m (dnnbasse Sin) [jfr anbata(s) o. basse] bråk- 'and f (RtjJ1) el. m (BoJ1) (and Hrj, ann Jl, an Bo) 1) = 
stake, ostyring. 'ande 1 HrjJ1. Håll a'nn(a). Han ha kdtt-n ann Jl. 2) = 

anbata v 1 el. (vanl.) anbatas v dep 1 (dnnlbate(s), -batas 2ande 1 Bo. 3) [jfr 'ande 3] om person som väcker 
o.d., äv. a'mm-Ö1SmÖg, anlba'tes, am- o.d. SmÖg) [jfr avsky el. förargelse o.d.: djävul, fan Bo. En gru'mme 
batas] refl o. dep. 1) vara oregerlig el. ostyrig; väsnas, (obarmhärtig) an. 
härja, "leva rövare"; i sht om barn: slåss el. kivas, bråka; Ssgr se 'ande. 

äv.: göra häftiga (o. oroliga) el. löjliga åtbörder, 2and f el. (i BlUI äv.) m (and, a- o.d. ÖlVg(ställvis)- 
gestikulera Sm. Sikken illbattig, så han anba'tes! Sm. °Å GISdmUl—GstNb, eend, at o.d. Nb, ann (ställvis a-) 
si ssm an ambatecles nsr an va full Sm. Hösta anba'tes ÖSveal(enst.)Dal—HrjJ1—Lpl, ann SmVGötalVnnMp, 
Ög. °Du Mike väl kunne anbates (o. göra grimaser) Sm. an SS1cNVGötalVrmÅmVbLpl, ånd Vg(ställvis)Hrj, ånn 
2) anstränga sig kraftigt, möda sig, arbeta (kraftigt el. Götal(ej BoDs1G1)SdinNkVrmVstm, aynn, affu o.d. 
våldsamt el. hårdhänt e.d.), "kämpa" (med ngt el. ngn); SGötal, dn o.d. SSk; pl: ä'nder, daner o.d. allm., ä'ner, 
a.l. °Han anbatas å stoj fö te häv opp en säck på röggen asner enst. uppg. från BoDsl. Anm. 1. Till pl nybildade 
Öl. (De förmanade o. bönföll sonen att bättra sig) °d sg-former är enst. änd ÖlVg, ä'nna SkDs1; jfr äv. 
ambatecles mö-n på alle visa Sm. Hunnen annbates Iii-te 2ander. Anm. 2. På området med ånn o.d. äv. flerstädes 
kåmme lsss Sm. (som yngre form) ann(d) o.d., ställvis dad> [med Hrj ånd 

anbefängd ptp adj; i n: befängt, fördömt Sm. °Dä va då jfr fvn öndo. motsv. i no dial] simfågel av släktet Anas (i 
anbeffigut va dö ä ennvist mö tä snöe i dr. sht gräsand); äv. (i sht som sen. ssgsled) om vissa andra 

anbekomma v (`'anbikummaGl)= anbelanga 1. andfåglar (ett flertal dykänder, vidare skrakar o. grav- 
anbela v = anacka 1 b Vg. Anbeka allt va hunna heter. and); som sen. ssgsled äv. om  sothöna o. (i ssgn gräs- 

Avleda.: anbelingen interj = anackingen Vg. and) kornknarr; äv. koll.; jfr berg-, bläs-, brok-, 
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dopp-, dyk-, fisk-, gräs-, lort-, sax-, skat-, sot-, 
spik-, stut-, svart-, tran-, årt-and m.fl. 1) om både 
de vilda andartema o. anka SkVB1HaVg(Jacobsson)Bo-
Glög(NyMn); äv. särsk.: and-, ankhona SkBo; jfr hem-, 
spak-, vild-and m.fl. 2) om enbart de vilda arterna; 
täml. allm. (ej SkVB1G1); äv. särsk.: (gräs)andhona Bo-
DslÖg—U1.11Nb. ii'nna du skst i går, va va dö fsr ena? 
— Dö va a kndttånn (kricka) Vg. 3) anka (motsatt 
vild-and); i sg äv.: ankhona SSk. 
Ssgr (-ad-, -n(n)- o.d. Götal(ej Sk)SvealNorrl (i Götal 
huvudsakligen framför sen. led börjande på vokal), 
n(n)a- o.d. SkB1SmHaVgNk, -n(n)e- SkSmVGötal, 

°andar- Gl(Fårö), änner- (i and-hund) Ög): and-bale m 
(B1SmSdm) el. -bo (SmHaVgSdmVrm) el. -bod f (-bo 
Sdm) el. -bol n (Hrj) el. -bål m (Sdm) andrede. -damm m 
ankdamm Sk. -drake se andrake. -fett 1) ankflott Sk. 2) 
skämts., i uttr. smöre (smörja) crrene me dnefett ro Ds!. 
fjäder VgBo; ankfjäder SIcHa; äv. koll. Annafjär e 

möed bätter än hönefjär te å ha i säyyklärna Ha. -föda f 
[jfr no andfode n] andkull Hrj. -gräs om skilda vatten-
växter. a) styvt braxengräs, Isottes lacustris Vg(JAGyl-
lenhaal). b) korsandmat, Lemna trisulca Vg. c) vatten-
pilört, Polygonum amphibium Hrj. -gubbe andhane 
Vstm—Hsl. -halt om person: som har vaggande gång Sk. 
-hane Dsl. -hona SmSdmUl. -hund (för andjakt) 
SmBoÖg. -hus (för ankor) SkGI. -hök 1) duvhök Hrj. 2) 
pilgrimsfalk Åm. -höna = -hona SdmJ1. -jakt täml. allm. 
-kart m liten (ej fullvuxen) and Sdm. -koja (för andskyt-
te) Vg. -krull m = -kull J1(lichn). -kull Sm—BoÖg—
VstmHs1MpÅmNb. -kulle m = -kull BoVrm. -lynn m 
(-1y0 o.d. Sk) and- el. ankflock. -mat 1) ankföda Ha. 2) 
om vissa vattenväxter; koll. a) om skilda arter av famil-
jen Lemnaceae SkSmHaNkVstm; äv. särsk.: Lemna tri-
suka SkVg, Lemna minor SkÖgNk, Spirodela polyrrhi-
za Sk. b) (gädd)nate, Potamogeton (natans) Sk. -nate = 
-mat 2 a (början) Vstm. -näbb särsk., skämts.: sup Gl. 
-pipa lockpipa använd vid andjakt Sdm. -rake se d.o. 
-rede m, äv. n (för änder, i Sk äv. för ankor) SkB1-
SinHaVg el. -reder f Bo, n Gl (-mr Bo, -raidar G1) el. 
-redre m (-rere Bo). -ruggare ruggande gräsandhane Gl. 
-rugge m (ruggande) andunge Ul. -snipa slags grund-
gående snipa använd särsk. vid andjakt Vrm. -stek Sk-
HaNkGst; ankstek Sk. -stock (Hrj) el. -stomn m (.11) el. 
-stryta f (J1) el. -stryte n (11) el. -stut m (Hs1J1ÅmLp1) 
fågelholk (vanl. gjord av ihålig trädstam) som sätts upp 
åt (i sht) knipa (för äggskattning). -stägg m anclhane 
J1(lidm). -tut m = -stut Mp. -tyde (°-tye Hs1) = -kull. 
-unge täml. allm.; ankunge HaBoGl. Våsta (flämta) som 
en ånnunge Nk; lilcn. från Nb. Härtill: "andung(s)jakt 
ÖgUlGst; "andungskull = -kull Ul. -vada f (-vse J1) 
simmande andkull. -vide finnmyrten, Chamaedaphne ca-
lyculata Nb(Vb?; GWahlenberg). -ägg täml. allm.; ank-
ägg SkHaBoGI. -älde n = -kull Nb. -ävje n (-öva Sk) = 
-mat 2 a (början). 

'and se ann. - 4and se annat-heller. 
"anda se 1-2ande. 

'anda oböjl. adj o. adv (a'nda BISm) [jfr 2ande 3; ang. 
bildningen jfr djävla o.d.] attr som ute. för vrede el. 
förargelse o.d. el. (motvillig) beundran el. adv som för-
stärkningsord: djävla, djäkla, förbannad (förbannat); a.l. 
Anda gåbbaleig! Bl. gin anda i'lske honn Sm. 

4anda v 1 el. (i Vrm äv.) v 2 (anda o.d. DalHrjNb, a'at 
o.d. Nb, af ana (a-) o.d. NVDalHsl—Lpl, a- o.d. 
SmVGötalVrm, dna o.d. BoDs1VrmÅmVbLpl, ålna 
o.d. Sk(äv. dna)SmHaVg(äv. dnda)NkVrm, a'ynna, 
dugga o.d. SkBISm; ipf, särsk.: dant Vrm) [jfr andas] 
1) (regelbundet) dra in luft i lungorna o. åter släppa ut 
den, andas; a.1.; jfr kov-, tjock-anda. °Ja tore (tordes) 
knaft dna Sk. (Han är nog inte frisk) far an anne-§s toyyt 
Vrm; motsv. från många a.l. - särsk. a) andas in; ställvis. 
°Anna jypt (djupt) Ha; motsv. från SkVg. b) släppa el. 
driva ut andedräkten, andas ut; flertalet a.l. °Du aongade 
me mett i synen Sm. finna i näva, så fruse-ju inte Vg. c) 
ha andedräkt som luktar så el. så Bo. Han ana fy'lla 
(sprit). 'A. illa. cl) i utvidgad anv., i uttr. 'det a-r ande-
dräkten syns (vid kyla) Dal. 2) i nekande sats o. vanl. 
följt av prep ^om: (inte) knysta el. nämna ett ord el. 
antyda (ngt); sporad. Du få ju int a'n öm na tö'kke 
(sådant) Lpl. 3) bildl. a) med smidesbälg blåsa lätt pust 
Sm. b) blåsa (mycket) svag vind, dra el. fläkta svagt; 
vanl. opers; ofta i förb. "a. o blåsa VgBoDs1VnnDalLpl. 
°Dä annat ändå å blåser lite i da Vg. Vinn bsijar anna 
ett grdna (grand) Vg. Dö anner ifrå no'lra Vrm. Hä 
andär ss gstt Dal. - särsk. i pr ptp, i uttr. han ä anane det 
blåser medelstark vind Bo. c) om (jordfast) sten vid för-
sök att bryta upp den: röra sig något litet Sk; jfr andas 4 
c. °Ja lyte (tyckte) han aunnade, na vi too (tog i). 
Särsk. förb.: a. från sig dö Dal. - a. i sig tr, andas in (i 
djupa andetag) Vg. °Anna i-ssäk dagen (av visst te; i 
medicinskt syfte). - a. in andas in SIcHallNb. - a. upp 
opers el. om  vind: blåsa upp Bo. - a. ut 1) = 4anda 1 b 
SkJL Hu anne bare u't (o. sedan var hon död) .11. 2) pusta 
ut, vila ut Vg. 
Ssgr: and-mask (dInemark SHa) luden, borstig larv. 
(Om sådan "andades" en i ansiktet, troddes man fä utslag 
o. annat ont.) -os n (al(n)os Vrm) öppet ställe på för 
övrigt istäckt sjö el. vattendrag (i sht vid in- el. utlopp). 
Avleda.: andande n 1) andning Ha. 2) andetag VGötal; 
äv.: ögonblick VgBo. Kåm i'nn ett annane! Bo. 3) till 2: 
knyst, ord Vg; jfr 'ande 2 a. Hu sa inte cyt annane Vg. 4) 
till 3. a) lätt blåsning (med smidesbälg) Smyg. °Jär ett 
lite ånnane mä bä(jen! Vg. b) vindfläkt; äv.: medelstark 
vind Bo. - and(n)ing f [delvis till andas] SkSm—
BoNk—Vstm.11. Ssg: and(n)ing-rum (-nniya- o.d.) 1) = 
and-rum 1 Ha. 2) = and-rum 2 SkSrnHa. 

-andad se 'ande avleda. 
andakt fel. (ibland) m (dniclakt, -dakt o.d. täml. allm.; äv. 

°andajt o.d. SkBI, anda'kkt SkUlNb) 1) stämning av 
allvar o. vördnad, i sht inför ngt religiöst upphöjt; 
(from,) allvarlig o. vördnadsfull uppmärksamhet; täml. 
allm.; jfr kyrk-andakt. °Läs me andakt, psjke! Ög. - 
särsk. a) mer el. mindre skämts.; sporad. 00 va ti (i) 
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andaktn riktit hon var helt uppslukad, absorberad (när 
hon fick sy) Dal; jfr 3. b) överg. i bet.: ordning, reda Bo. 
Dö va ioga rekti andakt i dansen. 2) andaktsövning, 
-stund; tämL allm.; äv., skämts.: arbete Sk. (Far) 'boll 
andakt va (var) lsdaskwäll Sm. 3) iver U1Hs1; jfr 1 a; jfr 
äv. andäktig 3. °Gå på me andakt Hsl. - särsk. a) i uttr. 
"ha a. med ngt intresserat gå in för ngt Jl. b) i unr. "vara i 
a-en vara starkt angelägen Vb. °Stinta jär (flickan är) i 
andakten att få sä-n friar. 

andaktig se andäktig. - andanom se 'ande 4. 
'andans se 'ande 3d. 
'andans oböjl. adj <dndans Sk> [jfr 'anda 2, 'ande 2 a, 

"ande 3] i uttr. "inte säga (o.d.) etta, ord (ett knyst, ett 
enda ord). 

andare se 'andre. 
andas v dep 1. vbals -ning (se 'anda avleda.) <obefintligt 

el. mindre vant. i NVGötalVSvealHrjJINNorrl. - a'ndas 
o.d. GlÖo.NSvealGstLp1Nb, &tes Nb, arnnas (a-) o.d. 
GstHs1HrjÅmVb, a- o.d. SmVGötalVrmMp, a'nes 
VrmÅmVb, ålnlas (äv. crnd- ÖlVg, crn- Sk) o.d. Sk— 
VgÖgNkVrmVstm, dogg- o.d. SGötal. Anm. 
Vid sidan av Tumlas äv. (som yngre form) °ann-, ställ-
vis °and-) 1) = 'anda 1; a.1.; jfr tjock-andas. "A. tungt 
Ulm!. allm. Han ånnas kstt (Vg o. motsv. från SkÖl) el. 
han ånnes titt (Ög) han andas med korta andetag. - särsk. 
a) andas in; sporad. °De äängd no (hennes kläder stra-
made) nä-on aunades Sm. b) = "anda 1 b; flertalet a.l. 
°Då tölltä (tålde) intä en annadäs på na (så ömtålig var 
hon) Sm. Dö va så kallt, så ja ånnas ba'ar ri'mmen 
(rimfrost) Vrm. c) = "anda 1 c Vg. Dänn (han) andas så 
ont. 2) vanl. i nekande sats, i uttr. "(inte) a. (ett ord) om 
ngt (inte) knysta om el. antyda ngt ÖgNI(DalknNb; jfr 
"anda 2. Han &irrades smm nått li'te Ög. 3) leva; spo-
rad., i uttr. som (jag glömmer det inte) so IrdIndj ig 
andes Dal. 4) bildi. a) om mila: dra in förbränningsluft 
(genom täckningen) Hsl. b) = 'anda 3 b SdmHsl. c) = 
"anda 3 c Bl. 5) storkna, kvävas Vrm; jfr a. till nedan. 
Särsk. förb.: a. i sig = anda i sig Bl. - a. in SkSmHa-
VgUlGstMpVb. - a. till till 5 Dsl. (Det var rök o. svavel i 
stugan, så) 'ho höll på å annes te. - a. ut l)= 'anda 1 b 
SkSmMp; dra sitt sista andedrag SkNk. 2) pusta ut, häm-
ta andan SkBIGIDal. 3) om tjärdal: slå Vb. 
Ssgr (and/as-, -äs- o.d. GO: andas-full andtruten. -häl 
andningshål (i isen för säl). -lock n fiskgäl. -lös starkt 
andfådd. -rum andrum. -truten andtruten. -täppa and-
täppa. -täppt andtäppt; andtruten. 

andbacke m (dnnbakke SmÖg) motlut Sm; äv. all-
männare: svagare sluttning, långsluttande backe SmÖg; 
jfr andtid. 

'ande el. 'anda m <dnde, a- o.d. Vg(enst.)G1SdmUl—
GstHrjNb, dat o.d. Nb, arnne (a-) o.d. NkHs1HrjJ1—
Lpl, a- o.d. SmVGötalVnnMp, a'ne o.d. BoDs1Vrm-
ÅmVbLpl, (rona o.d. Sk—Vg(äv. ånde)Ög—VrmVstm, 
crne Sk, donna, doge o.d. SGötal; dnda, a- o.d. Ö-
SvealDalGst (samt i bet. 2 c Bl o. i bet. 3 e VgNk), 
arnna o.d. DalGstHsl, å-, ag- o.d. Sk(i bet. 1 a). Anm.  

1. I Dal äv. växling ande nom : anda ack, dat. Anm. 2. 
På området med ånne o.d. ställvis (som y. form) äv. anne 
o.d. Anm. 3. Till obf and/e, -a o.d. i SdmUlVstmSDal-
Gst äv., o. till anne, ann/e, -a, ane oftast (ej Sm) bf a'en, 
dan o.d., i Dsl äv. a 'n; till obf ånne o.d. vanl. (ej 
SkB1Sm) bf d'en, <rån o.d., i SmÖgSchnNk äv. trim) [jfr 
'and] 1) luft som andas in o./el. ut (uppfattad som en 
sluten ström e.d.); äv. (överg.) i abstrakt bet.: and-
(hämt)ning; andningsförmåga; allm. °Sömma (somliga) 
dö fort, når aonnen e gaoen ao (gången av) kröppen Sk. 
(Jag är täppt i bröstet) så ja kan inte kåmma u'd mä 
ånnen Ha. (Draken) c'dro te sä fåra mä dån (o. slök dem) 
Vg. Han drog ätter d'ån fire'er gågoer inna han feklc en 
tebaka Vrm. (Flickan som åkt skidor utför Åreskutan var 
vid nedkomsten död, ty) °aann ha blalst u-n J1. (Vid 
sådant tungt väder) °har ja så mied (mycket) å gjorra me 
&ren (dvs. så svårt med andningen) Sk. Innan ja få an-
nan i önio (ordning) Sm. Lagga å drass (kämpa) mä åen 
ligga i själatåget Vg. - I sht i en mängd förb. o. uttr., 
såsom: "draga a-n o.d. andas SkHaBoGlÖgVrm-
Da1lislLp1; äv.: just hälla på att dö Vb; pusta ut, hämta 
andan UlVstm. °Ja jir me inte sau länge ja kan dra aunen 
Sk. Je kunne inte dra min ane Bo. Han leigg å drag 
dmrånr (dat) Vb. - "draga a-n till el. dt sig o.d., göra en 
inandning, andas in; hämta andan SmHaVgDsletg-
NkVrmDalMp—Nb. (Det blåser så man kan) knappt dra 
te se annen Sm. Ja d tvuggen d få dra (rån st mä e stsnn 
Vrm. - "draga efter a-n dra ett djupt (el. djupa) andetag 
SkögNkVrmUlDalVb. - "få ande(n) o.d. (SkÖlVg) el. 
"få sin a. (G1) el. "få fram a-n o.d. (SkSmG1U1Vstm) el. 
"få upp a-n (SkVgÖg) el. "få åt sig a-n (DalHrjJ1—Nb), 
(kunna) andas (fritt el. normalt), fä luft (tillräckligt). 
(När jag knyter under hakan) får ja ante ånen Sk. Ja har 
svåt fö-te få ånne Vg. (Fem minuter) såm män (man) int 
kund fa a'nd'n fram Gl. Ja kvevs, ja får int fram nån 
anda Ul. (Han kom till sans) s feklc å't sä rind'n att 
(igen) Hrj. (Jag blev så rädd,) ja hull int på få d'tt mä a'n 
Lpl. - "a-n går (i el. på el. genom ngn) med innebörden 
att ngn andas ÖgNkVnnDal. (Kan man märka) att å'nn 
går, så ä di levenes (om medvetslösa) Ög. °Si hur den 
går på-n (dvs, hur häftigt han andas) Nk. (Den sjuke) °va 
het å svett, å aen gack tönger d tönger Vrm. (Hunden får 
vara kvar) j:j-mes cfnd'n gor (dvs, så länge han lever) 
Dal. - "a-n går ifrån ngn ngn tappar andan VgBoÖg. 
"tinnen va åt (nära) te gå ifrå' mä Ög. - "hålla a-n allm. 
Is hull aen att hö (i fruktan att det) skulle gå gak Hsl. 
En får hålle irnn still (om man hamnar under vattnet) 
Ög. - "hämta a-n el. (Ög) "hämta a-n till sig göra (djup) 
inandning; pusta ut, ta en vilopaus B1SmHaVgSveal- 
GstHs1; äv. bild!.: hämtä andan (då röken stannar 
av strax innan milan "slår") Dal; jfr andas 4 a. - "kippa 
efter a-n (p.g.a. chock e.d.) göra häftig(a) inandnings-
rörelse(r); flämtande dra efter andan; relativt allm.; med 
samma bet. bl.a. äv.: helan ätte agggen Bl o. motsv. från 
SkSm, hi'ik ett &malm (dat) o.d. Vb o. motsv. från 
J1Lpl, hi'ip ätt crnna (dat) J1 o. motsv. från Hs1Mp--Nb, 



tjekka ätter annen o.d. Vg o. motsv. från Ds1Vrm, tjiffte 
ätter ann Ög o. motsv. från B1SmHaSdmNk. — "komma 
under anden (i SmVg äv. ande) återfå normal andhämt-
ning, (åter) andas normalt (lugnt el. fritt), få luft (igen) 
SkBISm—Bo. (Jag hade arbetat) så jä halte på d inte 
kdmme unnar a'an då jä slutta Bo. — lätt a. (andhämt-
ning) SkBo. Han ha-tätt anne Bo. — "skjuta a-n el. (Nb) 
"skjuta från sig a-n andas ut, hämta andan Ha; äv.: göra 
sin sista utandning, ge upp andan BoNb; jfr motsv. i no. 
(Den döende) skeot fra se den Nb. — "supa efter a-n 
kraftigt el. mödosamt dra in luft; kippa efter andan Ög-
SvealGstHs1Hrj. — "ta ande(n) andas; hämta andan Sk—
Sm. (Sälen sticker upp huvudet för att) ta Min ijänn Öl. 
(När han hade börjat borra en sten)°to han inte dnnen 
funn buran va färi (förrän borrhålet var färdigt) Sm. — ta 
sä(k) ånne (Vg) el. "ta igen a-n (Vrm) el. "ta a-n till el. dt 
sig (SmHa) hämta andan. Sätt de lite, männa du tar 
aonnen aot de! Sm. — "taga efter a-n dra efter andan 
SkDal; flämta el. kippa efter andan SkDalNb; äv.: just 
hålla på att dö Dal; hämta andan Nb. — "ta a-n (i)frem (el. 
av el. för) ngn o.d., ta ifrån ngn andningsförmågan 
GötalVrm. °Ånen vill tas frd mi allri så lided (det 
minsta) ja rör mi Sk. (Det blev snöstorm) °s-att de kuunn 
ta åån ifrån en Öl. — "tappa a-n (nästan allm.) el. "mista 
a-n (relativt allm.) el. "släppa a-n (B1HaVgVrm-
VstmDalGstHrj), (tillfälligt) förlora förmågan att andas 
(fritt); i sht i ute. som "hålla på att (vara färdig att, 
nästan) tappa osv. a-n; jfr 3 c. °En fao ro så en kan tapa 
aongen Sm. Di skratta så di ta'pper &nen Sm. (Tuppen 
gol, så) di trodde han skulle mesta dan Vrm. (Jag blev så 
andfådd) så jä hall p& å skull slähppe a'an Hi. — Aan 

tryter för ngn luften tryter för ngn; ngns and-
ning(sförmåga) upphör SmHa. 1dösstånnen trsider dån 
far männeskan Ha. — °täppa den hålla andan Vg; motsv. 
från Ög. — särsk. a) i uttr. "ta till anda Sk el. ande 
Sk(enst.) el. andes Sk(enst.)B1, pusta ut, hämta an-
dan.°Ve haurt attene fled (vart artonde steg) faur hun ta 
te ånna Sk. Sidd litt å ta ti dna! Sk. b) i ute. "med (el. ha) 
a-n i halsen o.d. (ställvis i GötalSvealNorrl) el. i hals-
gropen o.d. (Sdm) el. (ut)i näven (VgDs1VrmDalMp), 
(vara) starkt andfådd (av brådska). (Hon kom) `Vä aan 
öväst i hån Åm; lilcn. från Nb. Han kommä (kom) rna 
a'an ti nä van Mp. c) om.synlig andedräkt; täml. allm. 
(Det var så kallt i kyrkan) °så ånn syntes Sm; motsv. 
relativt allm. Hen ståg som in rojk (rök) om monn Nb; 
likn. från SmVg. cl) om andedräkt med tanke på lukten; 
allm.; jfr dret-, elak-, sur-ande m.fl. (Man tuggar 
peppar el. kummin) 00 så hoa (andas) en i barnets mun 
litte å den starke &men (mot magknip) Bl. (Ät inte vit-
lök) °för döu luttar sau illa i annan Ha. "Ond a. (B1Sm—
DslÖgNkVnn.11) el. "sur a. (SkB1SmHs1J1) el. "elak a. 
(SdmUl—Hs1MpÅm) el. "dålig a. (SIcHaBoDal) dålig 
andedräkt; med samma bet. bl.a. äv. u11 ånne o.d. Vg, 
rs'ddn (rutten) ane Bo, kken ande o.d. Dal. — äv. bildl.: 
°Vi (markägare o. jägare) hadde ingen onner ånne å 
varare vi hade inget ont av varandra Ög. e) i uttr. med  
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innebörden att ngn andas med korta (o. hastiga) andetag. 
Iran ä så kstt-så Bo. Han e kårt får årmen Sk. Ha 
stalcked ånne Sk. Kommu mä hskv (halv) ande komma 
med andan i halsen (av upphetsning e.d.) Hrj. f) [väl eg. 
till 3, skämts.] överg. i bet.: andfåddhet SkVg. Sid ner, 
men (medan) ånnen går a'ww di! Sk. Sätt däk lite 
männas den rinner u'-clälc (medan du andas ut)! Vg. 

andedrag Götal(enst.). — särsk. i utvidgad anv. a) 
knyst, minsta ord; antydning(ar) B1SmHaNk; äv. i forb. 
"ord eller a. Bl o. "(en) halvdragen a. B1SmVgScimUl, 
ds. °Ja ha inte hört en ånne om dä Sm. (Talades det) chte 
dä bara hairdran ånne en fekk Vg. — äv. dels i uttr. "ha en 
halvdragen a. om ngt ha en svag aning om ngt Vg, dels i 
uttr. "inte veta (om) en a. (B1Sm) el. "inte veta ord och a. 
av o.d. (Bl), inte veta ordet av. °Ynnan (innan) du vet 
hvasken or ella Une d, så etc. b) sup BoGI; mun, klunk 
Dal. Du haja-nte en anne d je maj?Bo. (En) °halm anda 
(om liten skvätt kaffe) Dal. c) i uttr. på fläldc d anda (Bl) 
el.chnne (Sm), ögonblickligen, omedelbart. (Jag måste 
hem)°o dä på fläck o anda. 

[i utvidgad anv. av 1] livskraft, liv; själ(en som bärare 
av livet); i sht i vissa uttr. med innebörden att ngn dör; 
ställvis i GötalSvealSNord. Så läge aen sitter i'-n Sdm. 
(Jag ger dig (näml. "bjäran") blodet) o fa 'n djäv dig 
andan Dal. — särsk. a) i uttr. "a-n rinner (på ngn) BoDs1 
el. Amer  upp (på ngn) Sm—Dsl el. Amer  ur ngn o.d. 
SmVgGlög, alla med innebörden att ngn dör; jfr 1 f. °Ja 
kom mä samm an rann pd-n Dsl. Hu va ve' a (hos 
henne) änna tass annan rann o'pp Ha. normen rann u 
halsen pao en Sm. b) i unr. "a-n far el. far ur (el. av) ngn 
Dal el. "a-n går (upp) Bo = 3 a. A'nd'n a feö y'r einum nu 
NDal. A'nd (el. fäla) for å om (honom) VDal. Aan jekk 
Bo. c) i uttr. "mista a-n (Vg) el. "släppa a-n (B1Sm-
VgVrmGstHrj) ge upp andan, dö; jfr u. 1. (Han låg 
orörlig) sum hadde-n mest åen Vg. °Ss fort soa ha släft 
an ss kommer ne (dvs. slaktarna) in å får hsrssin (var 
sin) sup Vrm. d) i unr. "ge upp a-n dö BoDsININrm, f.ö. 
sporad. e) [väl åtm. delvis upptaget ur religiöst språk] i 
förb. "liv och anda; äv. med förbleknad bet. VgSdniNk-
UlDal. "Allt vad liv och a. har VgSdmNkUl. Du hel på' 
s skrämd liv s anda ur mä, kar Dal. °Beväringa fyra dy 
så mycke di för liv å anda rådde Ul. 
Ssgr (delvis till 'and) (-nna- o.d. SkB1SmHaVgG1-
(-nda-)ÖgNk, -n(n)e- SkSmNVGötal, -nd-, -n(n)- o.d. 
ÖISmBo—ÖgSvealNorrl. Anm. Ställvis förekommer i 
and-drag, -dräkt, -tag äv. anne-, ande- o.d. för ge-
nuint ånna-, anna-, ann- o.d., och i and-fådd, -truten, 
-trött, -täppa, -täppt äv. ann- o.d. i mål med genuint 
ånna- o.d.>: and-bar adj [jfr motsv. i no o. isl] i unr. "det 
är a-t o.d. (så kallt att andedräkten syns) BoDs1HrjJ1. 
Här ä kallt, här ä ju anebat inne Bo. -basen [jfr no 
andblåst, -blxst] andtruten Bo. -böstad, -bösten adj se 
amb ö st. -drag SkSm—BoUl. °Nu ha han tatt sett sista 
annadra Sm. — särsk. a) i uttr. "i ett a. utan att hämta 
andan; utan avbrott SkUl. (Kan du säga) °Bolltåwta tjur 
tie gånga i itt einedra? Sk. b) ögonblick Sk. Du får jo 
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venta ett ånadrav. -drått m [jfr motsv. i no] 1) and-
(hämt)ning J1. Va stutt i anndråtta andas kort o. häftigt, 
vara andtruten. Han ha så togg en anndrått. 2) = -dräkt 
3 HijJI. °11-n (dålig) anndrått J1. fel. (sporad.) m 
1) = -drått 1 SkSmBoUlNb. Ånnadräkta jeklc så fpg 
(fort) Sm. Andre'kt'n kan blå stannandes (när man kik-
nar) UL 2) luft som andas in (o. ut) VgNb. Dö ä så kållt 
å vasst i ånnadräkta i da Vg. 3) utandad luft SmVgÖg-
NkUlVstmGstNb, sporad. i övriga GötalSveal. Ho har 
Mak (dålig) ånnadräkt Nk; motsv. från Vstm. - särsk. i 
uttr. je åpp sista andedre'kt'n utandas sin sista suck Ul. 
-fred = -rum 2 Sk. (Där var sådan brådska) °så en kånne 
ente fau annafre. -full [jfr motsv. i full] andtruten DalNb. 
-fås f e-fcla bf Vrm(RzS)) själatåg(et). -fildd el. -fått 
(-fådd(er) o.d. ÖlSmÖg—HsIMpJlekmNb, sporad. i övri-
ga Götal; -fått VrmDal(äv.-fott o.d.)Åm—Nb, -fatt o.d. 
Vb; äv. afildd, -fått NVrm> andtruten al.; äv. = -täppt 
1 SdmVstm. Ja valet (blir så) fott annfått Åm. -fång n 
[jfr motsv. i da] 1) and(hämt)ning; andningsförmåga 
SkBl. Ja fao sa stakket (så kort) as yfinafagg (när jag går) 
Sk. 'Ha bra el. dåligt el. gott el. tungt a. o.d. Sk. Taba 
aynnafagget Sk; motsv. från Bl. - särsk.: andningsbe-
svär; andtäppa Sk. Ja ha sont dnafågg. 2) = -dräkt 3 Bl. 
3) andetag SkBl. (Det känns som jag hade en kniv i 
bröstet) för vastte (vart) adnnafackg ja tar Bl. - särsk. i 
uttr. "i etta. på ett ögonblick Bl. -föda v 2 refl, skaffa sig 
(el. få) luft (tillräckligt), andas UlVstmDal. Han ha-Jvåt 
å annfö se (om astmatiker) Ul. -förhaffad (Sk) el. -för-
körd (Bl) el. -förplustrad (Sk) el. -förtagen (Sk) and-
truten. -förtruten andtruten SkB1Sm; äv.: andtäppt, ast-
matisk Sk(enst.). °Hon va så ånnafårtröden så hon kon-
ne knappt si (säga) nåd Sk. -förtrött [jfr -truten o. 
-trött] andtruten Sk. -häl 1) hål för luftväxling el. luft-
tillgång, andningshål VgVrmUlDalÄmNb; särsk. om  
sådant hål a) i is för fisk (SdmUlDal) el. säl (U1). 01,årn 
bruka hugg-cl'pp andhsir på remmen (Tämnaren) fsr 
fiskane UL b) i fähusvägg (ett vid varje bås) för ventila-
tion Dal. 2) om hål i tunna o.d. för lufttillförsel vid 
tappning SmVrm; jfr -svicka. -kall i uttr. klet är a-t o.d. 
= -bar NVGötal. -kipp s i uttr. ha ånatjipp andas fläm-
tande Sk. -klämd ptp adj [jfr motsv. i da] andtäppt Bl. 
°Hon va sau rälet aunnaklämder, få on hade assmer 
(astma). -kov n <°-ksv Vg) el. -kova f (-ksva Bo) and-
täppa. -körd andtruten Vg. -köva f <-tjöva VgBo> = 
-kova. -kövd ptp adj <-tfävd(er) o.d. SkSmVgNk. Anm. 
Formen -kövr hos Rz är opålitlig> som lider av andnöd, 
andtäppt. -låt n Cannlåt o.d. VgDsINkVrmJ1(lidm); bl. 
bf  pl: 'andeldta, aInkide o.d. Bo, (dat) aldlåtom o.d. 
Dän Anm. Bf pi °låta, -Iåde ställvis uppfattad som bf 
sg f) [jfr motsv. i no, fvn, isl] 1) dödskamp(en), 
själatåg(et); a.1.(ej Jl); nästan bl. i uttr. ^ligga i a-en el. 
(NkVrm) a-et. °Ja mener (tror) gsbben ligger i anlåte 
Vrm. 2) brådska J1(lidm); äv. i unr. 'vara i a-en (med 
ngt) vara brådskande o. ivrigt sysselsatt el. strängt uppta-
gen (med ngt) Dahl. An va ss i andlåtsm (så han märkte 
det inte) Dal. -lös utan andningsförmåga Sk; (starkt) and- 

truten SkSmVgBoU1J1Nb; med (av häpnad el. skrämsel 
e.d.) återhållen andning SkDal. Ja hade när blaied (så 
när blivit) clnnalös Sk. -modd (-modd Hrj) el. -mott adj 

NVDal) [jfr motsv. i no] 1) andtruten DalHrj. 2) i 
fråga om luft: kvav, instängd Hrj. (Öppna dörren,) °de e 
ss annmohtt. -mycken <-möken Vg, -mögen o.d. Ha> 
andtruten. -mäken (°anemälcin Vg(IlueS; i Ihre felaktigt 
'anamakin)) [tvivelaktigt; jfr -mycken]. -mäten 
(-möten SinHaVg> andtruten. Ja (dvs, en kvinna) bli sao 
aonnamäta, nöja går uppfs bri'gka Sm. -mätt andtruten 
SkSm. '-pust m hörbar utandning Vrm. 2-pust adj, -pusten 
se amb ö st. -ro s = -rum 2 SmHa. -rum (relativt allm.) 
el. -rumme n (NVGötal) 1) utrymme (tillräckligt) för 
andning; sporad. °Dä fenns ente anneröm (p.g.a. träng-
seln) Dsl. - äv. i överf. anv.: öppning för luft el. vätska 
att passera igenom Ul. °Vrid om stena (i jordbrons 
botten), så dö blir andrum (näml. för vattnet). 2) tid att 
hämta andan; tid att tänka efter el. samla sig; respit; 
relativt allm. °Han lär (låter) inte fsirket (arbetsfolket) få 
annaråmme Ha. °Verken slappä åv (gav efter), så ja 
fekk lite ånrum Sdm. -sluppen [jfr motsv. i no] (Nk-
Vstm) el. -stinn (Nb) andtruten. -stor som p.g.a. upphets-
ning el. bestörtning el. upprördhet e.d. talar under djupt 
el. häftigt dragande efter andan; häpen el. upprörd 
VbLpl. (Hon kom) å va sä cennstor å sa'a att (de hade 
förlovat sig) Vb. -strupe luftstrupe ÖgSdmDal. -svicka f 
<äv. 49- Sdm> [jfr motsv. i full] tapp som tillsluter 
lufthålet i tunna e.d.; ställvis (äv.) om själva lufthålet 
SmÖgSdmNkVstm; jfr -hål 2. -tag GötalSchnNk-
VstmDal. Han to di siste ånntaga Ög. - särsk. a) i uttr. ^i 
ett (enda) a. = -drag a SmBo. b) = -drag b SmHa. (Han 
bad honom) °hålla tjekan (käften) itt aunnatag Sm. -ta-
gen [jfr -förtagen] (Sk) el. -tappt (SmNk) el. -tjock [jfr 
motsv. i da dial] (SkBl) el. -tjåstad (-tjåstate(r) Vg, 
''-tjssta Bo(enst.)) andtruten. -truten GötalSveal(ej 
Dal)Norrl(sporad.); äv.: andtäppt Götakenst.). Nu ha ja 
dansat, så ja e råint ånnatråden Ha. -trådd (-trsdd Ml» 
[jfr -fådd o. -truten] andtruten. -trång s andtäppa Bl. 
'-trät n el. (i Vg äv.) m (-trst o.d. SmHaVg, -tnt o.d. 
BlHa) = -tråta; andnöd, andtäppa; a.l. Han hade ont å 
annatrsd (av andtäppa) Ha. - äv. i uttr. 'dö (ut)av a. 
SmHa; jfr -tråta. adj (-trst, -tröt o.d. SmHa, sälls. i 
SkBl) andtruten. -träta f (-trsta Sm, -tråda o.d. Ha> and-
trutenhet Ha; äv. i uttr. 'dö (ut)av a. (vanvördigt) 
skämts.: (dö av att) sluta andas, dö (rätt o. slätt) SmHa; 
jfr '-tråt. (Vad dog han av?) Han dö d ånnatröda Ha. 
-träck s [jfr motsv. i da] eg.: andhämtning; i utvidgad 
anv., i uttr. vära i jamn anträkk vara ständigt i arbete Bo. 
-trött andtruten Sk(enst.)B1Sm—BoVrmVstm. '-täppa 
(av sjukdom orsakad) svårighet att andas, andnöd; ast-
ma; täml. allm. Ånnatäppa bkir så swår, ns ja birir 
fsrtjylterHa. °Ho ha hatt ånntäppa änna sön ho va e lita 
ficekka Nk. -täppe n = '-täppa Sk. -täppen = -täppt 1 
Bo. -täpp(n)ing f = '-täppa SmÖg. -täppt (-täppt(er), 
-täfft(er) o.d. GötalSvealSNorrl) 1) som har el. lider av 
andtäppa; a.l. °Ja har sån snuva å hosta, så ja bir 
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