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anntäppt när ja ligger LT1. 2) andtruten; ställvis i Götal- 	bleknat: människa, "jäkel" Bl. °Aä (är) de ingen ande 
Sveal. (När jag cyklar) då ble ja så ånntäffte Öl. -varp- 	såm kan jälp-in katten?4) [till 1] i förb. "i andan om. a) 
ning f [jfr no andvarpa dra andan tungt o. djupt, o. 	försjunken i tankar; i uttr. "gå j a. Lpl; äv. [jfr 'ande 1] 
motsv. i fvn] om en döendes andhämtning Ög(Lönn- 	i utvidgad anv., i uttr. "vara i a. vara uppjagat ivrig 
berg). -värp s Canduärpän NDallIhreS)> [väl bf sg av 

	
ÅmLpl. (Han kom) °å va sä (så) i andanom förd få sä 

ett m "-värp (el. "-värpa); jfr no, isl, fvn andvazp suck 
	

jalpa (få sig hjälp) å ta opp paran (potatisen) Lpl. b) i 
samt fvn ympa qndu suckal suck. 	 uttr. "se ngt i a. o.d. (för sin inre syn, i sina tankar); 
Avledn.: -tandad o. -andig (bl. -ot) o. -ant adj (-anda 	sporad. 
o.d. G1Hrj, -alnna(der), 	o.d. SkB1—VgHs1J1; -auyy- 	Ssgr (-da-, enst. -de- B1Sm): ande-gadd m trätgirig 
ät Sm, -ånnt(er) o.d. SmHaVg; -annt o.d. Gst—Mp> i 	person Sm. -gaffel drummel, lymmel; vanl. som okvä- 
ssgr: vars andedräkt är så beskaffad som första leden 	dinsord ÖBIÖSm. °Lätt va mej, din helsefyrs andagaf- 
uttrycker, jftful-,sur-andad m.fl.,sur-,u1-andig 	 fel! ÖB1. -griffel = -gaffel ÖBl. -lögn i uttr. "det är 
o. sur- ant; som har sådan andning som första leden 	en a. det är stört omöjligt VSm. -pack o. -tyg fördömt 
uttrycker, jfr kort-, lätt-, stack-, tung-andad el. 	pack; fanstyg; särsk. om  getingar NSm. 
-andig m.fl. samtkort-ant. 	 andedrag, andedräkt se 'ande ssgr. 

	

2ande o. 'anda m (asnde o.d. täml. allm., °anm Hsl, asne 	andel m <asnnidel, --dej] o.d. (jfr del) täml. allm.; äv. 
Bo; i bet. 2 (Öl—VgDslÖg), 2 b (NSkElSm) o. 3 (Sm) 	-41(1) sporad., ande'l Sk> del (i el. av ngt) som tillhör 
äv. d'nne, a-, au- o.d.; asnda o.d. UlDalGst, i bet. 1 	el. tillkommer ngn o.d.; täml. allm. - särsk. i utvidgad 
(slutet) äv. SkB1Bo o. i bet. 3 äv. Bo(3 d)HslÅmLp1; 	anv. i uttr. "efter andel(en), (vanl.) i fråga om person 
a'nna Hsl; i bet. 4 dndankini, --sm o.d.> [eg. samma 	(el. djur): efter sina förutsättningar Sdm. Han ä styv 
ord som lan de ; (urspr.) upptaget ur rspr. -jfr 'and o. 	(duktig) ätter anndeln (om småväxt man). 
la n t e ] 1) själ(en som bärare av människans psykiska andelirot se vändelrot.- anden rälcn se annan 1 A 
förmögenheter o.d.); ställvis; jfr 4. - särsk. i vissa interj 	c 1,2.- I ander m se andur. 
uttr. (eder) SkB1Bo. Jävvlar i min anda! Bl. Jä'd'n i 2ander o. änder f (i Bo äv. m) (a'nder, ä'nder NBo, 
min asnda s föl! Bo. 2) andeväsen; vålnad, spöke; täml. 	a'nnerNVrm; pl ä'ndrar (a'-) NBo, ä'nnrer o.d. NVrm> 
allm. Tösmt'n (tomten) ä en dnde, å an ska va'a-tå 

	
[till pl av 2a n d (jfr d.o. anm. 1); jfr motsv. i no dial] 1) 

(av) Lussifeä-§läsäkt (släkte) Vrm. °An ä sam en ond 	= 2and 2 (början); a.1.; jfr fisk-, lort-, sot-ander 
anda (dvs, ytterligt elak) Dal. - särsk. a) i uttr. dän 	m.fl. 2) (bl. i m) andhane NBo. 
vone (onde) asen djävulen Bo; motsv. från SkB1SmHa. 	Ssgr: ander-bol n andrede NVrm. -unge NVrm. 
b) i vissa uttr. med innebörden att ngn rör sig mycket 3ander fel. (i BoDal) m el. (i VstmÅm äv.) n (a'nder, a- 
hastigt o.d.: "Fara o.d. som en (ond) a. (som en oljad 	o.d. sälls. i SmBoSdmUlDal, a'nner o.d. SmVrtnÅm, 
blixt e.d.) SGötalHs1; °han foe östa (åstad) som din 	d'nn(d)er SmVrm o. sälls. i ÖgVstm> [till pl av 'andra 
aonne udöd väin (utåt vägen) Sk; han tjörde ssm din 	(jfr d.o. anm.) el. utlöst ur anderstång] = ander- 
ande Ha. "Komma som en a. o.d., komma hastigt (o. 	stång (början); a.1.; äv. a) = anderstång a 
ljudlöst) DalHs1; °han ksm sam en ande på en käpp 	BoVrmUl. b) skoning (av järn el. trä) under båtköl Åm; 
Hsl. °Kwe'ker sum en aonne kvick som en vessla Sm; 	jfr anderstång b. c) = 'andra 1 c 111. Jfr järn-, 
motsv. från Ul. 3) om elak el. skurkaktig person el. om 	kälk-, trä-ander m.fl. 
ngn el. ngt som väcker förargelse el. motvilja el. (mot- 	Ssgr se 'andra. 
villig) beundran e.d.: leding, fuling; fan(skap), jäkel, 	4ander f se 'andra. - sander räkn se annan 1 A c 1, 
rackare Götal(ej Sk)VrmÅmLp1; jfr högfärds-, 	2.- 'ander-, 2ander- i ssgr se äv. annan ssgr G resp. 
lögn-, svärjar-ande m.fl. De va ma en ande te o 	H. 
jö (skälla; om person) Bl. Asnda kan lägg dä nese anderbättre adj komp, äv. uppfattat som två ord 
(nere) te hösten (om vindfällen) Öl. Pöjkanden ha stå 'dl 	(ddäribältär e.d. Dal, a'r- e.d. DalHrjÅm, dr- e.d. 
(stulit) pelkena Sm. Sikka dnda, ha dal inte jett seg 	Vb, asnner- J1, 'rbätter Vrm> i sht predik 1) (mycket) 
i'nn i jorrpärelannet (potatis-; om höns) Ha. Din ande! 	bättre än vanligt el. normalt (el. förut) e.d. VrmDalÅm; 
Bo; motsv. ställvis i Götal. °Dä va allt en bjart (djärv) 	särdeles el. särskilt bra DaUl. A 'rbätte-§kor (finare skor) 
ande dä, sum våga live för så lite Dsl. Man få då aller 	Vrm. Du e då osdärbä'ttär, du, äld gsdror e (ände andra 
sgtva i fre för my'ggandana Igina (här) Åm. - särsk. a) 	är) Dal. (Jag trodde att jag skulle ha) noa g'aebette 
om ful kvinna Öl. b) om person som väcker förakt e.d.: 	dupp kwe'r ngt litet bättre doppa kvar Dal. Var-e nån 
stackare Hsl. c) baddare, hejare Götal(ställvis). Dä va 	såjt (sort, näml. fisk) stim va asnnerbette-gd (så fick de 
en ande te (d) sprigge Sm. Store andar (om fotspår i 

	
litet mera betalt för den) 11. - särsk. i unr. som te å ha 

berg som troddes vara av jättefötter) Bo. d) i gen. 	 jyssm te a'rbätter (i helgdagslag; om kläder) Vrm. 2) om 
"andans, dels attr: fördömd, jäkla ÅntLpl, dels adv som 	person(er): (litet) förmer än vanligt folk, "finare" e.d. 
förstärkningsord till "galen, "rasande, "arg o.d. Bo; jfr 	VnnDall1Vb. Vanl. i uttr. som "ngn vill (liksom) vara 
3anda, andlig 3. Än dann (den där) asndans kastta! 	litet arbättre (vill anses vara etc.). - särsk. i utvidgad 
Lpl. Han va asndans gasaq Bo. e) mer el. mindre för- 	anv. i uttr. tsks pd ar bä'tter tala "fint" Hd. 
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anderkost o. annarkosta (e.d.) adv (drrksst e.d. Dal, 
cannelkusta (Åstrand 1768 samt därtill sekundära käl-
lor), °aen- (RzS), °arma- (huf) Öl) [jfr fsv annarkost] 
annorlunda. °Ä ent (det är inte) nå arksst mä nsn (dvs. i 
fråga om hans tillstånd) Dal. 

anderiledens o. -ledes adv <andelrlens (a; -1-) e.d. Sdm-
UlDal(äv. -lenst), -less e.d. UlDalGstHrj, o'därks Dal, 
grilens e.d. Vstm(Herweghr)Dal(äv. -t), arr/less Dsl, ar-
e.d. Vb, aar- Nb, a/less (ar-; -/-; -is, -ös) e.d. VgBo-
VrmVstinDallirj, -läjs e.d. Dal, alles (-äs) e.d. BoDal; 
komp: andellensare e.d. UlVstinDal, -lessare Ul, 
arrflessare Ds1(äv. are-), g- (-1e-, -lä-) BoDslÖgVstm-
Dal, glIsare, all- Bo. Vanl. med acc. 2 (el. i UlDalHrj 
delvis acc. 1) på första stav., mindre ofta acc. 1 på stav. 
-le- (UlDal)) [jfr fsv andraledhis, finl anderleis, adär-
ledes, ales e.d., no andrelleis, are-, no dial anderleis, 
andreledens; jfr motsv. i da] i positiv el. komp: på annat 
sätt el. vis; a.1.; jfr an n 1 ede s . Ä duv (det kan) int bi 
nå odärkgs, ä' Dal. Dö bi algs tsks (talat) sjö ska 
tsks sannig Hrj. - särsk. i mer el. mindre adj anv.: på 
annat sätt beskaffad, av annan art, olika; förändrad; äv.: 
bättre. 1) i predik anv. SdniUlDalHrj. °Men visan (som 
de sjöng) va andelessare än vån (vår) Ul. (Vi har sökt 
många läkare, men det ser inte ut att) an skull bi nå aläs 
ändå Dal. °fin va-nt ett dugg arlins (förändrad) Dal. 2)i 
attr anv. Hrj. De ä ales åhtt (en annan (vind och) luft - i 
dag). 

anderlika o. annerlikare adv (and'rlika Ul, drinellrjare 
Ha, -li(k)areVg)granderledens, 3olikapfr ann-
ledes. 1)=anderlunda (början)VgU1.2)=ander-
lunda bl Ha. 

anderllunda, -lundom, -lund(s), annorlunda, -lund(s) 
o. annlunda e.d. adv (andel/anda (a-; -I-; -a) e.d. Sdm-
U1VstinDal, c'ånderlunda Dal(Prytz), cåderlundom Nb, 
ådärlund, arlsnkl, -s e.d. Dal, °arlsnnes Hsl(linf), 
annurIlunda Gl(äv. 'anna(r)lundä), °-lunds e.d. Gl(G0), 
annellunda (-1-; -a, -ä) e.d. HaSdmNkUl, °-londa e.d. 
SkSm, -binda Vg, -1  ande Ög, -lsnna (-ö-; -e) Hs1J1Åkm, 
°-lunne Gst(brd 1676), annelluns (-ä-; -1-) e.d. 
SkGstHsl, -Isnnas, -lunnes (-18-) Hsl, -isms Hs1Mp-
Akm, -löns e.d. Sk, -Laij§ (-ö-) e.d. MpÅm(äv. -laj§ 
e.d.)Lpl, annellarma (-1-) e.d., -lånn, -låns R, anel- 
lånn(a) 	-Imma, -luns (-1d-) e.d. J1, annilunda 
Ul, -londa Bl, -lund(å), -luns Gl, -lunna Nk, -lunn(e) 
Öl; komp: andellundare (-1-) e.d. SdmUl, -tunder e.d. 
SdmUlDalGst, a(r)lundär e.d. Dal, alunner (-Is-) e.d. 
GstHsl, anulundare Gl, annollundarä (-I-) e.d. Sdm-
VstmGst, -tunder Ul, anndlon1darä, -narä Sm, annel-
lundare (-ä-; -I-; -er-) e.d. VgÖgSdmUlVstm, -tunder 
Ul, -1snnarä Mp, '-lönsare Sk(Rz), -Isnsare e.d. Hsl-
Mp, '-kunsara Vstm, -Lusar e.d. J1, annllundare (-ar-, 
-er-) e.d. SmG1—NIcVstm, -lunder UlVstm, -lunnere 
(-ar-, -ar-) e.d. SmÖgSdniNk, -lonnå Öl, °anlondare 
Bl, 'anlundrä Gl. - Varil. acc. 2 (sällan acc. 1) på första 
stav.; på sina håll (GlUlGstHs1J1Åm) huvudtr. (acc. 1) 
på stavelsen "lund) [jfr fsv andra (-o) lund m.m., finl 

andärlonda(re) e.d., no ~lunds o. da el. da dial anderl-
lunde, a(nne)-, armeluns e.d.] 
i positiv (Sk—SmVgGl—NkUl—Hs1MpJlikinLp1) el. 
komp (Ö1SmVgGlÖgSdmVstmMpJ1) på annat sätt el. 
vis; jfr ann ledes. °Han (dvs. vetemjölsgröten) koktös 
läit anlundrä Gl. E ullsaks ä jo'cle ahnlunnere än vanfie 
sakse Ög. He kan-ts (inte) andsrlunda skrivas, hej (det) 
Ul. (Man blir så ängslig) 'när hö går annerluns än en 
har tänkt sej Gst. °Hä jeck int tö få-e (inte att få det) 
annelsnnes Hsl. - särsk. a) i positiv 1) med ett in-
skjutet, förstärkande de el. di, i förb. hit alidild'nn e.d., 
på alldeles samma sätt (som förut) R; jfr ann or-
lede(n)s 1 a. (Kalvarna) °trippe pdu int annedelånn 
(fastän man trott, att de skulle tröttna under marschen). 
2) överg. i bet.: annat; spr. st. Ja har inte höt någe 
anderlunda här än kon (kon) Ul; jfr annorlede(n)s 
1 b. 
b) i mer el. mindre adj anv.: på annat sätt beskaffad, av 
annan art, olika; förändrad. 1) predik, i positiv (ÖlHa-
VgG1U1VstinDalJ1Åm) el. komp (SmG1ÖgNkDalGst-
Mp). Ja d-ä mö ssm ä armlunnere nu mot farr i väran 
(förr i världen) Sm. hit kann jag si at'n er nä ander-
lunder (förändrad) Dal. °Hä va annerlunsch i män opp-
växt Åm. 2) attr, i positiv (ÖlÖgll) el. komp (GlNk). 
De va alnlunne ha'nntag (på dörrlåsen förr) Öl. °Ha 
(hon) hadd n sånnar annlundarä häuboning (huvudbo-
nad) Gl. Vi går ut nå-cle brir a'nnlunnare ver (väder) 
Nk. °Nää aneldns hästa fock rna (vi) ha når rna håll på 
å for te Sånnsvåll å Salen (Sollefteå) J1. 

andermer adv o. adj (osdemjer, a'rmer e.d. Dal, a'rmejr 
Vb. Anm. °Arsmer Dal (i bet. 2) hos Ugla (o. i IhreS) o. 
sekundärt hos Hölphers 1762 verifieras inte av annat 
mtrl> 1) [jfr motsv. i no dial] adv o. adj, mer än vanligt 
DalVb; i negerad sats: särdeles el. onormalt mycket 
Dal. (Det syntes att) e sky'girad (skvalade, rann) lite& 
osdemje dar Dal. °An fick int odärmier pärur (just inte 
mycket potatis) Dal. 2) adj, bättre än vanligt el. än 
andra Dal. °Ja gänn mä (känner mig) litä armer i dag. 
(Så har man sagt) um diem so dvd apt lited o'demjer 
(som har haft det litet bättre ställt). 

anderning se 3andring. 
Anders n pr o. m nd/eg (a-), -ers o.d. Ö1G1U1—Gst-

HrjNb, sporad. i övriga Götal o. i SdmNk, a'nnleg (a-), 
-e(r)s o.d. täml. allm. (ej G1U1HrjNb); äv. a'neg Åm. 
Acc. i i Norrl(ej Gst) samt sälls. i Ds1Dal) mansnamn; 
allm. - särsk. i oeg. anv. (jfr Andreas o. Ante). 1) 
benämning på andersdagen (30 november); i sht i tales. 
avseende väderleken denna dag; äv. personifierat; täml. 
allm. Vi fd-ge hug( (hurdant)-4ö blri-te a'nnög Vg. °Får 
Mårten nä (rida), får Anners dkä (dvs. blidväder 
mårtensdagen medför kyla andersdagen) Sdm. °Anners 
mä sen gråa pung tjere bara (kör barnen) uppå ung 
(ugnen) Hsl. Åm anneg brasker, ska julf(a) slaske (o. 
omvänt) Ög; motsv. el. varianter täml. allm.; med sam- 
ma innebörd äv. t.ex. 'n a'nneg rna smek (med blid-
väder) d ju/ra rna knek (dvs. gnissel under medarna) il. 



83 	 anderstuga 

2) om person m.m. a) kaxe Vg. "Han velle vtira en sån 	avigsidan ÖgNkUlHs1Lp1. På aldeda på fdppa va ett 
anners, kan veta. b) som sen. led i ssg, betecknande 	hanntag Ög. (Titta på) dndeäidan åv tyji (tyget) Ul. 
(fiktiv) person; se svart-Anders. c) som personi- 	Venn på hakmbanna (vända på de utbredda kärvarna) å 
fikation (av djur el. abstrakt företeelse e.d.); i ssgma 	trösk på a'nnsia Lpl. 3) som prep (SdmUlVstmHs1) el. 
fall-, gammal- o. skog-Anders. 3) i uttr. an- 	ingående i de prepositionella uttr. "på andersidan (e.d.) 
dees fugg'it, benämning på gröngölingen, Picus viridis 	om (Ukäv. utan "på)—Gst) el. "på andersidan (Smyg- 
Dsl. 4) benämning på versalen A; särsk. av viss typ, i 

	
ÖgNkU1Lp1) på (el. till) andra sidan (om el. av). På gia 

ägarmärken o.d. betecknande Anders; äv. om  A-lik- 	Hon (Horns sn i Ög) dt Vemmerby Sm. Nu ä sova på 
nande figur (i textilmönster) el. föremål Dal; jfr Anna. 	dan* mull (på andra sidan om muren) Vg. °Han bor 
Ssgr <-ej- o.d. täml. allm.; äv. Qersa- e.d. SmNk (i 	annersia sjönn Sdm. På nandeärd'n dm Sillbo Ul. Di 
anders-d ag en ), ands-Dal): anders-bock (till bock) 

	bor andeärda åm Stdkkålim Ul. På a'äia fi'nnsbäd 
utklädd ungdom, som kvällen före andersdagen (med 

	
(Skinnskatteberg) låg vi föäta natta Vstm. (Gången skall) 

musik o. dans) uppvaktade bybor med namnet A.; vanl. 	"gå upp nårst på annersia slya gå upp i dagen någon- 
i pl NDal; jfr anna-bock. -dagen ställvis. -krus n 	stans på bortre sidan älven Hsl. "Nu far vi på (till) 
textilmönster av A-liknande figurer Dal. -kvard m ärm- 	annärsia sjön (o. metar där) Lpl. 
linning mönstrad med A-liknande figurer Dal. -mäss(a) 

	Avledn.: andersidarna bf pl earsiant) de på andra 
(-mässa o.d. ÖSveal, -mässe B1SmVgÖg, -mäss o.d. 	sidan (av byn) boende Dal(Blumenberg); jfr c'cusimå- 
(äv. -miss o.d. BoMp) Götal(ställvis)SvealNord> vanl. 	nanä de på andra sidan om ån boende Vstm(lmf). 
bl. i obf sg, (dagarna kring) andersdagen (30 novem- 	anderslöv(s)- i ssgr (dnnerslöv(s)- o.d. SVSk> [till ortn. 
ber); nästan allm.; äv.: möte (för viss rote) hållet anders- 	Anderslöv]: anderslöv(s)-blad blad av hästhov, Tussi- 
dagen Vg. °Annersmesse märken (marknad) Sm; motsv. 	lago farfara; äv. (i pi, koll.) om växten. -blomma (av 
från Ög; äv. som ssg VgJ1Nb. (De hade bröllop) um 	hästhov). -rabba o. -skräppa hästhov. 
alnöämässe Vg. - särsk. i vissa tales. a) Nä stdbben andersnilsblad n <annersne'lse- SVSk> = anders- 
bär hatt (dvs, snö) dnnesmässe natt, så sa (skall) han 	löv(s)-blad. 
legga te vdrrfedas (vårfrudags) natt Sm; varianter (äv. anderspång f (dndeäpäoyer pl Vstm) = anders tång 
med "a.-natt som ssg) från B1SmVgDs1Ög—VnnDal. 	(böljan). 

°Andeismässe slaska blirjulebraska (o. omvänt) Sm. 	I anderst adv se andror(st). - 2anderst rälcn se an- 
A'nneämässe vinter o.d. HaVgSdm(som ssg); dndeä- 	nan 1 A c. 

mäss vinter å jul ssmmar Vstm; varianter (äv. med anderlstad(s), -stadar, -stadsom, -stans(en), -stans- 
^a.-vinter som ssg) från VstmDalHsl. -mäss-blida f [jfr 	ter o. -stäns adv Oka Dal, aklass Vrm, -as Hrj, 
motsv. i finl] blidväder som brukar inträffa vid anders- 	akar Bo, -ätyä (a; -s) e.d. Dal, a'- Vrm, a'ftas, 
mässan ÅmNb. -mäss-bulle bättre förplägnad vid 

	
c'arstass(um) e.d. Vb, a'/tass Dsl, as-, a'ss- (äv. -tys) 

andersmässan för att fira årets skörd o. avslutad slakt 
	

Dal, y'däktass Da(°odr- IhreS), dndektans (a-, a-; 
Hsl. -mäss-dag <äv. som två ord Ög) ställvis. 	-ans) e.d. GlSdm(äv. -ter)U1Vstm(äv. -en)DalHsl, itäns 
A Inesmässe da, då ä dä markne i va-äta (tales.) Ög. 	(-e-) Sdm(äv. -st-)U1, g'(r)stfans, ast- e.d. Dal, do- 
-mäss-marknad se -m äss (a). -mäss-natt se -m ä s - 	e.d. NkUl> [jfr fsv anderstadis, andhers stadens, ander- 
s ( a) a. -mäss-slapper n slaskväder vid andersmässan 	standz, finl andäristans, adä(r)-, ar-, ar/stass, -stens, 
Vb. -mäss-tid ställvis. Um dnneämässeti(a) Vg. -mäss- 	no andrestad(s) o. no dial arestae e.d.] annanstans, (på 
tö <äv. som två ord> = -m äs s-bli d a Hsl; äv. i tales. 	el. till) (ngt) annat ställe, på annat (andra) håll e.d.; al.; 
°Andersmäss tö, frisina (frusen) säd å rutti hö Dal; 	jfrandrastadar, andromstads(ar), annansta- 
varianter från VstmDal. -mäss-vinter se -m äs s ( a) c. 	d(en), annarstads, annerstadar(s), annor- 
-natt (äv. som två ord> VgUl; jfr -mäss-natt. -sko 	städes. Han ä fsll a'ack å nfrnner Vrm. "Han har 
<äv. som två ord Sm) i tales. °Om Annes sko braskar, 	ingen a'ndeätans vari Ul. Hä'nna ve ka'lrkbäde å a'nde- 
sä (skall) julesko slaska (o. omvänt) Sm; likn. från Gl. 	dansen mä' Vstm. °Nu är-ä fäll int nä vsrre (värre) 

anders adv se andror(st). 	 dare Bolanna än anderstans Hsl. Ä dsm tinar (vack- 
anderlsidan o. ann- f bf <aldeäildan Ul, -da SdmUl, 	rare) jäntan da'r ey nsger a'ätas?Hrj. He je föll na'ftas 

-n SdmUlVstm, -a e.d. ÖgSdmVstm(äv. n-), nande- 	a'ftas he det är väl ngn annanstans det Vb. 
ärd'nUl, dnnekia e.d. ÖgVgSdmNkVrmVstmGstHsl- anderstuga f <andärstuggu Dal, andeauga e.d. SdmUl- 
HrjÅmLpl, -sia e.d. SmSdm, 	ann- e.d. Lpl, 	(äv. (n)andeätuggu)Vstm, annektuga SdmUl, -ätsga 
(n)annsid'n Ul, an sin Gst, aikida Dal, -sia Sm, a'äia 	(bf) Vrm, -ätuggur (obf pl) Gst, -stsva, -tuve  e.d. 
e.d. ÖgVgVstmDal, ng'äia e.d. ÖgVgVstmDal, na'äin 	Sm, ituva e.d. Ög, -ätue e.d. ÅmVb, 'annerktuga 
Ög, na'äign e.d. UlVstm, 'arsidlå, -0 Ul(brd 1726 resp. 	SmGst(äv. -sty e.d), -gnyn Nk, annstsva e.d. (bf) Ög, 
1743)) [jfr finl aälidon, andärs- bf; jfr annan 2 a 2] 

	°arstuga Sm(Havton)Sdm, grstuggu e.d. Dal, °a(r)stuva 
1) bortre el. motsatta sidan (särsk. i fråga om sjö) Sdm- 	Gl, galuggu e.d. UlDal(äv. ast-, ast-), -uga Nk, -uga 
NkUlVstmHs1HrjänLpl. °Dsm drev i lann på annersia 	(k) Vrm, -öva e.d. NVg, -uva Ög, aätfugu e.d. Dal, 
Hsl. 2) om motstående sida (av föremål); baksidan; 	-uga e.d. NkVstm(äv. naätugga e.d.), -uge Ög, ng'ätyga 
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Hsl, na§tuggan (bf) Ul, aalsge Vrm, -ugu Gst, ffitY 
e.d. SdmUlGst, a§ty (a-, a-) Vrm—Dal, gstygu e.d. Ul, 
asty, g- e.d., gstcl Gl, anan Vstm. Vani. acc. 2 på första 
leden; äv. bl.a. "anderstu'ga ÖgSdmUl, ^a 'rstuga 
ÖgNkDalHsl, "a'rstu UlGst. Anm. "Anderstuga ("nan-) 
används i bet. 1 b Sm(o. sällan i)VrmUl, 2 a (sälls. i) 
SdmUl, 2 b SmÖgSdmUlVstmGst(o. sällan i)DalÅm-
Vb, "arstuga ("nar-) i bet. 1 a Gl, 1 b VgÖg—Gst, 1 c 
NkDal, 2 a Nk, 2 b SmÖgNkVstrn—Hsl, "annstuga i 
bet. 1 b Ög> [jfr motsv. i finl] 1) viss annan stuga än 
den man själv bebor; ofta i bf; i bet. a o. b äv. överg. i 
bet.: grannfolket. a) stuga tillhörig annan åbo (urspr. 
den andre åbon) på samma hemman Gl; jfr m e 1 - 
lan-anderstuga. °Astu ung Danjäl för dödar (är 
död). b) närmaste grannstuga el. granngård VgÖg—
Dal; jfr hinstuga. °Dä ä arstufwas fä Ög(Nyrn). - 
äv. överg. i namn. °Arstugan het den som låg knut mot 
knut med storbons så det var knapt att de kunde åka 
fram mellan stugknuta Sdm. c) en andra (vanl. äldre) 
stuga på en gård NkDal. 2) visst annat rum e.d.; ofta i 
bf. a) grannbostad inrymd i samma hus (väl urspr. en 
med stugan gavel mot gavel hopbyggd grannstuga; jfr 
b) SdniNkUl. b) [jfr motsv. i finl] rum som upptog ena 
ändan av s.k. parstuga, skilt från dagligstugan (köket) 
av förstuga och kammare. Rummet (som åtm. i Ul-
VstmDal (ofta) saknade eldstad), användes inte som 
egentlig bostad utan t.ex. som gästabudsstuga el. helg-
dagsrum el. finrum (SmÖgSdmUl—GstÅm), gästrum 
(SmÖgSdmUl), dansstuga (SdmVstmDalGst) el. förva-
ringsrum för kläder o.d. (SmDalHs1). 3) folket i närms-
ta grannstuga e.d.; (farstu)grannarna (jfr 1 a, b o. 2 a). 
a) i gen sg, ellipt. araåves Vg, astäuås e.d. Gl, °a(r)-
stugus Ul, a'§tus Ög(äv. d5tyses)Vstm, g'§tys 1.11 a'§tys 
Gst, ande§tugäs Sdm, allaYs \isatt. Gå inn te days 
Ög. Ho bor när (hos) aratys Vstm. b) i ob pi (G1U1) el. 
(formellt) gen pl (01). °Astur fingo Guds välsignelse på 
daires änge Gl. Ja a semts (hållit fred) i vdclen me 
mina aky,r Ul. Asste'yas, asteuar§ e.d. grannfolket på 
samma gärd Gl. c) i bf pi VgSdmUlVstm. °Arstuwera 
Vg(Hof). °Ville en ge arstugo smakö (vid brödbak e.d.) 
så va dö best (att etc.) Sdm. Ande§tuggunerUl. - äv. i 
gen, överg. i bet.: grannfolket UlVsanDal. Ja ha sitt ä 
när (hos) &Sunes UlVstm. A'§tunäs ä uta å .2,1år (slår 
hö) Dal. 
Ssgrearstufwe- Ög, ajtu- e.d. NkUlGst, a§tu- e.d. Sdm-
NkUlVstm, astygu- Dal, astu- e.d. GlUl, a§te- Vrm, 
a'§ty-, nagu- Gst, °anderstu- Ul(sällan)>: anderstu-
gu-barn G11.11. -bo Ög. °Arstufwe boer någrannar (Ny-
rn). -bonde Gl. -broder (tilltalsord till granne) Gl. 
-dräng i pi: drängar o. ynglingar på grannparten Gl. 
-fader [jfr motsv. i finl] "grannasfar", husbonden i 
granngården el. -stugan GlSdmNkUlVstmGst; äv. som 
tilltalsord Gl. -farbroder = -fader NkUl. -faster (till-
talsord till) grannhustru SdmNk. -folk [jfr motsv. i finl] 
vanl. bf, i sg GlVrmUlGst, i pi Gl; jfr-dräng. -gosse i 
pi: vi va ajtugsssar (grannpojkar) Ul; jfr -p oj ke . 

-granne bonde på samma hemmansnummer Ul. -gubbe 
i ht: granngårdsgubben GlNkUlGst; äv. mera respekt-
löst om husbonden i granngården Nk. -gård granngård 
GlUl(i bf). -karl i pi Gl; jfr -dräng. -katta Vrm. -lyd 
m <-1öid'n bf) koll., ungdom o. tjänstefolk på grann-
parten Gl. -mamma [jfr motsv. i finl] granngå'rdsmor 
Ul. -moder [jfr motsv. i fall] GlSdmNkUl—Gst; jfr 
-fader. -moster = -faster NkUl. -parterna pi bf, 
folket på närmaste "part" i gården Gl. °Asstuparrtar 
föidar int någ lamb (uppföder inga får). -pojke Ul; jfr 
-gosse. (Han var) männ a§tupö'ytji (om jämnårig 
granngosse). -syster Gl; jfr -broder. 

anderstuge m bf: °ander/stugan Sdm, 'ar- e.d. Sdm-
Nk, °arstuven NVg, a'steuen e.d. Gl. Anm. Utan stöd 
står av GO uppgivet °astuer obf Gl> i bf, husbonden i 
granngården (VgSdm) el. på annan part i samma gård 
(G1). 

anderstång f <a'ndebtågg(g), 	-§tagg o.d. Ög- 
SvealNorrRej Ni,; äv. a'- HrjÅrn), å'nn(d)e- Ög—Vrm-
Vstm, asnnstågy o.d. NHslJl, alna§tågg NJ1; äv. u'n(d)-
stånga (bf) Dal(Särna)) [jfr fsv andurstang o. motsv. i 
finl samt and ur; Dal un(d)- genom anslutning till "un-
der] skoning (glid- o. slitskena) av trä (i sht tjurved) 
under (el. avsedd för) med på släde el. kälke o.d.; 
äv. om  sådan skoning a) av järn ÖgNk. b) under båtköl 

- jfr 3ander, anderspång, anderstänge, 
'andra, landre, 3andring. 
Ssgr <-ga- Nk, -g(g)- SdmDalHs1HrjJ1VbLp1; -g(g)s-
Sveal(ej UpHs1MpÅmLp1; se äv. -nagel, -navare 
nedan>: anderstång-band HrjJ1; jfr -j är n . -borr [jfr 
motsv. i finn = -navare SdmVstm. -häl [jfr motsv. i 
finl] dymling för fästande av anderstång vid med Hsl-
Åm; jfr -n av are . -järn (mer el. mindre) ringformigt 
järn(band) som fasthåller anderstången mot meden vid 
dennas nos J1. -klammer visst redskap för fästande av 
anderstång vid med R -nagel <alne§tanaggek Vrm) o. 
-nar m Dal = -h ä 1 . -navare (äv a'nne§tanavar o.d. 
VrmVb) [jfr motsv. i full] navare för borrning av hål i 
med o. anderstång för de dymlingar som fäster stången 
vid meden Sveal(ej U1)NorrRej GstNb). -pinne = -h äl 
Hrj. -ring = -järn R. -släde [jfr motsv. i finl] släde 
med anderstänger DalHrjÅmLpl. -träig = -järn Åm. 
Avleda.: anderstånga v 1 [jfr motsv. i fml] förse (släde 
el. kälke o.d.) med anderstänger Dalf1; jfr 3a ndra 1; 
äv. i utvidgad anv. (skämts.): fi'a e a' nnstågge skidorna 
har förlorat sitt spann fl. - anderstångare m visst slags 
bröstborr (av skedborrstyp) Ut. 

anderstänge n (alnektännje, a'nna- o.d. (bf), 
stägg 11) [till anderstång] koll., anderstänger (av 
tjurved) under kälk- el. slädmedar. 

anderstäns se anderstad(s). 
anderiveds(a) o. -vedsare adv <a'nnerivess e.d. HaVg, 

°-wes Bo(GbgMag), -vassare VgBo, aInelvessa Vg, 
-vessare e.d. SmHaVg(äv. -ves-)BoDsl, 	BoDsl, 
asnnivessare (-w-) e.d. Vg(äv. --ves-)Bo(äv. a'nvess(are) 
e.d.)DslÖg, drelvess e.d. Ha(äv. -ves)Dsl, 	(a'-) 



e.d. BoDs1(äv. dir-), drelvessare Bo, a‘r- e.d., dn--
BoDsl, a'revesare HaVg. Anm. Rz' annersves samt 
annervessare fr. HaVg ej verifierade) [jfr an derledes, 
annledes, ander vis] i positiv el. komp 1) annor-
lunda ställt, inrättat e.d., på annat sätt el. vis e.d.; a.l. Ja 
har ente a'nnervessare än ja får gå å be (gå o. tigga) 
Vg. °Dä ar-nte brett likare, um an ar vänt te-t (uttryckt 
det) a'nnevessare häller Vg. Du får allt bära dg 
a'nnevessare <fä Bo. 2) i mer el. mindre adj anv.: an-
norlunda beskaffad el. inrättad, olika(rtad) e.d.; van!. 
predik (Ha—Ög), mera sällan aux (VgBoDs1). °Då toj 
han å la i nst annevessare i bössa (näml. vid laddning) 
Vg. Ba'ssen e nst annevessare (än en snipa) Bo. 
A'rvesare benä'mnig Ds!. - särsk. i utvidgad anv.: hu ä 
a'reves (i grossess) Ha. 

andervedsnare adv <a 'nnvessnare sporad. VgBo(äv. 
drevessnere)Ög> = anderveds(a). 

andervidare adv o. adj komp, äv. uppfattat som två ord 
<drIvider, -vidagär e.d. Dal, dre vi'clarHrj> bl. i negerad 
sats. 1) adv, särdeles, särskilt mycket Dal. °Ä a-nt snuga 
(det har inte snöat) nå ar vidsr. I(jag) e frit ns drvidagär 
trött häll. 2) adj = ander v ärre 2 b DalHrj. (Det) 
°va§t int ns are vidar blev inte så lyckat Hrj. 

anderivillre(s), -villare, andralvillre o. androm- komp 
adj o. adv, äv. uppfattade som två ord <cisrlärtwildär, 
s'där-, o'åelwilder, a'r- e.d. Dal, 'arevilder Hrj, 
anneriviller e.d. B, °anner-, anne- (-a-) MpÅm, dder-
Lpl, a'der- (a-) e.d. VbNb(IhreS), a'r - e.d. Vstm(äv. 
a'rr- e.d.)Dal(äv. -är, -a)GstHs1J1(°arvf- lidm)Nb, 
e.d. Vb(äv. a-)Lpl, °are- e.d. Hs1(i bet. 1 b), °arom-
Ul(Ihre o. väl sekundärt Wahlström samt Rz), o'åe-
wildera e.d. Dal, °arvillare e.d. Vstm(äv. a sn•-)Dal(ej 
°al- som Ihre uppger), drvillek (-rs) Gst(i bet. 1 a (om 
mat), 1 b, 2 b). Anm. Ordet är sälls. el. känt bl. genom 
ä. källor i UlHsl—kn) [jfr motsv. i no] 1) adj, nästan 
bl. predik, (betydligt) bättre (än ngn el. ngt (ibland under-
förstått) varmed jämförelse göres) UlVstmDa1J1Vb-
Lp1Nb. °Cajsa är ej arom viller än Brita Ul(Ihre). Nog ä 
bron (brodern) a'rvillär Dal. °Du våsa så dill at he vart 
ingahandert ader viller (slarvade till det så att ingetdera 
blev bättre än det andra) Nb(IhreS). - särsk. a) om 
person (i fråga om hälsa, moral, sätt att vara), sak, 
tillstånd, förhållande: bättre än förut el. vanligt; om 
mat, kläder: bättre än i vardagslag förekommande resp. 
använda VstmDalGstVb; äv. överg. i subst med bet.: 
bättre sort (se ssgr nedan) Dal. (Fäst bandet här) "så bir 
hatten arviller V stm. "An ir int åder huildär (näml. som 
person) Dal(Näsman). (Dagen efteråt) ke'nd i mi (kände 
jag mig) kiteå g'öewilder Dal. "Sätt på dä en dä arvilla 
rsstninga (kostymen) Dal. °Han vaal oint (blir inte) 
arviller Nb(Renmarck). b) om person, familj e.d.: som 
är el. vill anses vara litet förmer (o. som har finare 
kläder o. sätt) än allmogen Dal—Lpl; äv. överg. i subst 
med bet.: (halv)herrskap, "bättre" folk GstHs1Mp. (En 
som fått det bättre ställt o. därför blivit) trikå g'åe-
wildera Dal. Han tyss (tycker sig) vara a'derveillerVb. 
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c) i utvidgad anv.: synnerligen bra; av god kvalitet Dal-
Vb; av rätta sorten, överg. i bet.: anständig Nb. E wa-nt 
g'åäwildära, i'tta (det här; om virke) Dal. Har kg,mu 
vyri (kvinnan varit) darvi'llär (hade hon väl inte låtit 
förföra sig) Nb. 2) adv a) bättre (än så) Vstm. Han ha 
kunna jo t e drviller. b) "finare", herrskapsaktigt Dal-
Gst. Ä skä lät litä a'rvillär (om visst ord el. uttal) Dal. 
Tak på ston (tala riksspråk) å arvills§ Gst. 
Ssgr: anderviller(s)-bröd <-ä(r)s-> o. -bulle (-r-) bröd, 
bättre än vardagsbrödet Dal. -folk (-sf-, °-srs-) till 1 b 
Gst. °Nu skull dam få kåmm säg in mä arvillsrsfsirk. 
°Hä ä liksöm battersfölrk eller °arvillersfölrk söm takar 
söndasmålr (riksspråk). 

anderivis o. andro- adv eadrulvis e.d. (ä. källor), -väis 
(Rz) Gl( °änrulvis, °oder- Ihre, ej tillförlitligt), cildrowejs 
Dal(IhreS), 'audniviis Vb(Renmarck), daelwais, dder-, 
d'därwejs e.d. Dal, 'firoweis Nb(IhreS), a'rIviss, 
a'rvis Vrm; komp: o'bewaise Dal, drivis(s)er Vrm, 
-visare Dsl, a'nnenvisareHa, a'nn- Bo) [jfr fsv aloruvis 
samt anderveds(a)] i positiv el. komp: annorlunda, 
på annat sätt; al; i Dal äv. anv. som s o. adj: Osöäwais 
f4 au kumå min andra förslag måste du minsann komma 
med (om det skall betyda något). E a wurti g2derwais 
ti'der det har blivit andra tider. 

andervåro adv earvore SdmVb(båda lhreS)> [jfr fvn at 
göru hväru 'stundom' o. andervärjo, annatvårt] 
ibland ( - ibland), än ( - än). °Skatan sitter arvore på 
taket, arvore på grilen Sdm. 

andervärjo adv (°arvärjo e.d. Ul(Ihre)) [jfr fvn at gåru 
hveiju, ä. nysv i androhuario o. finl arkveri e.d. samt 
ander v år o ] sällan (ibland?), då o. då. "Pelle gick 
arverjo dl Maja. 

andervärre komp adj o. adv, äv. uppfattat som två ord 
(caewerr, ådärwä'n-, o'clärväir Dal, d(de)rver e.d. Vb, 
dre vä'n-e e.d. Hrj, dr/värre e.d. DalÄmVb, a'r- e.d. 
VnnDalHrj, a'rr- e.d. Vstm(RzS)Åm, drivarr, -var Dal, 
a'n-vare e.d. VbLpl, an(n)er var e.d. J1> [jfr motsv. i no 
dial] 1) adj, (ännu) värre än vanligt VrmVstmDalHrjJ1-
Åm; äv.: sämre än (de) andra Vb. 2) adj a) bättre, mer 
(att falla tillbaka på) R "Når han (man) int ha anner var 
te komma ma (så går det snart hitta en sonhustru som 
kan duga) Jl. b) särdeles bra Hrj. D-ä int ns dre vä'rre 
(näml. med hälsan) Hrj. c) förmer (duktigare e.d.) än 
andra Da1J1Åm. Int tyIkt i' (jag att) an va nå g'där-
vä'rr Dal. 3) adv, värre (än normalt el. vanligt) Dal. 
(Nog får vi höra om det börjat) smell gsåewerr (dvs. 
om  stort krig utbrutit). - äv.: särdeles; väldigt DalHrj-
VbLpl. "Han slet no ihnt skosslan (nötte inte skosulorna) 
arevarre myhtje för han mäst flsg hem Hrj. Hon jet 
a'rrväre Ryt (rask) Vb. Hon va då int a'rrvärrä vakkär 
Lpl. 

andfaslig adj <drinfas(e)li o.d. SmÖg, anfa's(e)11i o.d. Öl 
SmÖg, -1i(n) o.d. VVrm; som adv äv. "-liga: -le VVrtn) 
som väcker (starkt) obehag, förskräcklig, ryslig; äv. all-
männare (utan tanke på ngt obehagligt): ofantlig, faslig, 
väldig; äv. adv med förstärkande bet.: gräsligt, rysligt, 
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oerhört; a.l. °Han va anfasli te skdde Sm. Trdna (tran-
bär) di ä så anfaslit sure Sm. °Dä va anfaslit va dö ha 
snöge i natt Ög. °E anfaslit grann marr (märr) Sm. Eit 
se anfa'sele stor å jillt knsttrsg (präktigt degtråg) VVrm. 

andful adj Canfule pi Öl> [jfr andsty g g (o. a n d - 
gry m )] vedervärdig, otäck. °Di anfule kreturi (om svin). 

andföttes adv (°annfåttes Dsl(IhreS; ej Dal som Rz upp-
ger)) [jfr motsv. i no o. isl] skafföttes. 

I  andglätt m (äv. t) o. andglätta f <drinkirätt(a), 
o.d., i bet. 2 äv. asn(n)e- o.d. Bo> [jfr isl o. får andgletti, 
får andglettur. För formen an(n)e- jfr 'an d a 3 b] 1) i 
förb. '(mitt) i a-n (på el. för ngn) mitt för ögonen (på 
ngn), (mitt) i blickfånget (ngns blickfång), utsatt för 
(ngns) blickar. Stå inte så mett i annglrätta far tjörke- 
fulrk! - särsk. i unr. 'komma rätt i a-n på ngn oförmo-
dat (o. vanl. mot sin önskan) komma rätt ("i gapet") på 
ngn el. in i ngns synfält. 2) för vinden utsatt ställe; vanl. 
i uttr. 'Stå (mitt) i a-(e)n. - Lift.: TJohannisson 1954 s. 
124. 

2andglätt, andglätten o. andglättig (-ot) adj (ditn/- 
glrätt(en), 	o.d., dn(e)Iglrätti, -gträttete o.d. Bo> 
[jfr landglätt] (som är) utsatt för vinden. En ann-
glrätten plass. De leggelå armglrätt (el. agggkättet). 

andgro(d)e, andgrone se ann-gro(d)e, -grone u. 
annan ssgrE. 

andgrym adj <aIngrömm, äv. 'andegröm Vrm> [jfr and - 
stygg (o. an dful )] 1) faslig, förfärlig; ofantlig. 2) 
bister, barsk; oförsynt. 

andgrymlig adj (anngrömki o.d., angrö'mmlri Vrm) [jfr 
andgrym o. anskrämlig] vederstygglig; äv. = 
andgrym 1. 

andgrymmat adv [jfr andgrym o. förgrymmad] 
förfärligt, gräsligt Vrm. E aggrö'mmat låggvari rägnig. 

andgula f <dggyjial J1) [jfr andgulig] vrång o. avog 
person. 

andgulas v dep (dnngslres o.d. HrjJ1) [jfr andgulig] 
vara vrång el. ogin J1; äv.: kiva(s), bråka Hrj. 

andgulig (bl. -ug, -ot), andgulen o. engulig (bl. -ug) adj 
<drinlgau, -gslru o.d. HrjJ1(äv. d(j)n- o.d.), -gulrät 
.11(lidm), °angulin o.d. .li) [jfr no andgulug, andgulut] 
predik, om person (ofta om barn; sällan äv. om  djur): 
vrång, motsträvig, trilsk; egensinnig; kinkig; äv.: för-
smädlig J1; äv. om  förhållande el. sak: vrång, motig; 
besvärlig HrjJ1. 
Ssgr: andgulig-knut hårdknut .11. -sidan bf, i uttr. 'vara 
på a. vara på trilskt humör Jl. 

andhäles adv <drinhäj, cninlhäj o.d. SmÖg, 	Sm) 
[jfr motsv. i finl, no, isl] baklänges, på rygg el. med 
ryggen (bakre delen) före; äv.: bakvänt; motsols; al. 
Annhöj kunn-an inte åke (näml. på skridskor) Sm. (Kal-
ven) °kom eumhärs fram Sm. °Han slo annhäls i bakken 
Ög. Di räfste ånnhäj (om sådana som inte kunde föra 
räfsan på rätt sätt) Ög. 

-andig se 'ande avledn. 
andika f (dn(n)ika o.d. SSk> (hon)and. 
andkost se annkost. 

andlade m <dnn(d)Iladi, -lade o.d. Dal> återväxt på sla-
gen mark; jfr and rune. 

andlage m Candallagi, 	c'andelage, ann(d)lagö 
o.d. Gl. Anm. 1. Formerna reflekterar möjl. äv. ett "and-
laga f. Anm. 2. Uppg. 'andlagerCSäve i GO (o. motsv. 
i Rz) är otillförlitlig) person som är järnnå'rig (med 
ngn), jämnåring; äv.: årsunge. Han för andlagä me 
°Ja u mäin (mina) anlagar. (Anm. 3. Bet.-uppg. 'likhet, 
jämnårighet' CSäve i GO (o. motsv. i Rz) är felaktig.) 

andlagen adj (°andellagin, °-lagen o.d. G1) [jfr an dl 
ge]

a- 
jämnårig. 

andleen adj (dnnlejjin Dal(Säma)) [jfr motsv. i no dial] 
skrattlysten. 

andlet se anlete. 
andlid f (i Ha äv. m) 	o.d. B1SmHaVgÖg, ojj 

Ög, äv. dnneli o.d. VSinHa> motsluttning, motlut, (lång-
sluttande) uppförsbacke SinHaVg; sällan äv. allmän-
nare: (svagare) sluttning, mot-, medlut, backe Smyg, 
möjl. äv. BlÖg; jfr andbacke. Dö ä bra havvre dar 
uppe i annlia Vg. Naur ja kom i annlien va ja kwoggen 
te å pusta Ha. - särsk. a) mot solen vänd sluttning 
HaSVg. b) i förb. a-en på snedden (uppför) i slutt-
ningen VSmHa. Tjör i armlia! VSm. 
Avleda.: andlitt adj i n <dnnlitt Sin) i fråga om terräng 
el. väg: sluttande (uppför). 

andlig adj (a'rm(d)Ili(ge)r (a-) o.d. GötalSvea1.11, dnde-
(a-) o.d. täml. allm.; som adv äv. "-liga: -Ii, -le o.d. 
BoUlDa1J1) 1) om person: religiös, troende; som är lä-
sare; äv. om  ngt sakligt: med religiöst innehåll el. syfte 
el. som tillhör det religiösa området e.d.; täml. allm. 
Andla fåk låt så Till om dans'n Jl. °I4ndelia bökkå 
Sm. - särsk. in som adv i uttr. 'a-t sinnad täml. allm. 2) 
i utvidgad anv., sporad. i uttr. som annlia halliga 
varislia skauniga (om invånarna i viss by i Sk, tillhö-
rande församling i Ha) Sk. 3) [jfr 'a n d e 3, 3a n d a ; jfr 
äv. l antlig o. möjl. ordentlig] attr, som uttr. för 
förargelse e.d.: djävla, förbannad Bo. (En) andele lä'cla 
(oljud). - särsk. a) överg. i bet.: påfrestande, svår Ds!. 
Ja hadde e ssdda andele stri mö-n. b) adv, i förb. med 
'galen o.d.: alldeles, skvatt VgBo; jfr lantlig 3 (slu-
tet). Andelit (Vg) el. andeli (Bo) ga'ari o.d. 

andlåt se 'ande ssgr. 
andläst, handläst m o. handlista o. annslist f <aln/läst 

NVSmVÖg; 	hå'nn- o.d. Ög; hå'nnlista Nk; 
a'nnslest ÖVg> [vanl. med anslutning till hand el. 
'a n n ] om gärdsgårdsände intill grind- el. ledstolpe e.d. 
el. (vanl.) som stumt möter annan gärdsgårdsände, i sht 
i skarven mellan två gärdsgårdssträckor tillhörande olika 
ägare med skyldighet att svara var för sin sträcka NVSm-
ÖVgÖg; ofta äv. om  själva skarven mellan två gärds-
gårdssträckor ÖVgÖgNk. Krittura hadde brud (brutit) 
sak inn ve annslesta ÖVg. 

andnagel f <dnenawwek o.d. Bo) [jfr motsv. i da dial, 
no, isl, får] om trasig hud (lösa flikar o.d.) vid nagelrot; 
fransig nagelvall. Du hare anenawwek. Je har fått ssnne 
anenäkjer. 
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andning se 4a n da avledn. 
ando v [jfr möjl. rally andön tillfoga, göra (ngn ngt) o.d.] 

göra Sk(Ihre o. därefter Rz). °Hvad skal tu där ondo? 
andomma se andromrna. - andommingen se an- 

drommingen. 
andona v [jfr ano da]unr. jä 'klar anddnajäklar anam-

ma Sdm. 
andor se an dur. 
andorn s (Rz 9 a. Ordets förekomst i sv dial är inte 

säkert styrkt). 
andos n se 4a n d a ssgr. - I -2andpust se 'ande ssgr 

resp. amb öst. 
'andra f (drm(d)ra, a- o.d. SSkSm—Ds1SvealHsl, a'n-

der, a- o.d. Lpl(enst.)Nb, nner o.d. VrmNVb, åsnn(d)-
ra o.d. SmVg(äv. u-)ÖgSdmNkVstm, enst. ållra o.d. 
SmVgÖg. Anm. Äv. enst. till pi sekundära former (jfr 
3an der ): å'nnä o.d., ̀ Und (med pi ånner o.d. vid sidan 
av ånnrer o.d.) NSmÖg, a'nder Lp1Nb> [jfr motsv. i 
fml, da, no] 1) om skoning under med o. likn. a) 
ande r s tång (början) Götal(a.1.)SvealHs1; äv. = 
ande r s tång a NGötalNkVrmUl; jfr e k -, j är n -, 
si äd -, trä- andra m.fl. Ånnrera aiss (slits)  vagt i 
messföre (dåligt före) Vg. b) träskoning under vagg-
med Vg; jfr 'andre II 1, 3andring I 2 c. c) i pi, 
ribbor el. slanor fästa under (flatbottnad) båt (eka) till 
skydd mot nötning av bottnen ÖgSdm; jfr 3a n der c. d) 
i utvidgad anv., dels: sula på hyvel, dels: läderbit var-
med skosula laga(t)s Bo; jfr 3a ndr a 2. 2) [trol. sekun-
därt till 'ander] = an dur 3 NVbLp1Nb; jfr hård-, 
myr-an dr a. Vdall aInreit valla skidorna NVb. 
Ssgr (till 1, möjl. äv. till 3a n der ; för ssgr till 2 se 
an dur) (-nn(d)re- SmVgBoDsl, -nn(d)er- o.d. SmVrm-
Dal>: andre-björk (ca tre tum grov) fälld björk, utgö-
rande ämne till en "andra" Dsl. -böj nosböjning på 
"andra" Vrm. -doning släde med träskodda medar Vrm. 
-dumlinge = anderstång-häl VgBo. -järn band-
järn avsett att användas till "andror" ("andra") Vg. -krök 
Vg; jfr -b ö j . -kävling grov granstör (med böjd ände) 
utgörande ämne till "andra" Dal. -med träskodd släd-
medNSm. -nagel= anderstång-häl Bo. -navare = 
anderstång-navare SmVrm.-stålDs1; jfr-järn. 

2andra räkn o. pron, se annan. 
3andra v 1. vbals -ing (se 3a n dr ing) <a' nn(d)ra, a- o.d. 

SkSm—DslÖgSvealHsl—Åm, aln(d)er, a- o.d. Vrm-
Da1.11ÅmVb, dIn(d)ra o.d. SmVgÖg—VrmVstm; äv. 
enst. ållra o.d. SmVgÖg, a'ndera o.d. Dal, dnna Ög> 
[jfr motsv. i full, da dial; till 'andra (samt ander - 
s t ån g )] 1) förse (slädmed o.d., sällan äv. vaggmed el. 
(i Sk) årdersula, el. släde el. vagga osv.) med "andra" 
(se 'andra 1); äv. i absolut anv.; a.1.; jfr järn-, trä - 
an dr ad . Annrä mean (medama) Mp; motsv. från Dal-
Åm. Andra jlträn (när medama var utslitna) Vg. (Pinn-
sladden kunde släpas uppochnedvänd) följ' dä'nn va 
ånnred (försedd med glidskenor på översidan) Ög. - 
särsk. i unr. 'a• med ngt ÖgSdmVrm. °Di emdrä me 
durgran Sdm. 2) i utvidgad el. oeg. anv.; jfr 'andra 1 

'andre 

d. a) sula om (hyvel) VgBoDal. b) förse (träskodon) 
med ny slitsula SdmNk. Ånnra et pa-träskobsttnar Nk. 
c) [jfr an dur 1] (med skinn) kläda (skida) på undersi-
dan Da(enst.). 
Särsk. förb.: a. om 1) förse (släde o.d., i Sk årder) med 
ny skoning under med(ama) (osv.); flertalet a.l. 2) = 
3andra 2 a Ha. - a. på 1) = 3andra 1 DalHsl. 2) = 
3andra 2 b Ög.- a. under = 3andra 1 Dal.- a. upp 
förse (släde o.d.) med träskoning under medama Da1.11-
Åm. finner opp ssmmarskrinna (hösläden, anv. på bar-
mark) Åm. 

4andra v 1 eannra Sm(JJLgren), -andra p ptp ÖVrm, 
a' dra VDal> [jfr ä. da o. da dial andre o. ty (ver)andern 
samt f ö r andr a; för adra jfr annan] ändra SmVDal; 
äv. i förb. ^a. om:  s'mmandra omändrad ÖVrm. 

'andra- ssgr se äv. ann an ssgr I. 
andrake o. anddrake m (dnnldrake o.d. ÖISmVgGl—

NkUlVstm, dn- Ds1Vrm, åsnn-o.d. B1SmVgÖg—Vrm; 
mera enst. au'nna- Bl, a' ne- o.d. Ds1Vrm, (bine- Vg, 
dndkralce Ill> [av mlty andrake] and-, ankhane B1ÖSm-
Vg(Jacobsson)G1—Nk; äv. bl.: (gräs)andhane; a.1.; jfr 
fäll-andrake; jfräv. andrik samt drake. 

andralstadar, -stans, -städer, -städs o. -stäns adv 
earestar Vg(RzS), andrälstans Gl, °andre- Hsl(Land-
gren), annre- Ög, dndrastäns (a-; -ens) e.d. Sk, dndral-
stäss (-re-) e.d., -star e.d. Ha> på andra ställen el. håll; 
al.; jfr anderstad(s). Når di hade fille dndrastäns 
(lånade de dukar här) Sk. irndrastäss kunna de föra 
hyre dcd vella (- det angår inte oss) Ha. °Va di för (är) 
andrästans har ja int mik årning (stor reda) pa Gl. 

andravillre se andervillre( s). 
andraårs- i ssgr; jfr annårs-. 

Ssgr: andraårs-groe eannra- Sm> återväxt på andra 
årets klövervall Sm. -hö (andråj- Dal, 'annerårs- Vrm> 
(från andraårsvall). -ifjol adv (dnde§ifjak e.d. Ha> i 
förrfjol. -klöver (dndreåj- e.d. VgBo> jfr -h ö . -krak 
<anneråj- Ej älgkalv e.d. på andra året. -linda f (andär- 

andaås- Dal) el. -nyland (anner4j- andraårsvall. 
-oxe <ander14- Ul, anner- J1, a'ndads- Dal, drårs- e.d. 
Dal> tjurkalv på andra året UlDa1.11. -skörd (andrik-
Vg) skörd från andra årets hövall. -vall (aldraldj- e.d. 
VgSdmNkVstm, a'ndre- e.d. SmVgBoÖgN1c, dnder-
Ul, ndr- VrmVstm, a'nnra- e.d. SmVstm, 
SmVgBoÖg, 	Vrm, a'ndreaas- Sk, dnnreaos- 
e.d. B1Sm) = -linda; ad.; äv.: andra årgången vallhö 
SmVgÖgSdmNkVrmVstm. 

'andre m o. andare m eandre o.d. G1, dnder NDal 
(enst.); a'ndari o.d. Gl, asnnere Vrm(enst.). Anm. Äv. 
(enst.) a'ndur Gl> [jfr fvn andri o. motsv. i fml; jfr äv. 
'ander. NDal ander väl sekundärt till an dur ; Gl 
andan i o. andur, Vrm ann ere väl sekundära till pi o. bf 
sg av "andre resp. pi av la n dr a] 1 = an dur 1 NDal. 

medskoning o.d. 1) skoning (av trä el. järn) under 
med (på släde el. kälke o.d., på Gl äv. vagga) GlVrm; 
jfr järn-, släd-andre m.fl.; jfr äv. anderstång. 
2) med (på släde el. vagga o.d.) Gl; jfr vag g -and ( a )r e 
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m.fl. A'ndren je a' (är av) i gugstel'plen. 
Ssgr: andre-järn <äv. andar-) till II 1 Gl. -lös (°andra-) 
om släde: oskodd Gl. 

2andre rälcn o. pron, se annan. 
andre- i ssgr se äv. annan ssgr I. 
Andreas n pr i anv. som s Candreas o.d. Sk, andri'as 

o.d. SkSmVgJl, dnndrias Ha) = Anders 1; a.l. °På 
andrias ä burman fullhåre (f-ullhå'riga), d då lägg (läg-
ger sig) sjön Il. - särsk. i tales. som naur stålben faut 
hatt andri'asa natt, sau leggår dän te fro'edas natt (nat-
ten till vårfrudagen) Sk; jfr Anders - mäss (a) a. 

andrik m (aln(d)lrik, -rek o.d. SkVB1SSm—Bo, a'n(d)f-
110, -ffic Sk, -rek, -reilric(t) o.d. Bo, å'nn(d)rik o.d. 
SIcHaVg, a'nntrekk o.d. Bo. Sporad. äv. acc. 2> [av 
nilty anderik] 1) = andrake SkB1HaVVgBo; äv. bl.: 
andhane SSmVg, resp.: ankbonde Vg(GbgMag, Jacobs-
son) o. ställvis i Skila; jfr fäll-an dr i k ; i ssgn fisk-
andrik om skrakhane. 2) i utvidgad anv.: lymmel, 
kanalje; upptågsmakare; i sht om pojke HaVgBo. Å' 
din anndrekk, du ska få! Bo. 3) i bf, skämts. (jfr an-
nan 1A c): den andre i ordningen NBo. 
Ssgr <-ka- o.d. Sk, -ke- o.d. SkBo>: andrik-fjäder särsk. 
om  uppåtböjd stjärtfjäder hos ankbonde SkBo; äv. i 
utvidgad anv., skämts.: skäggfjun Sk. °Beujar du å fau 
litt andrickagära?Sk. -stjärt stjärt(lock) hos ankbonde; 
äv. i utvidgad anv. om  uppstående hårtofs o.d. Sk. (Råg 
till takhalm skulle skördas i nedan, annars) slo hat,ut 
ströv opp a'ndrikkastärta krökte sig vart strå uppåt i 
änden. 

landring o. andringe m (dndriig (a-) SicHaVgBo(äv. 
-eg, -ige)Ög, drinrig (-e-) Sm) 1) andra stocken ur 
trädstam el. andra stenen i stengärdsgård, nedifrån räk-
nat SIcHaBo; jfr andre-sten, -stock (u. annan 
ssgr I). 2) andre man i kapplöpning el. andra bisvärmen 
från en kupa Bo; jfr andre-svärm (u. annan ssgr 
I). 3) beväring under andra årets utbildning; jfr 
andra-åring (u. annan ssgr I); äv.: beväring tillhö-
rande andra Livregementet Ög. 

m (pi a'ndriga Vg, dnnrega (-i-) VSm> i pl: 
ena. 1) klandrande el. ogillande i unr. som siklcäna 
annrega te å bära se dt; ajn haä la allri huät (hört) på 
makän Sm; äv. (i utvidgad anv.) i sg: °en sudden annrig! 
(om kaxig person) Sm. 2) i ute. va fer andriga? vad för 
ena, vilka Vg. 

3andring o. anderning f el. (i bet. I 2 ställvis i Götal-
VrmDalHs1 o. i bet. II) m (dnn(d)rig, a- o.d. SkÖlVGö-
talÖgVrmVstmDalHsl, VgSdmNkVrmVstm; &rider-
nig(g) o.d. DalÅm> L [jfr motsv. i finl, da dial, no] 
vbals till 3a ndr a 1. 1) i abstrakt bet. VGötalVSveal-
Åm. 2) konkret. a) = anderstång (början); a.1.(ej 
HaBoÅm); äv. = anders tång a ÖlVgBoDs1Vrm. b) 
träskoning under årder Sk. c) = 'andra 1 b Dal. d) i 
utvidgad anv.: hjulskoning (av järn) DslNkVrm. Jfr 
järn-, kälk-, trä-andring m.fl. II. [bet. från 
andur] = andur 1 VDal. 

andromidag, -lundom se annan ssgr K. 
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andromma o. antromma v (andrå'mma o.d. VgNk, 00 

SmNkVstm, -u'- SmVgNk; antrd'mma, -o'- V gDsl, -u'-
Vg; äv. 'andåmma Nk> i el. som mildare kraftuttr.: 
anamma; äv. överg. i interj; a.1.; jfr anacka 1, 
anamma 2 a. JäkIdar antrclmma mä (mig)! Vg. °Jäkeln 
andromma! Nk; motsv. från SmVg. Andnimma dö'! 
Sm; motsv. från Vg. Andråmma! Vg. 
Avledn.: andrommingen o. antrommingen interj 
<-drirmm- VgNk, °-trumin- Vg; äv. Qdåmm- Nk> mild-
are kraftuttr.; jfr anamming en. Du-ssa (skall) 
andråmmigen få a'ant å veta! Vg. 

andromistads(ar), -stadsom (äv. uppfattade som två ord) 
o. -stans adv <o'drumIstass, arom- e.d. Dal, ardnif- 
stass, - stdass, sta'ssdm Vb, e'romstass, a'romstaris, 
drostans Nb) = anderstad(s). Je skd gja naru (jag 
skall gå någon) arostans Nb. 

andromvillre se andervillre(s). 
andror(st), anders o. 'anderst adv <arsr, a'rsst o.d. 

Dal; ddäs Lpl; ddlest o.d. Nb, a'd- Vb, a'nd- Nb, 
(åm- (a-, a; -eft o.d.)Hs1MpJ1(äv. dn-)) [jfr någor, 
någ ors (t) någonstädes] annorstädes, annanstans; a.1.; 
i sht i förb. "någor andror el. ^någorst androrst (Dal) o. 
^någorst anderst (Hs1MpJ1VbNb), någon annanstans, 
samt ^ingerst anderst (J1) ingen annanstans. °An e någsst 
arsst Dal. (Du får ligga) nagest gdest Nb. (Tidningar 
såg jag) °ingerst annerst än härma prosta (hos prosten) 
J1. °De vått ittnå frökom (blev inget korn dugligt till 
utsäde) i hejle Jamtlann armerst an på Noclerön Jl. Åm 
hö (det) ärm frys adtis Lpl. 

androvis se andervis. 
andrula interj <andru'ka Vg> [jfr andromma och an - 

tura] (mildare) kraftuttr. 
andnme m <dndruni NDal> = andlade; äv.: brodd på 

skördad åker. 
andskave m (dnnskavan bf sg J1> övre hörntand hos 

människa. 
andskottnad se ann-skottnad (u. annan ssgr E). - 

andsols se andsöles. 
andstygg o. andstjugg adj (alnistygg(er), -stögg o.d. 

ÖlÖSmHaSVgBo(GbgMag, AEHolmberg)ÖgS dm; 
dnitlfugg(er), -fogg(er) o.d. SmVgÖgSdmNk, d'nn- 
ÖgN1c; äv. 	 fok(k) o.d., n °--fott Sm, °-sjug o.d., in 
äv. -fut, som adv äv. c'-sju VSdm; -fögg o.d. Vg> 
1) som väcker fasa el. (stark) rädsla el. avsky o.d., hemsk, 
ryslig, kuslig, skrämmande; vederstygglig, vidrig, otäck; 
vanl. predik i n med ^det som subj (äv. i opers uttr.); 
ad.; ställvis äv. med försvagad bet., i sht för att ange att 
ngt är otrevligt el. obehagligt e.d.: "förskräcklig", "rys-
lig". °Dä lät så annschoggt nsä ja höädä skuwwsrclät 
skratta Sm. °Dä så annfokt ut ättä brannän Sm. (Liket) 
°Ioktade ... så ansjokt, att ja sprang dän Sm. (Här var 
sådant åskväder) så dö va annfokkt Sm. °Brunn ä djuper 
så dö ä anfoggt å titta i-n Vg. Snoka ä annfögga (el. 
annstögga) å se Vg. Ho ä så dgfojjt grö'mme (ful) -br/ 
Vg. °De va annstyggt, sa Bakkö-Jösse när varga tjöt 
Sdm. °Hur kavater en ä, så ä dö allt ånnsjukt te tass mö 



trsLla Nk. °Ett åns(jukt vär Nk; motsv. från SmÖg. - 
särsk. a) om person: anskrämlig, (mycket) ful; a.1.; äv. i 
fråga om inre egenskaper: tvivelaktig, skum, opålitlig 
VgÖg. (Han är så) °anfogger så en går ur viljan för-fl 
Vg. °Vå (vad) ansjuger du går på herdän (helgdagen) 
Sdm. - b) som förstärkande adv (äv. i fråga om ngt 
positivt): hemskt, ofantligt, gräsligt ÖgSdmNk. °Ja vardt 
för ansjutt räddar Sdm. °Vårt (vart) ska du kutä iväg 
nu, du har så ansju bråttäm Sdm. °Så ansju go pann-
kakä Sdm. °Ho ä för ansjuggt vacker Sdm. - c) i förb. 
a-t (oerhört) med ngt VSdm. °Di får så ansjut mä fisk. 

- d) [möjl. till andstjugge] subst, i bf sg m: otäc-
king, fuling; eufem. om  manslemmen VSdm. (När våra 
pojkar badar) °då springer di runt på sjöenga å bär 
ansjugen i näven. 2) förskräckt (för ngt övernaturligt 
e.d.), kuslig till mods Vg. (Det lät som det hade suckat i 
stenen) °så pia bre rektit ansjogger. 
Avledn.: andstjugge m fasa, skräck Vg; jfr 1 d ovan. 
°Dä kåm semi] anfogge över-fl (när han gick förbi kyrk-
porten o. den slämde igen). - andstygglig adj (dnni-
styggeli Ha, °--styggli o.d. SmHa) [jfr anskrämlig] 
vederstygglig. 

andsöles o. andisyles, -sönes, -synes, -sols o. ensöles 
adv, sällan äv. (se 1 b, 2 d) adj <drinisökes (-sskes) o.d. 
DallIrjMpJ1(äv. -sölris)ÅmLpl, -söks, -sö), -ssg(g), 
-sug(g) o.d. VgBoUl--GstNb, -sgs, -sys o.d. Dal, -seg 
VgVrm, 	-fugg, -gagg o.d. VgVrmDalGst, -gäss, 
-fsss o.d. DalGst; asrmisylKe)s o.d. ÖlSmJlikm, -syl(1)s 
B1Sm, -sys o.d. ÖlSmÖgSdmNkUlilhreS)Vstm, -sys(s), 
-sös(s), -sess o.d. Sm, °-fyks, -fuks Öl, ernnIsyks, 
-syg, -sy gg o.d. Sm(äv. -sög, -sös o.d.)ÖgSdmNkVstm; 
drinIsyns, -synnes, -syndas o.d. Ul, -sönnes o.d. Hsl, 
-sör(ri)§, -sstins, iiitz(n)§, istinj o.d. ikm(äv. -sqg 
o.d.)--Nb; (sporad.:) aln/sy o.d. Sm(äv. -sols)VgÖg-
Vrm—Gst, d'nn- SmÖgNkVstm; 'ajnIsöjles, °-söls 
(med anslutning till en - ssgr) Gl. Äv. (bl.a.): hå'nnsyg, 
hdrinsog o.d. SmÖgÖSveal; dnnsöykes, efrinsökes o.d. 
R; d/utsög/y o.d. Åm—Nb; dsssg, dgegg o.d. VDal, 
a'sos o.d. Nb; drinisöksst Dal, °-schöstGst o. likn. från 
Nb, å'nnsygt o.d. Nk; annsgk U1) 
1) motsols BIÖISmVgBoGlÖgSvealNorrl. (Stormbyn 
vred om kvarnen) °d sen så la ho ann te å gni annsyls 
Öl. °Nyst inte ånsög, för då nyste du trullegarn Sm. 
Vä'nn (veva slipstenen) lite annsyks! Sm. (Man skall) 
spinna rättless (medsols) å tvinna ånnsyg Ög; likn. ställ-
vis. Gu nåde däfj, sm du syr årmsyg, f8-clå tar trs'lla-t 
Ög. °Vispä inte gröten hånnsirs Sdm. Rukka e kkalcka 
(klocka) etnnsyg Nk. (Han) °gra (delade ut spelkorten) 
annsskäs J1; likn. sporad. 8m vinn gå aryigötzrig (blir 
det sämre väder) Åm; likn. från Sm. Han danse både 
rettöring a (medsols o.) armföring Vb. Vö'ndn (fibrernas 
vridning) gar ansö'img (i trädet) Nb. - särsk. a) i fråga 
om rörelse gjord motsols som magisk åtgärd, i sht för 
att bota sjukdom o.d.; flertalet a.l. (Viss magåkomma 
hos djur botade man genom att föra en kniv) tri vänner 
ånnsog runtegikrig magen Sm. (Mot engelska sjukan 
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skulle man bl.a.) °dra båne (barnet) tre gånger annsskes 
(genom benställningen på viss typ av stol) Mp. Vak du 
vill (råkar du vilse), sä gå annsönrig tri wärv laiy e tre 
(ett träd) Lpl. - b) som adj; sälls. i U1Norrl. Hands(k)g 
hågk gärdsgårdshank hopvriden motsols Ul. Han ä 
annsönrig (om stock vars fibrer vrider sig motsols) Åm. 
2) i en riktning motsatt den normala el. rätta; bakfram, 
baklänges; åt motsatt håll; flertalet al. Du välna (vän-
der) brä'ä anngijg Vrm. (Han) sättä (satte) sä armsskäs 
(i fårjan) Mp. Du ha hädd pa (satt på) dö kkänniga 
ansö'img Åm. - särsk. a) skafföttes (äv. i fråga om 
föremåls placering) VnnGstHrjJ1Lp1Nb. (Barnen) låyg 
annsöylres NR. Lägg stå'kkaan annfegg (dvs, bredvid 
varandra med en stocks grovända intill nästas smalända 
osv.) Vrm. - b) [jfr motsv. i finl] i uttr. ^tugga a. om ko: 
tugga åt motsatt håll Sm; äv. i utvidgad anv., om per-
son: tugga lamt o. motvilligt ÖlSmNk; se missbelåten 
ut Sm. 'Tugga ånsykst å sväkja nsrråt äta med dålig 
aptit Nk. - c) bildl.: bakvänt, avigt, galet; bakut, utför; 
flertalet a.1.; jfr åter-and s öles . Dsm jekk dö ss 
annsyes fde (så de fick gå från gård o. grund) Sm. (Det 
är) 'ansäls sagt Ul(brd 1722). Hö (det) gå-ge annssnnes 
Hsl. Dsm ba-gä annsökes åt Hrj; likn. från DalMpVb. - 
d) som adj (i sht predik): tredsk, vrång DalNb; äv.: 
bakvänd, galen DalHs1Vb. °Ho e armfös bsk-e värä 
(utan all måtta) Dal. (Han kan inte) `Vjera nanteng rett, 
allt vak (blir) anschöns Vb. 
Ssgr ÅmNb äv., i Hs1Vb bl. kmdsönes-): andsöles-
före n "andsölesvint" furu Vg. -garn lingarn tvinnat 
motsols (anv. till fisknät) Hsl. -gäng s vänstergänga 
Dal. -hänt ohändig, fumlig Dal. -knut käringknut Gst-
Åm. -kvast (ihopbunden motsols) Nb. -ved "andsöles-
vint" trä ÅmVb. -vind adj [jfr motsv. i finl] om trä, 
träd(stam), stock o.d.: vars fibrer (i ytveden) vrider sig 
motsols VgULTLkinVbNb. -vinda f o. -vinding m <°-vin-
ning) kortare vind planka av "andsölesvint" trä, vilken 
utgör (är avsedd att utgöra) båtbords ändstycke i fram-
el. bakstam Åm. -vriden [jfr motsv. i finl] = -vind 
DalVbNb. 

andsölt o. ensöl(t) adj Cansylt, 'ainstkil(ur), arnsällt(ar) 
o.d. Gl> [till andsöles; äv. med anslutning till en - 
ssgr] 1) = andsöles-vind. (Ha) Onsällt til tråydur 
(gärdsel) u såkilsnåkre (medsolsvridet) dl stayr (stör). 2) 
envis, egensinnig, trilsk. En ajnsöjlta rakkare. 

andtid se anntid.- 'andtäppa se 'ande ssgr. 
2andtäppa f (dnntäppa o.d. NÖgSdmNk) (mindre) in-

hägnad på trädesjord för ärter o./el. rovor o.d. 
Ssgr <dnnitäppe- o.d. NÖgNk, -täpp- o.d. Sdm, äv. 
-täpps- SdniNk>: andtäpp-fåll (Ög) o. -gård (Sdm) = 
-g är ds gård. -gärdsel (för andtäppgärdsgård) ÖgSdm. 
-gärdsgård (ÖgSdnINk) gles, enklare (av sämre virke 
uppförd) gärdsgård kring andtäppa (el. träda som betas 
o.d.). °Han ä som en antäppägärsgåk, dö ä gammalt 
stöka (ruttet gärdsel) som knapt håller årä ut (om skröp-
lig åldring) Nk; likn. från Sdm. -kvist björkkvist, anv. 
som (el. avsedd till) vidja i andtäppgärdsgård Ög. -stör 
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(i el. för andtäppgärdsgård) SdmNk. 
andur, andor, 'ander o. ondor m (and/ur, -ur o.d. Dal, 

ann/ur, dn- NVrm; and/or, -sr o.d. DaIHrj, alnar 
o.d. Hs1Mp—Lpl, ander o.d. DalHs1 (enst.), 'annelr, 
0-1 Hsl; ander o.d. Lpl(enst.)Nb; s'ndsr o.d. Dal(Idre)-
Hrj(äv. snds'r), ånnår J1(lichn). Anm. 1. 1 NVb äv. 
enst. a'nnar f (i bet. 1); jfr 'andra 2. Amn. 2. Mg. ett 
andur på Gl se 'andre> [jfr fsv andur- (se an-
derstång) o. fvn qndurr samt motsv. i fina o. no. 
Lp1Nb ander väl sekundärt (för *andar av ä. *(jndor) 
till pi; jfr dock äv. 'andre] 
1) kortare skida för (normalt) höger fot, vanl. (delvis) 
skinnldädd undertill (med håren bakåtriktade) o. anv. 
att sparka sig fram, bromsa o.d. med (tillsammans med 
en längre vänsterskida att glida på; jfr (löp)skid m.fl.) 
NVrmDalHsl—Lp1; jfr borst-, fittj-, vadd-andor 
m.fl.; jfr äv. 'andre I, 3andri n g II. 2) [ellipt. för 
"bred-andor, se d.o.] om var o. en av ett par mycket 
breda (o. långa) skidor avsedda för åkning på djup lös-
snö SLpl. 3) [jfr 'andra 21 snöskida (i allm.) 
Lp1NVb(som förled i ssgr)Nb; som senare ssgsled äv. 
om  skida (skidliknande redskap) med annan funktion; 
jfrfuru-,skar-ander m.fl. samtmar-,myr-,rot-
ander . Ga pa a'ndran el. gja ve a' ndro åka skidor Nb. 
Ssgr (till la n der 3, delvis till 'andra 2) (-er- o.d. 
NVb LpINb, 	o.d. Lp1Nb; se äv. -öl a nedan>: ander- 
bråk f (-brak o.d. Nb) mall (gjord av krokig björkstam) 
för brättning av skidor. -brätta f skidbrätte Lpl. -fjäte 
m (-fetan bf Nb) fotsteg på skida. -före skidföre Nb. 
-holk styrränna på skidas undersida Lpl. -kirma f (-tjtirm 
Nb) lätt kälke på medar gjorda av uttjänta skidor (anv. i 
sht av fiskare att dra redskap osv, på vid djup snö). 
-makare skidmakare Nb. -mästare Nb; jfr -m ak are . 
-par skidpar Lp1Nb. -snibb skidspets Nb. -spår skid-
spår Nb. -stång se d.o. -tråd n (-trod Nb) = -fj ä t e . 
-öla f <äv. a'qj- NVb) (NVbNb) o. -öle n (NVbLp1Nb) 
tårem (el. -vidja) på skida. -örja f <-yri, bf -yria o.d. 
Ni» [jfr motsv. i no samt andörj a] skidspår; äv.: 
medspår. 

andura, andurra se antura. 
andvak adj <annvak o.d. MpJ1> [jfr motsv. i no] = and-

vaken 1 (början). 
andvaken adj eanvaken Dsl, annlvaOin, -vatjen o.d. 

Hsl—J1> [jfr motsv. i no samt an dv ak, andv aks en . 
Jfr TJohannisson i ANF 63 s. 188] 1) klarvaken (efter 
att ha vaknat (väckts) under natten el. vid insomnandet); 
sömnlös; sällan äv.: hastigt uppvaknad; yrvaken Hsl—
fl. Jä vajt-js annvattjin ss jä kinjua it ssmn-amm att 
(igen) Hrj. 2) trött av brist på sömn, utvakad Ds1Hsl. 

andvakeväder n <°anvakeväro.d. Dsl(Lignell)Vrm(Ihre, 
RzS)) [förleden motsv. fsv, fvn, isl andvaka, no and-
vaka o.d., sömnlöshet; jfr äv. no andvak adj, om vind: 
som inte lägger sig (helt)] om uppehållsväder nattetid 
med (någon) vind som förhindrar bildning av dimma o. 
dagg (varigenom det är gynnsamt för sädens bärgning); 
a.l. °De va anvakevär i natt Vrm(RzS). 

andvaksen adj (°annvglain o.d. Hsl> [jfr motsv. i finl o. 
fsv andvakse samt andvaken] 1) sömnlös. 2) [jfr 
andvaken 2] kraftlös, utmattad. Anm. Samma bet. 
(el. ev. en därur utvecklad) torde ligga bakom den av 
Ihre från Hsl uppgivna 'som hafver någon viss invärtes 
sjukdom'. 

andvalkst mo. andvakt s <annvakst o.d. SLp1; annvakt, 
annvakt o.d. ÅrnSLpl> [jfr no andvakster, andvokst 
sömnlöshet, liggja med andvakster ligga "på aga"] i 
uttr. "ligga på a. ligga o. sova endast lätt för att kunna 
vakna i rätt tid (el. om  ngt visst inträffar e.d.). 

andvar adj Canvar Årn(IhreS)> [jfr motsv. i no] varsam. 
andvara v 1 (i JlÅni äv. st. v 6) (ann/vara, -vara, -vara 

o.d. JI—Lpl, -vara o.d. J1ÅmNb, -vrjra Nb) [jfr motsv. 
i no] (uppmärksamt el. noggrant el. intensivt) betrakta 
el. iaktta (ngn el. ngt), (med blicken) granska el. mönstra 
el. studera (ngn el. ngt); titta oavvänt o./el. intensivt; 
spana, titta forskande; a.1.; sällan äv. dels: uppmärk-
samma, observera (ngt) Åm, dels: se efter, ta reda på 
(ngt) fl. (Han frågade om han hade stulit o.) °sätta yga 
ti-n (satte ögonen i honom) å annvara-n Åm. 8m han 
(man) ann vara-fl tskke han (en sådan här) sak, sa (så) 
int är e na för päkiga (pengarna) Åm. Katta sitt i 
fönstren (fönstret; dat) å annvara spdrra (småfåglarna) 
Vb. (Du skulle ha sett hur) °han aInvara kon hma han 
tjöfft a Lpl. Stå å annvara väst över fjälla Lpl. Gå å 
annvära om ha (det) ha koma nagen!J1. 

andved m Cannve o.d. VrmHsl> [jfr motsv. i no] trä vars 
fibrer är vint o./el. krokigt vuxna (o. som därför är 
svårbearbetat), motved. 
Avledn.: andvedad adj CanwedaMp (IhreS)) [jfr motsv. 
i no] om träd el. trästycke o.d.: som innehåller el. består 
av andved. - andvedig (bl. -ug) adj eannveug Hsl> = 
andvedad. 

andvirke n Onnlverke, an-, -värka o.d., hannvarke 
Bo, a'nnverke Vrm) [jfr motsv. i fvn o. isl samt a n d - 
yrke] 1) virke (i sht av björk) för tillverkning av red-
skap o.d. Vrm. 2) föda o.d. a) spannmål el. mjöl som 
foder åt djur (i sht hästar), kraftfoder Bo. b) föda (födo-
ämne) för människor, mat; äv. (o. vanl.), i nekande sats: 
minsta mängd ("gnutta") mat, (en) matbit Bo. °Jä har-nte 
fått ett annverke ps hele dan. Jä ha' 	smakkt 
dnnvärke i da. 3) i utvidgad anv. av 2 b (slutet): dyft, 
dugg Bo. Han ha-ute jott ett a'nnverke ino' (ännu). - 
särsk. i ute. ante ett annverkes te'kken inte ett enda 
dugg (av t.ex. arbete) Bo. 
Ssg: andvirkes-klova f <annverkskirsve Vrm) halva 
av kluven, torkad björkkubb (el. -stock e.d.). 

I andväder n (annlvär o.d. VgDslNkVrmVstm, äv. 
ne- Ds» [jfr motsv. i no] 1) motvind VgNkVrmVstm; 
äv.: vindsida, lovart Vrm. Du ska inte stå i a'nnväre 
Vrm. 2) oväder; ruskväder med (hård) blåst Ds1Vrm. 

2andväder se 'ann ssgr A. 
andyrke n <annög(e) o.d. R> [jfr motsv. i no] = and-

virke 1. 
Ssgr <-öges- o.d.>: andyrkes-björk björkvirke för till- 
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verkning av (kör)redskap o.d. B. -ved = and yrke 
andäktig (-ug) o. andaktig adj (asnnicläkti(g)(er), dnn- 

o.d. täml. allm., äv. 	-dajti o.d. SkHa, -datin 
U1—GstÅm, -däktu(g) o.d. G1Da1GstHs1J1; a‘nndaktier 
o.d. HaVg (enst. bel.). Huvudtr. på 2 stav. (acc. 1) i Sk 
o. ställvis i Sm—BoVrmGstVbNb) 1) fromt uppmärk-
sam, andaktsfull; täml. allm.; ställvis äv.: som uttrycker 
el. inger andakt. 2) försjunken i uppmärksamt lyssnande 
el. betraktande el. i allvarliga tankar; uppmärksam, kon-
centrerad; allvarlig; äv. med skämts. anslutning till 1; 
täml. allm. Du ska va astindäkti å la snö'ren rigga (låta 
snoret rinna; skämts. tales.) Ha; motsv. från VgVb. - 
äv. i överf. anv. om  angelägenhet el. ämne e.d.: som 
fångar (ngns) hela intresse, som helt absorberar (ngn) 
Ög. Di hadde nåt a'nndäktit te ta‘lre smm, di så' inte att 
ja kåmm. 3) [jfr andakt 3] fullständigt upptagen, ab-
sorberad (av arbete e.d.), ivrigt sysselsatt; ivrig el. an-
gelägen el. intresserad UlGstHs1MpJ1VbLp1; äv.: flitig, 
trägen, idog UlGstVb. (I dag får du nog ingen hjälp av 
honom,) han e så asiindakti me skosöumiya si Jl. (Han 
arbetade raskt;) °män man (medan) han höll på sam 
andäktigest etc. Mp. 00 va så aIdäktin tä få stikknings 
faku (stickningen färdig) Gst. (På auktionen) va kärana 
sä (karlarna så) anndäkti å få kömma åt byssa halis 
(hans bössa) Lpl. °Vara andäktig i sjön (dvs, ofta vara 
ute o. ro o. fiska) Ul. - särsk. a) i förb. "a. om ngn el. 
ngt mån om ngn el. ngt Vb. (Nog behövs det då) va 
vara (att vi är) diindäkti åm lerä'ka i velinter. b) 
beskäftig(t ivrig) GstLpl. Hon ä sä (så) anndäkti då hö 
(det) ska kömma främmene Lpl. 

andären adj <asnnicleiri NBoD51(äv. n -däke)> angelägen. 
1) om person; al.; äv. i förb. "a. om angelägen om. (De 
sydde kläder åt tomten>) °de va no andärne om d få-n te 
å stannepå gårn Dsl. - särsk., klandrande: alltför ange-
lägen, som jämt har bråttom, fjäskig; nervöst brådskande 
Dsl. 2) om göromål e.d.: angelägen, brådskande Dsl. 
°Dä ä väll ente se andälre. 

andäres adv, äv. oböjl. adj Candäres Dsl, dmidärres, 
aläres NBo, e'endes o.d. Ni,) [jfr motsv. i finl, fvn, no] 
1) som adv: bakfram; i sht i fråga om fällt träds (el. 
stocks o.d.) placering: med toppändan (smaländan) före; 
äv.: på ända Nb. Staken ligg eend es (i vattnet). Hare 
stör endes håret står på ända. 2) som adj: motsträvig, 
besvärlig Bo; äv. dels om väder: ruskig, dels om per-
son: pockande Dsl. °Dä va ett andäres vär Dsl. 

andöja v o. landöva v 2 (i SVg äv. v 1) Candöja VSm-
(Gaslander); a'nndöva VSmSVg> [fsv *andöghia; se 
TJohannisson i MASO 7 s. 142 if.] 1) bry sig om (ngt), 
bekymra sig om (ngt), ta notis om (ngt); i sht i nekande 
sats; a.l. °Han andöfde-t intet SVg(IhreS). Katten a‘nn-
dövde inte få'welen VSm. 2) i nekande sats; dels (i sht 
om svårt sjuk el. döende o.d.): (inte) uppfatta (ngt); 
(inte) reagera på tilltal, dels: (inte) ge akt på (ngt, i sht: 
vad ngn säger), (inte) lägga märke till (ngn el. ngt); a.l. 
Hu a'nndövde i' ugana (ingenting), s,ao hu håre (hörde) 
inte wa daolektan sa'e VSm. Hu a'nndöve inte (om 

medvetslös) VSm; motsv. från SVg. Ja a'nndöva-n (ho-
nom) ente SVg. - särsk., som vbals ^-ning uppfatt-
ning(sförmåga) VSm. °Dä va daolit mä andövniga(n) 
hos honom (dvs, den senile). 

andörja f (asnnidsrja, 	-döije VDal, °andöria 
Hrj(Hillphers 1777), aInitlyr(a) NDal, 	o.d. 
J1(lidm)NVbLp1SNb, -ölj(e), -öri o.d. ÖMpNJ1Åm(äv. 
an-)Lp1(äv. °anyre), äv. drmdylj, 	-yle o.d. 
Vb, anö'llj o.d. Åm, ranl(d)ö're, -y'le o.d. SVb; 
aldäclölja (bf)SNb, asnneclödNVb (jfr ander- örj a)) 
[jfr motsv. i no; jfr äv. dörja samt ander- örj a (u. 
'ander ssgr, se an dur )] skidspår; a.1.; äv. överg. i 
inskränktare bet.: väl uppäkt el. (mer el. mindre) per-
manent skidspår NDal; jfr lång- andörj a. He' (eg.: 
häv) dä båld ditöda! ur spår Åm; motsv. från Vb. 
'Ränna upp (Da1.11—Lpl) el. "göra upp (DalÅmVbNb) 
en a. o.d., åka upp ett skidspår. - särsk. i det bildl. uttr. 
e bjär å'v dajt i su'mu a‘nntlyr det halkar in på samma 
spår; det blir samma visa NDal. 

andöv n (a'nndöv o.d. Bo) [till 2a ndöv a 3] ansträng-
ande arbete, slit. 

I andöva se andöja. 
2andöva v 1 (i NBoll äv. v 2) o. andövas v dep 

döva (a-) o.d. NHaVVgBo(äv. -töve), -döv Jlllidm), 
-öv o.d. J1; nnöves J1> [jfr motsv. i fvn, no, isl, får. 
Bet. (3 o.) 4-6 delvis genom påverkan från antura] 1) 
tr, styra el. hantera el. manövrera; i sht med avseende 
på redskap el. djur J1(lidm). (En yster häst är svår att) 
asrindöv. 2) intr, med årorna hålla en båt stilla (t.ex. på 
en fiskeplats) mot vind o./el. ström NHaVVgBo; äv. tr, 
med avseende på farkost Bo. No ska jä a'nndöva, så få- 

feska Bo. När en alndövar får en ta möjj (rikt-
märke) Bo. Jä kan diindövve ega (ekan) Bo. - särsk. i 
utvidgad anv. a) intr, (på fiskeplats) sakta förflytta båt 
med årorna (VVgBo) el. låta båt sakta förflytta sig (Bo); 
äv. allmännare: hålla ett föremål i sakta rörelse Bo. b) i 
ute. med bet.: pressa el. sega sig fram mot vinden: "a. 
sig fram (på vatten el. land) VVgBo, ^a. och gå (i fråga 
om gående) Bo. Jä kunne knappt a'rmdöve maj framm 
(vid gående i storm) Bo. 3) intr (Bo) el. refl (Bon): 
(kraftigt) anstränga sig, bemöda sig (i fysiskt arbete). 
Han a'nndöva mä de' Bo. - äv.: anstränga sig till över-
mått el. överdrivet (o. på ett opraktiskt el. tillgjort sätt) 
Bo. 4) refl (Bal) el. dep (J1): göra yviga el. våldsamma 
(o. egendomliga) kroppsrörelser el. åtbörder, fäkta el. 
gestikulera (häftigt). 5) intr el. refi, om person el. djur 
(t.ex. häst): uppträda oroligt el. vara ostyrig, bråka; äv.: 
tredskas, vara envis Bo. 6) i kraftuttr. dnndöve mäj 
förbaske mig NBo. - Litt.: TJohannisson i MASO 7 s. 
117 ff. 
Särsk. förb.: a. sig fram se 2 b ovan. 
Avledn.: andövsam adj <asiindövesam o.d. Bo) 1) an-
strängande, tröttsam. De e aIndövsamt å dra träske-
värket (trösk-). 2) (bråkig o.) envis. 

ane s (ane Vg) [till 2a n al föraning. °Dä va sum han 
hade hatt ane å dön. 
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anelse s (a'nelse o.d. SkSm, akels Åm (enst. bel.)) [jfr 
motsv. i da; till 2a n al (för)aning (om ngt); hum (om 
ngt) a.l. °Ja hade liasom en anelse hor de skolle gau Sk. 

anfall n (cfnnfall, a- o.d.GötalSvealNorrl (delvis mer el. 
mindre rsprl» särsk. 1) i uttr. °i el. ve  första anfall vid 
första försöket Nk. 2) anfall (av sjukdom o.d., i sht av 
epilepsi); a.o. 

anfang n Canfang Vb(JALinder» [jfr motsv. i fsv o. 
fint] angrepp. 

anfanga v 1 Canfanga, °infånga Sm(JJLgren), cfnnfagg 
o.d. Vb(bel. bl. från 1800-t.» [jfr motsv. i finl o. da] 
1) fatta tag i (ngn), ta fast (ngn) Vb; angripa (ngn) 
SmVb. 2) gripa sig an med (ngt), börja med (ngt) SmVb. 
°Ja sa (skall) la anfånga arbetet Sm. 

anfaslig se an df a s 1 i g . 
anfera o. anfiera v 1 (anfe'Ira ÖSm; anfie'ra ÖB» 

1) pryda, göra fin ÖBl. 2) refl: göra sig till, söka ställa 
sig in ÖSm. Han anfejrade sä (o. trodde jag skulle låna 
honom pengar). 

anfjätra v = 2anfäkta 2 NUL °Jäidrär anfjäiträ! 
anflykt f (astinflröjjt NHa) råd, utväg. Han har illa  an 

aInfiröjjt än gå te derrras (grannens) å jälpa domm mä 
sa a. 

anfläska v 1 <anflä'ska o.d. (äv. -d'-) B1SSinSHaNk(-fir-)) 
1) i el. som (mildare) kraftuttr.: anamma; äv. överg. i 
interj; al.; jfr anacka 1, anamma 2 a. Jädran 
anflä'ska-t! Bl; motsv. från SSm. Jäkelen anflä'ska! 
Bl. (Han är inte så axelbred) °men anfläska den! Han 
står säkert på hasarna Bl. Anflä'ska! o.d. BlHa. 2) i p 
ptp i adj anv.: fördömd, sabla; äv. som adv Bl; jfr 
anacka 2, anamma 3. °De va en anfläskader pojk. 
(Stadsbor brukar då) ckillten va så anfläskat ohånga 
(glupska). 
Avledn.: anfläskingor interj (cfnnfläskligor o.d., äv. 
anflä'sk- Bl) som (mildare) kraftuttr. (Låt bli mig,) 
`Ma (annars) anfläskngor smöla (mosar) ja dej. 

anflöj n (a'rinfiröjj Sin) språng, långt hopp. Han to ett 
asnnfiröjj öve-cliket. 

anfungera o. anfurgera v 1 (anfonje'ra, -fenj- o.d.; 
anforje're, -fårj- o.d. SVSk) framställa, bereda (mat-
vara o.d.); anrätta (mat); äv. dels: arrangera, anordna 
(ngt), dels: hantera, handskas med (ngt); jfr an tre ger a. 
Anfovis, den kan di ente anfonje're i Tysslann. °Du e 
så dokti, så du kan nokk anfenjera-d (det) po nån le 
(ngt sätt). Setije (säckar) e så beswärli å anfårje'ra. 

anfys se ann ssgr. 
anfådd adj <cfrinfcidd(er) SmVg (enst. bel.)) om födo-

ämne: ankommen. °Mjökka e anfådd Sm. Dö höra tjö'tt 
böljar bki lite cfnnfått Vg. 

anfånga se anfanga. 
anfäkt s (i Ög möjl. f) o. 'anfäkta f <a'nnfäkt ÖVrm, 

anfä'kkt VVstm, (möjl. delvis som sen. ssgsled, jfr b, 
c;) `Onfälct SSm(HyWn-Cav. ms)GI(Visby; PASäve i 
GO)Ög(Ka161 o. RzS); a'nnfäkta SBo) anv. som el. i 
nedsättande personbenämning. a) anv. som skällsord 
SBo. b) i ssgn (el. möjl. förb.) 'skarrpen-anfäkkt be- 

nämning på mager man Gl, o. förb. ^skranglig anfäkt 
benämning (el. öknamn) på lång o. mager person ÖVrm-
VVstm. Dö ä gt (allt) slcragki aInfäkt ÖVrm. c) i förb. 
(i Ög möjl. bl. ssgn) 'skarpen(-)anfäkt benämning på 
vresig o. vass person (i sht kvinna el. barn) SSmOg. 

2anfäkta v 1 o. anfäktas v dep 1 <an(n)Ifcikta (a-) o.d. 
täml. allm, äv. -fäjta SkB1Sm; -Riktas o.d. ÖgHrj. Acc.: 
I bet. 1, 4, 6 o. 7 vanl. huvudtr. (acc. 2) på 1 stav., i Sk 
dock nästan bl. o. i VgBoJ1 i bet. 4 äv. huvudtr. (acc. 1) 
på 2 stav.; i bet. 2, 3 o. 5 oftast huvudtr. på 2 stav. (acc. 
1, i NkDalGst acc. 2)) 1) fr, ansätta, antasta, plåga, 
(starkt) besvära el. oroa; bestorma, ligga över (ngn med 
böner e.d.); GötalSvealNorrl. (De sade det var maran,) 
men de kan jo hende di fikk ante'ppe, de va ilreväl di 
anfe'kktedes SVSk. (Mannen lovade djävulen pengar 
m.m.) 'om-an velle anfäkta smeen Sm. Han va sa aln-
fäkta tå hosta (av hostan) Hsl. Dö Is'nar (lönar sig) inte 
du a'nnfäktar mek (näml. om  penninglån) Ha. - särsk. i 
utvidgad anv.: hantera el. handha (ngt, i sht ngt som 
kräver tekniskt handlag e.d.) Vb(JALinder)Lpl. (Jag vet 
inte hur) ja ska drinfäkt än han (den här) malcapä'n 
Lpl. 2) [specialanv. av 1, om djävulen o.d.] tr el. intr, i 
el. som (mildare) kraftuttr.; äv. överg. i interj Götal-
SvealGstMpJlknLp1; jfr anamma 2 a. °Djäkelen 
anfäjta den paugadrommelen (pojk-)! Sk. 9(Fan) an-
fäkkte dög am int du vska (lyder) Dal. °Den här, han 
djävlar anfäkta hsrker (orkar; om häst) Dal. Jäklar an-
fällda! Åm; motsv. ställvis. °Nä sao anfäkta maj om 
ja jugå! Sm. Anfä'kkta dö'! Vg; motsv. från Sm-
HaSdinNk. °Anfäkta dö snuset, sa hin när de sköt-en i 
näsa (ordst.) Dsl; likn. från HaVgNkUlDal. Anfälkta 
tåkks rall (sådant skräp)! Gst. Anfä'kkta! Vrm; motsv. 
ställvis. Anfälkta å reje'ra! Ha; motsv. från SmÖg-
SdmUl. 3) i p ptp i adj anv.: fördömd, satans Sm (jfr 
an amma 3); äv. som adv Vg. °Anfäktade kona (kvin-
na)! Sm. Kvija ä så anfä'kktata le'-risr en sa (skall) 
mjsirka na, så Vg. 4) [jfr 2a f f e kt a o. fäkta] refl el. 
(i ÖgHrj äv.) dep: göra häftiga el. yviga (o. egendom-
liga) kroppsrörelser el. åtbörder, fäkta med armarna (o. 
benen), åbäka sig, gestikulera (livligt) SkSmVgBoög—
VrmVstmHrjMpJl; äv. (i Bo äv. intr): ställa till spekta-
kel; bråka, rasa Vrm; vara oregerlig Bo; föra oljud, 
domdera, gå an BoÖgVrmÅm. (Hon) °anfäkta sök varre 
än en stolle på en spetal (ett dårhus) Vg. °Dö va svår 
dösskamp, han anfektä sej så Irmä live gekk Sdm. Dän 
där, han asnnfäktas å väsnas så Ög. Svä're å a'nnftikte 
(domdera) Bo. 5) refl: visa sig upprörd, beskärma sig 
Vg. Du anfä'kkta-cläk, män ja vet noj, va du går fsre. 

refl, i uttr. "a. sig på förbanna sig på ÖSm. Han svor 
å annfäktade sä på att dö skulle allri bli ns mö dö. 

[jfr antur a 1] refl: anstränga sig NBo. 
Avledn.: anfäktingen interj (anfä'Icktigen VgNkVrm) 
mildare kraftuttr.; a.l. °Anfäktingen att ja ble ätter tåge! 
Vrm. - anfäktning fl) i pi: egendomliga åtbörder Vstm. 
2) [väl under påverkan av fäkta] brådska Sdm. 

anfäkter spl se affekter. 



anfärdas v <°annfåälts Nöt> [jfr anb at a s o. färdas] 
vara bångstyrig. 

anfarla v, med avseende på högfärd: bära SSm(enst.). 
(Du passar inte att vara högfärdig, för) du kan inte 
anftilala höffäan (högfärden). 

anförgör o. anförgö s (m Sm) (annföjör, 'anfåjör Sm, 
annföljö Bl) [av anförare med anslutning till göra 
resp. g ö] anförare, ledare (i sht för lek, upptåg o.d.); 
a.l. (Han) °skulle va licksom anföljö för dom (om diri-
gent) Bl. 

anförlägen adj <a'anfölleij(Den, --lägen o.d. Sm> ange-
lägen. D-ä inte a'nnföläget. °Han kum så annfslöjän. 

anförse st. v (i Ul äv. v 3) <anntföje, -föjj o.d. NSkÖl-
SmögSdnINkVstm, -fåsajj o.d. NSkB1, anföjf o.d. Ul) 
1) anse, hålla före; a.l. (De tröskade) °så mykke så di 
anförsåg att de skulle näkke te såsä (utsäde) Ög. °Den 
der anförsir ja varå en rektig tok Nk. - särsk. a) i förb. 
"kunna a. kunna förstå el. se  el. finna; anse, hålla (för) 
NSkB1SdniNkUl; jfr 2a n se 2 b. (Det är väl större värde 
i en märr än i en hustru,) 'inte anna (annat än) ja kan 
anförsi Sdm. °Ja kan-te anförsi att ja ä go-tte (i stånd 
att) köpa gålin Nk. °Ja kan anförsi däg för en slärvkär 
(slarver) Ul. b) överg. i bet.: påstå NkUL Ja vill då 
annföjj att d-ä likkst te spita (bäst att störa) sä'a i de 
här väre Nk. 2) [jfr förse] refl, ta för sig Öl. °Dä ä en 
som kan anförsi se. 

anförtro v 3 (annfsrtro, a- o.d.; ställvis) särsk.: betro 
(ngn) el. lita på (ngn); i sht i p ptp i mer el. mindre adj 
anv.: betrodd; ställvis; jfr antrodd. Ja kam-te ann-
förtro-n (dvs, ge honom kredit; yttrat av auktionist) Ul. 
(Laga maten) de va han inte anfärtro'dd te Sk. Han d 
mö' dnnfstrodder (har många förtroendeuppdrag) i 
so'kkna Sm; likn. från Nb. - särsk. i uttr. "bli illa a-dd 
bli misstänkt Bo. 

anförtroende n e-tro'ende o.d. Ul, -tro'wwene Sk> an-
seende för pålitlighet (e.d.), förtroende Sk. Den ka'ren 
har stort anfårtro-wwene. - särsk. a) i uttr. "ha a. vara 
betrodd Ul. an (han) a-nte anfstroende te ta emot egen-
domen. b) överg. i bet.: förtroendeuppdrag Ul. 

anförtruten ptp adj (annförtruten ÖU1) [jfr f örtr ute n] 
motsträvig. 

lang s ångest Hsl(Ihre o. därefter Rz, där uppgivet som 
från Åm); tvivelaktigt. 

2ang s ((h)agg ÖLJ1) = 2a ngel- kr o k (o. möjl. sekun-
därt till d.o.; se 'angla ssgr). 

3ang s rotgren, se å n g . - 4ang adj trång; retlig e.d., se 
å n g . 

sang adv bakfram Hsl(Ihre o. därefter Rz); felaktigt. 
anga se ånga. 
angacksen adj eangacksen Ds1(11treS). Anm. I Ihre fel-

aktigt angaiksen> "förundersam". 
'ange s ånga, vinddrag o.d.; rot(gren) e.d., se ån ge. - 

2ange v se angiva. 
angul o. långel m, äv. anglor f pl (asggel (äv. 

a'-) Bo(ovanl.), dogäl o.d., a'ggul Gl, d'ygek JI; i bet. b 
äv. pl  agglår Gl) [jfr da angel, fvn, isl öngull, no ongel,  
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ongul, får ongul] fiskkrok (i allm.); metkrok Gul. - 
särsk. a) större fiskkrok; i sht om sådan krok på (el. 
avsedd för) "storbacka" (ett slags långrev); i vissa uttr. 
äv. i utvidgad anv. om  fisk på sådan krok Bo; jfr t v e - 
anglar. froglar i tjön (sjön)! (uttr. anv. vid uppdrag-
ning av backa då fisk syns på flera (tre) krokar å rad 
ned igenom vattnet). b) lårtgrevskrok; vanl. i pi, koll.: 
långrevG1;jfrflundre-,torsk-anglar el.-anglor 
m.fl. Kast(ä) agglar el. 'anglår lägga ut långrev. 
Ssgr: A (jfr 'angla ssgr A): (agg(g)ä1-, aggla-, agglä-
o.d. Gl; se äv. (ang. Bo) -lag nedan>: angel-bete e-baitä 
Gl> agn för långrev. -betning (-baitnigg Gl> agning av 
långrev. -böja e-Miga o.d.> o. -böjare (-båigare o.d.> 
= -lag (början) Gl. -dragning uppdragning av långrev 
Gl. -hundra n uppsättning (om ca 100 el. flera, ofta ca 
120-160) krokar på el. till långrevsstycke 01. -karp m 
o. -karpa f med låga kanter längs tre sidor (o. hål att 
fästa "angelklöv" i) försedd brädskiva, avsedd att agna 
o. till utläggning medföra långrev på m.m. Gl; jfr -k i m , 
-t r å g , -vanna. -kastning utläggning av långrev Gl. 
-kim m (-kimb Gl) = -k arp a. -kleve m <°-klaivä o.d.>, 
-klov n (-klin), -klove m ( Qklua), -klämma o. -klöv f 
(-Iday) gaffelformigt redskap (träklyka el. -stycke) att 
träda upp långrevskrokar på (för upphängning av reven 
m.m.) Gl. I-krok långrevslcrok Gl. -lag n <a'ggellaww, 
agglre- Bo> [jfr motsv. i jyll o. no dial onglelag; jfr äv. 
agn-lag (u. 6a g n ssgr)] visst redskap att rätta till 
deformerade fiskkrokar med (o. linda upp garn på); jfr 
-b ö j a , -b öj are , -lägga. -lägg m skaftet på fiskkrok 
Gl. -lägga = -l ag (början) Gl. -märke landmärke för 
utlagd långrev Gl. -pasa f i pl, säcktrasor anv. att binda 
om "angelkarpor" med därpå liggande agnad långrev 
för att behålla denna ordnad vid transport till utläggning 
Gl. -rej n el. f <-rai Gl) långrevsstycke (att vid utlägg-
ning binda ihop med andra sådana) med visst antal 
(100-200) krokar. -reve m (-raivä Gl) huvudlina i el. 
till (stycke av) långrev. -skoge m = -v år de 01. -smälta 
ögla i ände av långrevsstyckes huvudlina (för fastgö-
ring vid annat stycke) 01. -stekel m e-stikel Gl) = 
-k 1 ö v . -sten (Gl) 1) = -t åg - sten. 2) liten sänksten på 
(el. till) långrev. -stycke = -r ej Gl. -telne m e-tälnar 
pl, -tjänä Gl> = -reve. -tofs e-tåpps> o. -tofse m 
(-tåppsä o.d.) tafs för lå'ngrevskrok Gl. -torn se d.o. 
-tråg = -k ar p a 01. -tåg n förankringslina till långrev 
Gl. -tåg-sten (till förankring av långrev) Gl. -tög e-tau 
o.d. Gl> = -t å g . -vanna = -k arp a Gl. -vette m = -t å g 
Gl. -vårde m <-vadä Gl> vakare för markering av ut-
lagd långrev. - 8: ångel(s)- se 'angla ssgr B. 

2angel m eaongel, a'ggel SSm, a'ggek (-1), a'-, äv. å'-
NSm, °angel Bl(Rz)Sdin> [till 2a n gl a ] 1) = 2a n g el - 
kr ok B1Sm. 2) = angel-trä (se 2angla ssgr) Sdm. 

3angel m (i Åm o. alternativt i Ög f) <dgyel Ög, a'gge4 
Ul, hå'ggelt Åm, bf pl dogitera (f) Ög, hdogitett Åm, 
hakgran o.d. Nb> [för ÅmNb h- jfr hangel] 1) tånge 
el. (hak- el. ögleformig) fästanordning på (ställnings)-
sågblad ÖgÅm(i fråga om ramsåg)Nb; äv. i utvidgad 



'angel 

anv.: handtag (U1) el. arm (Ög) på ställningssåg. Jfr 
såg- o. s å g bl a d s- an gel. 2) (redskap försett med) 
pigg(ar); i ssgn fot-angel. 

4angel m (-aug& Bo, -augel o.d. Gl) [möjl. utgående från 
lus-angel; jfr d.o.] som sen. led i ssgr som utgör 
nedsättande el. förtrytsamma benämningar på person 
(el. djur); se flog-, lus-, riv-, sved-, trät-angel 
m.fl. 

'angel s (n Bo) (enst. a'ggek Bo, °angel SdmUl) [jfr 
6agn o. 2angl a ; jfr äv. 3ang 1 a] agn för fisk Bo; 
småfisk till agn SdmUl. 

angel(i)a o. agnelia, agnen, anel(1) s eangel(i)a Gl, 
°agnelia Sm, e'agne'lljor, "--1 e.d. (pl) SkSm(äv. °mag- 
neller), 	Gl, `'-er (p1) SmÖg, 'anel(j)e (p1?) Sm) 
benämning på vissa (likartade) potatissorter: Professor 
Mxrcker SmG1; Imperator Sk; Up to date SmÖg. 

angelika s o. angelik fel. (på Gl) m <ange'lika Sk(enst.), 
'angä'llk, (i ssg) aogelik-, aggilk(ä)-, anälk- o.d. Gl, 
anje'lik, a'nnllplik Lpl, -jekik VJ1) benämning på väx-
ter av släktet Angelica. (Anm. Bel. från G1 utan uppg. 
om  art.) 1) fjällkvanne, A. archangelica archangelica 
Lp1; äv. i inskränktare anv., om växten i förstärknings-
stadiet (med bladrosett men utan blomstjälk) VJ1; jfr 
my r-s tut. 2) strätta, A. sylvestris Sk. 3) i utvidgad 
anv., som förled i ssg; se nedan an g e li k- r ot 2. 
Ssgr: angelik-gomp f (°-gompa bf Lpl) ett slags mat 
beredd av kokt späd fjällkvanne o. kärnmjölk o. 
konserverad genom jäsning (o. äten i sht vintertid). -rot 
(äv. -ks- Lpl, aggilk(ä)-, anälk- o.d. Gl) 1) fjällkvanne-
rot (my. bl.a. medicinskt) VJ1Lp1. 2) benämning på 
växter som (till utseende el. my.) liknar A. sylvestris 
(el. archangelica) Gl. a) kirskål, Aegopodium podagraria. 
b) läkevänderot, Valeriana officinalis. Jfr anil j e rot. 
-stut m blomstjälk på el. av fjällkvanne; äv. i utvidgad 
my.: exemplar av fjällkvanne med blomstjälk Lpl. -vat-
ten (vari fjällkvanne kokats; anv. som utvärtes medel 
mot värk) Lpl. 

1-2angelkrok se 'a ng el ssgr resp. 2a n gl a ssgr. 
angelmus o. ångelimus, anger-, ånger- f eangeljmus 

o.d. SSm, (fock- o.d. SmÖg, °anger-, augä- o.d. Sm, 
"ånger-, d'uger- o.d. Sk(Rz)Ö1SmHa(Rz)ÖVgÖg> [jfr 
motsv. i da; av lty angelmuus] 1) (vanlig) näbbmus, 
Sorex (araneus); a.1.(ej bel. från Öl). 2) nedsättande 
benämning på person som är gnällig o. sjåpig el. tafatt 
e.d. ÖlÖSm. - Lift.: GHolm i NysvSt 59-60 s. 164 if. 

angelpiga se anglepiga. 
angeltorn m (°angle-tånn Gl(PASäve i GO)) [möjl. till 

ange!] liktorn. 
angelägen adj <annjejlägen (-ji-, -legen) o.d. SkHaVg-

DslÖg—Hs1Mp—Lpl, -lägen& SIcHa, -läj(j)en o.d. 
SkB1Sm—BoÖgUlDalGstHrj, anne- o.d. VrtnikmVb, 
anndje- o.d. DallirjNb(äv. -leän o.d.), andelejin o.d. 
UlDal, anngellägen (agg(e)-, -löjen) o.d. SkB1SmHa-
BoG1U1, enst. ann- SmG1. Huvudtr. på första stav. (acc. 
2, i UlGstHrj äv. 1; täml. allm.) el. på tredje stav. (acc. 
1, i BoVstmGst äv. 2; SkB1Ha--G1VrmUlVstmNorr1). 
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Anm. Från skilda håll uppges ordet vara (mer el. min-
dre) rsprl) 1) viktig, betydelsefull; brådskande; om gö-
romål el. ärende e.d., sällan äv. om  brev SkB1SmHaUl-
DalNb och f.ö. mera sporad. (Han skall väl) nsnstä'ssen 
på nset a'nnjekjet Sm. - särsk. a) i uttr. "ha a-t ha 
bråttom Ul. Ha andeleji u't. b) om föremål: av värde 
Ul. c) om tid: bråd Ul. Anjelegnista tid'n. 2) bl. predik, 
ofta i förb. med prep 'om: som hyser el. visar (alltför) 
stark önskan el. starkt intresse (för ngt el. att ha el. få el. 
göra ngt o.d.), (alltför) intresserad el. ivrig; täml. allm. 
(En flicka skulle inte gå för att träffa en pojke) °å görä 
sej angelägen, dö va e skam Sdm. °Ho e angelegi um 
ssrjehanken (vigselringen; om giftaslysten kvinna) 
N1c(Grill). °dn va riktit anjiläjin tö få tjöp kuria (kon) 
Dal. - särsk. a) i förb. ^a. efter mån om el. intresserad 
av el. ivrig efter el. begiven på (ngt el. att göra ngt o.d.) 
SmHaGl; sexuellt lysten efter (ngn) Gl. "Han var så 
anglägän ättar brännväin Gl. "Ha jär (hon är) anlägi 
ättar kalar (karlar) Gl. b) överf., om handling: fjäskig 
el. överdrivet intresserad Sm. (Man kan inte bjuda hit 
honom nu igen>) dö si ss annjelejjet ut. 3) förlägen 
Sk(enst.). "Hon ble lotta angelä'gen. 

anger s, adj se ånger. - angermus se angelmus. - 
angerpiga se an glepiga. 

angesjack m <°angescha'kk NÖSk> [jfr antrasjacks] 
utsirning i trä (på hus). 

angest adv (Rz 9 b. Uppg. är otillförlitlig). 
angiva st. v 5 el. 4 (i supinum äv. -gett, -gutt) el. v 2 (jfr 

giv a) <alnljiva o.d. VbNb, 	o.d. Sk(äv. anji9B1- 
HaB0D51G1(-gi)Nb, -je o.d. Sm—BoÖgSdniNkUI-
VstmJlikinLp1) meddela, uppge o.d.; jfr giva an; särsk. 
1) för brott e.d. angiva (för myndighet e.d.); äv. med 
prep 'för följd av subst betecknande brott e.d.; a.l. (få 
bel, från i sht Norrl). Vett-e (vill du) a'nnje-n, så få-ii 
pkekta Ha. °Så ble han angedder för länsman Vg. "Ange 
nsn för bränvinssalo (-försäljning) Nk. 2) anmäla till 
deltagande i nattvardsgång VgVb; vanl. i uttr. 'a. sig el. 
ngn till nattvardfs el. -en Sk el. -sgång Vg. 
Avledn.: angivare m, särsk.: person som vid auktion 
lämnar skrivaren löpande besked från utroparen om 
gjorda inrop Ul. - angiv(n)ing f <-jevvnig, Qgpinga bf 
Vg) anmälning till nattvardsgång. 

'angla o. ångla v 1 <auglä Gl, 'anglsr (pres) Dal(Idre), 
cfgulre o.d. HrjJk å 'Boett Jl, "ångra Hsl(Ihre o. därefter 
Rz)> [till 'angel, 'ångel; jfr 'angla] 1) meta 
Dal(Idre)Hs1Hrpl; äv.: pimpla J1(lidm). Äggek ma dun-
krok .11. °Ånglre små ars (småöring) Hrj. - särsk. i uttr. 
sitti å åoyek i bildl. my.: sitta o. sova o. nicka djupt 
med plötsliga hastiga huvudlyft J1(lidm). 2) fiska med 
långrev Gl. 
Ssgr: A (auglä-, äv. augäl- G1): angel-dont n (°-domtä 
bf) don för långrevsfiske. -sand n sandigt grund anv. 
som plats för långrevsfiske. -väder (lämpligt för lång-
revsfiske). - B (Anm. Förleden ^ångels- formellt till 
'ångel; se 'an g el ) <cfguelf- o.d. HrjJ1, äv. (jfr 
formavd. till enskilda ssgr nedan) å'ugej- o.d. 	ångel- 



95 	 angå 

bonad (-bana) o. -doning metdon Hrj. 	<-es- 
(lidm.)) hål i is upphugget för pimpelfiske. -krok (äv.  
ej- J1) metkrok Hrja -käpp (-ej- J1(lidm.)) enklare 

pimpelspö (av varierande form). -mask <-mask o.d. 
HrjJ1; äv. -ej-m- J1) metmask. -rev (äv. -ej- B) metrev 
HrjJ1. -sjön m bf <-es- J1(lidm.)> i uttr. "vara el. fara på 
å. vara resp. bege sig på isbelagd sjö för att pimpla. 
-skrucka ett slags fiskväska Hrj. -skär n (-ej- klidm.)) 
grund, vintertid anv. som pimpelställe. -spö (-spa Hrj, 
spö J1) metspö. -sticka (-ej- J1(lidm.)) jfr -k ä p p . -vad 

m (-ej- J1(lidm.)) = -r e v. -ösa (-ej-ögs fl (lidm.)) isslev 
för rensning av vak vid pimpelfiske. 
Avledn.: änglare metare J1. ångling f metning, mete 
HrjJ1; pimpling R 

2angla v 1. vbals '-ing B1SmÖVrmHs1 (a'ygla, a'gggla 
o.d. B1Sm, dolm o.d., äv. å- NSm, dooka (a-) o.d. 
ÖU1(äv. d-) samt enst. (y.) bel. från ScraVrmDalHslikm, 
i ssgr äv. aggel- (-ek-) o.d. VgBo, (h)å- o.d. Sdm; äv. 
enst. aggna SSm (jfr 4a g n a )> [eg. samma ord som 
'angla; trol. från Bl(S)Sm spritt till andra dial (delvis 
via rspr, i vilket ordet äv. upptagits)] vinterfiska (gädda) 
med särskilda redskap o. viss metod (jfr angel-don, 
2-kr o k , -rätte m.fl. ssgr nedan), angla; a.l. (Han) °sto 
ute pao fjodn (viken) å aonglade gäddå (pi) SSm. 
Särsk. förb.: a. upp fiska upp (ngt) genom angling Sm. 
Ssgr 	(-tre-) o.d. B1Sm, -ggel- (-ek-) o.d. SmVg- 
BoSdmVrmUlDalHs1; se äv. -mete nedan>: angel-don 
redskap (krok, rev, anordning som ger signal vid napp, 
m.m.) för angling BISmÖU1 samt enst. y. bel. från Bo-
Dal. -fiske angling SmÖVrm(y.). 2-krok ett slags stor, 
bockad krok för angling (avsedd att agnad med mört 
e.d. sättas ut från vak o. vid napp med mothugg fastas i 
fiskens mun för inhalning) B1SmÖU1 samt mer enst. 
(y.) bel. från VgSdmVrmDalHs1; jfr 'a n g . -lina rev 
anv. el. avsedd till angling SSm. -mad n agn till rag-
ling SSm. -mete (12dggek-, "hångek- Sdm) angling. 
-rätte n koll., om angeldon som utsätts vid o. i var o. en 
av ett antal (ofta: 10-12) med jämna mellanrum i cirkel 
e.d. upphuggna vakar; äv. om  området innanför sådan 
cirkel SSm. Sätta u't ett dugglärättä. -skjule n stor 
enbuske fastsatt i isen i mitten av "angelrätte" till vind-
skydd för fiskare vid angling SSm. -snor f = -lina 
SSm. -spö ÖVrm(y.); jfr -t r ä . -trä kort träspö för ang-
ling (avsett att stickas fast i isen o. försett med anord-
ning som ger signal vid napp m.m.) Sm. 

3angla v 1 (enst. dolm Bo, a- Vstm> [jfr 4a g n a o. 
'angla samt san gel] agna Bo; äv. i förb. aggka på' 
(fisk), sätta (fisk) till agn på krok Vstm. 

anglar s pl se 'angel. 
anglepiga o. ångerpiga f (a'gyglelpia, eg)ggle-, &g-
le- o.d., äv. -pire Bl, aanglelpiga, "ånger- NVSk(SNils-
son 1855), åsggpi(e)rpl NHa. Anm. Uppg. ang. "anger-
piga i Rz (627 a) är trol. felaktig> benämning på skilda 
flundrefiskar. a) rödspätta, Pleuronectes platessa Bl. b) 
sandskädda, Pleuronectes limanda NVSk. c) lerskädda, 
Hippoglossoides platessoides NHa. - Litt.: DKonlall 

1968 s. 58 f. 
'angling se 'angla. 
2angling m «tokig Vrm> om var o. en av (de radiellt 

nedtill ordnade) krokarna på en "såtkrok" (redskap för 
ryckfiske av lake). 

anglor f pl se 'angel. 
angläs s (m fi)(agellä's, °-Itijs Sk, agleijs Sdm, akolg(s) 

J1) dansen angläs SkJ1; äv. om  musik(stycke) till denna 
dans SkSdm; äv. i utvidgad anv., om "brännvinspolska" 
(se d.o.) Sk. 

anglätt(a) s se landglätt.- anglätt(en), anglättig adj 
se "andglätt. 

angrov adj (°anngniv(e) SÖSm) [möjl. till al n] "mycket 
tjock". 

angse(n) adj se ångsen. 
angsjafarter s pi Cangsjafarter Sdm) sammanfattande 

benämning på redskap, material o. dokument som krävs 
för uträttande av ett visst arbete el. göromål. °Nu måtte 
ja-I (väl) te de nogestä ha mind angsjafarter i redo 
(närnL för timring av stuga). 

angul se 'angel. 
angå st.v (jfr gå) <a'nnIgd, a'gg- (a-) o.d. täml. allm., 

-gg, -ga o.d. GlDalVbNb, -gap o.d. SGötal, -gg, aIdgs 
Dal. Äv. huvudtr. (acc. 1) på andra stav. Sld-laDalNb> 
1) om verksamhet o.d.: ta sin början; ske, äga rum, 
försiggå, utföras 01. °När da kaffiä (kaffedrickningen) 
skudd anga (då satte jag brännvinslitern på bordet etc.). 
°Skaffardansn (värdarnas dans) skall anga fyst (först; 
vid bröllopsdans). 2) beträffa, gälla, röra el. höra ihop 
med o.d.; i allmännare bet. nästan bl. i uttr. "vad ngt el. 
ngn angår (beträffar) SmG1 samt sporad. bel, från öv-
riga GötalDalLpl, o. 'vad det angår till (i fråga om att) 
göra osv. ngt 01; jfr 3 samt angående (s ). (En) 
°"fwerra" (ett slags skramla) annjekk vadaskall Sm. 
Va rd'wen (rågen) agggår-jå ä ham-bra Bo. (Hus-
andakten är borta, åtm.) va de anngar ti läs i bäibln u 
salmboki Gl. - särsk. a) i uttr. "vad det angår med ngt 
(SmG1) el. 'vad som angår (med) ngt (01), vad beträf-
far ngt. Va sum anngar me sedi i ar (säden i år), så etc. 
- b) om person: vara anhörig till (ngn) Dal. 3) 
[specialanv. av 2] i nekande el. frågande el. därmed 
jämförbar sats: (inte) tillkomma (ngn) att befatta (sig) 
med el. lägga (sig) i e.d., (inte) bekymra el. röra (ngn); 
(inte) angå (ngn); täml. allm.; jfr an g år s . Agggd-clei 
dök um ja vekar (vilar) mäk? Vg. - särsk. a) med obj i 
dat Da1J1. Ä &mor int prdstim jätt dugg det angår 
inte prästen ett dugg Dal. - b) med utelämnat subj "det i 
uttr. 'angår dig (mig) inte o.d. SdmUl—GstMpVbLpl. 
Anngd-nt-ä Ost; motsv. från Dal. Roggd-clä-nt, på-
std-qä-nt, ta-n tjäpp å jligk hemm! Mp; likn. från Vb-
Lpl. - c) i det ordlekande (jfr and hand) uttr. ä waken 
(det varken) andgsr eld munngsr di det angår dig inte 
Dal. - d) i vissa genmälen (väl anv. i sht bland barn) på 
svar som "det angår dig inte; ofta subst (jfr äv. anm. 
nedan). °Anngdä i Skånä å kregogdä i Lunn Sm; likn. 
från Ha. °Angår, han går i Skåne å bär lusapdse (o. 
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likn.) Sm. Agggå-ag-gcla (han går) på Ölann å sällja 
(säljer) löss Sm; varianter från ÖISm. Anm. I sådana 
genmälen används (som ordlek) äv. "annangång (jfr 
d.o. 2) el. "gård (SkHa) el. pl  nangårdar (VgSdmNk). 
°Hur många angåkar har du te sälrja? Nk; motsv. el. 
likn. från VgSdm. - e) i det ellipt. uttr. ^inte mig a-r, 
tillfogat fråga för att göra denna hövligare NSk. °Haa 
ska du gau, inte me angaa? inte för det angår mig, men 
vart skall du gå. - i) med konstruktionsväxling, i uttr. 
"a. sig över ngt bry sig om ngt Dal(enst.). Wend skuld i 
(vad skulle jag) behöv anngo mi nå iver ä' (det)? - g) 
oeg., i uttr. °de angar int din stjärt, ick mindar (mindre) 
din näbb det angår dig inte det ringaste Gl. 

angående(s) prep <ställvis (o. vanl. mer el. mindre rsprl) 
i GötalÖSvealDalMpLpl. - särsk.: -enes o.d. SkHaMp-
Lpl, -ane(s) SkSm—Bo> beträffande, om; vad (ngt) be-
träffar; a.o.; i NDal äv. styrande dat. Anga'yenes 
himmanstjöb (henunansköp) skolle di ha slerd ved (skri-
vet) Sk. - särsk. a) med prep "med (G1) el. ^om (U1). 
Anngåändä me dän slaivälsn, så etc. Gl. b) i uttr. 'det 
är angående ngt el. ngn det rör el. gäller ngt el. ngn, det 
är om ngt el. ngn SkHaSdinDal. Go da', de va angå'ene 
di där pannl'fflåma (den där potatisen) Sk. ED ir 
dnngoänd raskkam (dat, hunden; om visst ord med bet. 
'jycken') NDal. 

angålas v se andgulas. - angålig adj se andgulig. 
- angårdar pl se angå 3 d (slutet). 

angå'rs inted <dogrlj§ o.d. Ni,) [till an gå 3] (anv. i sht 
till barn:) det angår dig inte; med samma innebörd äv.: 
armgå'g i Törefel'8§! - äv. subst, i genmäle på sådant 
yttrande (jfr angå 3 d): 'angIrs fins att tjöp på aptekä 
(för två styver lodet). 

angälla v eangälda Gl> [jfr motsv. i ä. nysv o. i da; av 
mlty angelden] vidkomma. 

angälle n eangälle el. 'angädde SÖSk> i uttr. cpo eged 
a. på eget bevåg. 

anhang n (drmlhagg, -hao o.d. SkSm—GstMp--Nb, 
äv. y'n- Bo, -haygg o.d. SkB1SmHa, -140 SÖSm, 
-haggen Ul, naog Dal, anlha'o, -hero o.d. Sk> 1) 
tillbehör Vb(JALinder). 2) (djävulens) anhang; äv. mer 
el. mindre förbleknat (jfr 3); ställvis i GötalSvealNorrl. 
Dö ä ett satans annhao, dö deiriga tjuvpakket Vg. °Hin 
hål å hans anhang Vrm. 3) nedsättande el. föraktligt 
e.d., om grupp av personer. a) (ngns) följe el. sällskap; 
äv.: (ngns) anhängare el. hejdukar e.d.; flertalet a.l. (De) 
fekk ta imod bade hannum 8 hele hans annhao (i fråga 
om familj) Bo. b) besvärligt påhäng (i Dal äv. om  en-
skild person) SmHaBoÖgUlDalGstLpl. An fikk sä (sig) 
annhageä (bf) då an jifin sä (i fråga om släkt) Lpl. c) 
patrask, pack (i Ög äv. om  djur) SkSmVgÖgVrmUl-
GstJ1Vb. Sije'nere ä ett jädra annhao Vrm. - jfr 
ahång, anhäng, avhang. 

anhanga v, i pres konj i ute. med bet.: fan anamma (dig) 
Gl. °Dän aumi (el. °dän säure) anhangi (el. °anhanga 
di). 

anharva v se ann-harva (u. annan ssgrE). 

anhava v <as nnha NHsl> refl, bära sig åt; i sht i fråga om 
opassande uppförande o.d. Han annhar seg som en tsjpar 
(torpare; tales. när ngn väsnas i arbetet). 

anhoj n <alnlhåjj BlÖl, °--hoj, -hojj ÖSm) anskri, skrik; 
a.l. Han ga te' ett annhe Bl; motsv. från ÖSm. 

anhoja v 1 (dnnIltäjja o.d. BlÖlÖSm, -haja ÖSm) 1) 
ropa el. skrika högt; gasta B1ÖSm; äv.: anropa (ett far-
tyg) Öl; jfr hoja an. Di va ätter annhsjjade skrek 
att ja skulle stanna ÖSm. 2) gråta högljutt BlÖSm. 

anhumla v 1, i mildare kraftuttr.: anamma Vstm. °Djäkeln 
anhumlra så dumt dö va! 

anhåll n <dnnihåll SmÖgUlDal, 	Sm, -hall 
NkVrmGstHsl> 1) det som ngt hålls el. stöds emot o.d.; 
stödjepunkt; vanl. om  del av redskap; sporad.; särsk. a) 
om del av vinkelhake Sm. b) om stöd för arbetsstycket i 
geringslåda Ög. c) om list e.d. mot vilken svarvstålet 
stöds under svarvning SmNk. d) om på skärbräde fäst 
lädertuta, i vilken knivsudden hålls instucken vid tillskär-
ning av skopligg Sm. e) i uttr. ta alnhåll ta spjärn Sm. 
2) [jfr avhåll; jfr motsv. i flnl o. no] avhåll SVrm-
ÖU1. 

anhållen ptp adj (alnhällen Ds1(enst.)) [jfr dels 2a n se 
3, dels hålla (a v )] som har anseende, ansedd. 

anhäng s (anhe 'gg SSk, cfnnhtioNHa> = anhang 3 a. 
anhärd(n)ing s avgörande, se enhärd(n)ing. - an-

hässla se avhässla. 
anhör m= anhöring(e); äv. (skämts.) om djur: make 

ÖU1. (När suggan är brunstig vill hon till sin) anhö'yr. 
tillhöra v 2 <dnnhör VJ1> anse. Je annhaulr e fö-aynn jag 

ansåg det vara synd. 
anhörandes ptp adj i subst anv. <anhö'ranes SSk> an-

hörig. 
anhörig subst adj (täml. sporad. (få bel, från i sht NSveal-

Norr1). - särsk.: asnnhörier o.d. SkSmHaVg, anhö'fi 
o.d. SkHaGlUl>. 

anhöring(e) m <alnhörig (a-) o.d. BISm—BoÖgMp—
VbNb, anhö'rig Sk; dnnhörige o.d. HaVgBo> släkting, 
anförvant; a.l. °Da (de) fattie anhöringana Sm. 

anig adj <dniker), -ger o.d. SmVgÖgSNk> [jfr ärnig; 
jfr möjl. äv. a nn i g ] flitig, idog, ihärdig; al.; äv.: som 
med flit o. sparsamhet verkar för o. är mån om sig o. 
sitt, idog o. sparsam SmVgÖg. Ho ä så ani å ivri å har 
s'mm (månar om) kreatura Ög. °Dä vell te å väsa 
anier, um en sa kunna löna dräng å pija på ente stsrre 
ställe Vg. - särsk. a) (överg.) i bet.: mån om sig, ekono-
misk el. närig, "om sig" SmVgÖg; i sht i uttr. "vara a. 
om sig. °Han har vart anier um säk å lagt sök te goe 
grova pänga Vg. b) i uttr. "vara a. om magen om hus-
djur: vara mån om att få i sig mesta möjliga föda Ög. 
Avledn.: anighet f flit; sparsamhet Vg. 

anik f, äv. m (a'njk, äv. dink Nb) [av nordfinska dial 
anacka läderögla i en sko, vari skosnöret fåstes] ögla (i 
form av hålförsedd läderbit el. hopvriden rem) för sko-
bandet i kängsko. 
Ssg: anik-sko kängsko med "anik(ar)" Nb; jfr sko - 
band-sko. 
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'anilin n, äv. m (särsk. (delvis bl. i ssgr): anelli'n Sk-
Sm—BoÖgVrmGstJ1Lpl, ano- o.d. SkSmHaVgDsl—
VrmVstmGst, anje- o.d. SkNkUlDalGstLpl, °anjo- Gl, 
au(g)e- o.d. SkSmHa, andi- o.d. GstHrj, 

o.d. Vb, allinn Bo>. 
Ssgr <äv. -1rne- SkVg, a'nneline- o.d. HaVgBo, -lins-
o.d. BoVb, -fl'- o.d. SUR>: anilin-blå SkVgBoVb. -blått 
n SkG1N1c. -färg ställvis. -färgad särsk.: anilinröd; 
sporad. -röd SkHaVgBoÖgSdmVrmVb. -rött n 
SkHaNk. 

adj (enst. anelrne Ha, anjelrn Dal, anilrnnt n 
Ni,) [jfr finl anilit anilinröd] anilinröd; al. Gard (garnet) 
ä anjelrnt Dal. 

aniljerot o. vangelierot s eaniljelrot (i bet. 1), °van-
gelie- (i bet. 2) NVHsl> [trol. samma ord som ange-
lik-rot; jfr d.o. (2) samt no dial ane'lirot kvanne; 
°vangelie- väl genom anslutning till "evangelium] 1) 
vänderot, Valeriana (sambucifolia). 2) älggräs, Filipen-
dula ulmaria. 

animera v eönemejra Sk(IhreS)> "kurtisera". 
'aning f, äv. m <a'/ni u o.d. täml. allm. (få bel. från i sht 

Nord), äv. a'- SkG1Mp, akt- Bl, -Ou (a-, a-) o.d. 
SdmUlÅmVbLpl, '-nin SSm> 1) (obestämd) förnim-
melse el. förkänsla; misstanke el. farhåga; äv.: föreställ-
ning, hum; vanl. följt av prep "om; a.o. Ja ha mina 
aniudr Sk. Hu slo in, mi aniu Bo. Ha-du nsn aniu om 
hure (var) hammad d?Dsl. - särsk. a) följt av prep ^av 
(Vg) el. ''till (Bl). (Hon) hade ju ieua a'gnig te, att da 
(det) va pa9 da viset. b) överg. i bet.: tecken Ul. (En 
kvinna) sam får enig från gud (att hon skall bli bevarad; 
i fråga om varsel). 2) nästan bl. i förb. med ob art, om 
liten mängd av ngt el. i adv anv.: (en) smula, (en) 
gnutta, något litet; ställvis. Ja lae i åjn enig salt Sm. °Ta 
in en aning te på storskote Ul. E dnio kroki el. läugre 
Ystra. 

2aning s "känsla för, kärlek" Sm(enl. Sylvander; därefter 
Rz 8 a); tvivelaktigt. 

aninges adj utblottad på, se åninges. 
aninnerlig(en) interj (anrnneli Vrm, anrnneligen Hsl> i 

kraftuttr.; al. Jävlar anrnneligen ana'mma! Hsl. 
'anis m, äv. (ställvis i Norrl) n el. (i J1SLp1) f; sporad. 

oböjl. <ditis (a; i VgUlÅmVbLpl äv. -q; ställvis äv. 
-es) o.d. täml. allm., dnis o.d. SmVgNkVrmLpl, a'näis 
Gl, a'nnis Vrm, a'nnys o.d. Dsl, g'nis o.d. Da1J1Nb, 
asnnis (a-, a-) o.d. NHaVVgSU1VDallirj, dor* o.d. 
VVgBo, ani's o.d. SkDal(enst.)J1, °ajnis o.d. SkB1, ards, 
ä- o.d. knLpl, akes, a- o.d. Vb. Vid huvudtr. på första 
stav. äv. (i HrjMpJl: bl.) acc. 1 SkVgBoDs1VstmHsl—
Nb. Anm. Äv. h-Dal>1) växten anis, Pimpinella anisum 
SGötalVgGlSdmUlVstm; äv. i utvidgad anv., om vilda 
arter av släktet Pimpinella: bockrot, P. saxifraga SkVg-
Dal; stor bockrot, P. major Vg. 2) om kryddan anis; 
allm. De hade donis å fäuukslr i de fine bröt (o. kum-
min i vanligt bröd) Bo. Dö bästa dä va fä'oulailr å asnis 
imot bir9mj8kkniya Ög. - särsk. a) i uttr. °da hulle ihob 
sum anis å fängkal de höll ihop som ler o. långhalm 

lanka 

SSm. b) i tales. ner tjaleken ä starker loktar fisen anis 
Vg; likn. från Ha. c) i det bildl. uttr. dä vålr (blir) för 
myttje ta (av) anisn ns (nu; i fråga om smekningar o. 
hus) Jl. 3) i utvidgad anv. av 2, i ssgn stjärn-anis; 
se d.o. 
Ssgr 	o.d. SIcHaÖgNIcUlHs1HrjÅm—Nb, -isa- Sm- 
Vg, -ise- Vg): anis-blomma 1) linnea, Linna borealis 
N1c(Wahlenberg)Hrj. 2) mandelblomma, Saxifraga gra-
nulata Vg. -blomster = -blomma 1 Nk(Lilieblad). 
-bock Nb; jfr -ho r n . -brännvin HaVg. -bröd 
SkSmVgUl; särsk.: ett slags flottyrkokt vetekaffebröd, 
kryddat med anis; äv. om  enskilt (kamformat) sådant 
bröd VbNb;jfr -bock,-bröd-horn,-horn,-pojke 
samtpite-pojke. -bröd-horn Nb; jfr -horn. -gubbe 
(stort exemplar av) groblad, Plantago major Ul. -horn 
"anisbröd" (se d.o., slutet); i sht om större sådant Nb. 
-olja HaVgHs1HrjÅmLpl (i Norrl anv. bl.a. för att locka 
räv till åtel). -pojke = -bröd (slutet) Nb. -ros 1) = 
-blomma 1 NIcHsl. 2) = -blomma 2 VgÖgUl. -väl-
ling (kryddad med anis) Vg. 

'anis adj se åninges. 
anlita v eanittla NkVstm, -e ÖVrIn> [jfr anamma m.fl. 

o. besitta] = anhumla a.l. °Jädran anitta! Vstm. 
Avledn.: anittingen interj [jfr an ammi n g e n m.fl. o. 
besittingen] som mildare Icraftuttr. Nk. 

lank m el. (i HaVgBo äv.) fel. (i Nk o. ställvis i SkB1Sm-
HaG1) n (nk (a-) o.d. SkB1Sm—ÖgNkVrmVstm(Her-
weglir)VDaLkm, äv. duk o.d. B1NDs1Nk, ayuk o.d. 
SGötal, äiuk SÖSm> [till 3a nk a. - jfr 3a nk] 1) motsv. 
3a n k a 1. a) ånger el. självförebråelse el. grämelse 
SkB1Sm—G1VrtnÅm. °Ankan kömmä allri fönn ättåt 
(förrän efteråt) Sm. Jör inte de, du kan få a'yek sy ed! 
Ha. - särsk. i uttr. 'se med ank (ånger (o. grämelse)) på 
ngt NSmSÖg. Må tro, di si mö auk på-t nu SÖg. - b) 
sorg el. saknad (efter ngn) Sm. - c) harm el. förargelse 
el. (starkt) missnöje o.d. SkB1HaBoDs1G1Nk. - särsk. 
1)i förb. 4(611) ank och avund(s) (till) förargelse; (utsatt 
för) ovilja Sk. °De ble ante udan (blev bara) ank å aven. 
(Nu får undantagsgubben) °gau där te auk å avens. 2) 
agg SkHa; i uttr. "ha el. bära ank till ngn. 3) avund 
SkBo. - cl) vånda; ängslan, oro VVrm. Gå mö duk i 
brö'ste. 2) motsv. 3a n k a 2. a) jämmer, klagan 
ÖSmDs1G1VDa1. diuk å stduk (stönande) Dsl; motsv. 
från VDal. - b) klankande, klander, anmärkning(ar) 
ÖSmDs1G1NkVstm. Dö va ett faslit auk han håller åm 
dä där ÖSm. Auk u klauk Gl. 3) fel, vank, defekt 
NSk(RzS)G1. °Dä var ingin antik bed (på) dä Gl. - 
särsk. pregnant: dålig lukt o./el. smak (på födoämne 
o.d.) Gl. °Mjöllci hadd läit (litet) ank. 
Ssgr: ank-fri felfri Gl. - anks-mål klagomål Gl. 

2ank f <al3k MBoSDs1) [jfr 'anka o. 2a n ] anka; ank-
hona. 

3ank adj (nk SBo, n aut SÖg) [till lank] 1) ångerfull 
SBo. 2) avundsjuk el. svartsjuk SÖg. (Många män) sir 
a'ut pd hänni (dvs. bruden). 

'anka f (duka, -e o.d. (i sht österut äv. a-) Sk--G1- 
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2anka  

(sälls.)—Hs1 samt enst. bel. från Mo.NNorrl; äv. a- SSk, 
au- o.d. SGötal, 	ÖB1. Anm. Ordet är på sina håll 
(bl.a. i Sk) lån från rspr; jfr 2an d o. lank a> 1) tamand, 
anka; i sht (särsk. i sg) som benämning på honan; a.o.; 
äv. koll. VgBo; i VVg äv. i utvidgad anv., om både 
anka o. (gräs)and; jfr vild-anka (o. 2a n d 1). Hon 
gaua sam na (en) aske (om kvinna med vaggande gång) 
SSm; läm. från VrmVstm. Ho kakklre-jsm aska på 
gro'pa (med syftning på anka placerad i korg på stång i 
räv- el. varggrop) Vrm. - särsk. a) som ämnesnamn: 
ankkött; enst. b) i uttr. full sam e aska (som en alika) 
Vstm; motsv. från Ul. c) i det ordlekande uttr. tomma 
i färd med (komma ibland) ankoma bli ångerköpt Vg; 
jfr 3a nk a 1 A. °Han har kåmmet ivairemä ankera. 2) i 
mer el. mindre bildl. anv., nedsättande o.d. om (el. till) 
person, i sht kvinna; jfr lort- ank a. a) benämning på 
fet o. rultig kvinna Vrm. b) i uttr. °e arm askä en 
stackare Sdm; motsv. el. likn. från NkUl. c) i sockenbo-
öknamnet jä'äsume (Gärdserums) dyker Sm. 3) om 
föremål som föreställer el. liknar en anka. a) om leksak 
(förfärdigad av säv) föreställande en anka Ög. b) ett 
slags bröd; i ssgn jul-anka. c) mjärdflöte (av trä) Sm. 
Ssgr (-ske- o.d. SkBISm—DslÖgNk, -sk- NHaÖGötal-
SvealHs1Mpkn, i an k- ung e äv. So.VGötal; se äv. 
-pi gken nedan): ank-bonde ankhane BISm--DslÖg—
Vstm. -damm SkSinHaVgNkVrmVstm. -dape m = 
-damm Dsl. -drake [jfr andrake] = -bonde ÖSm. 
-fläder äv. koll. SkVg. -flåge m <-flrågeDsl> = -d a m m . 
-föda särsk. i uttr. å'fit (andmat, Lemna) å askeföa, 
anv. som ordlekande genmäle på repliken å fit! (visst 
inte) Vg; motsv. från Sm. -gubbe (Hs1), -hane (ÖB1-
SmVgBo) = -bonde. -hona VrmUl. -hus äv.: för an-
kor avsedd avballcning i uthus HaVgÖg. -höna om höna 
som har legat ut ankungar o. vårdar dem; äv. bildl., om 
kvinna som skämmer bort sina barn Vg. -karl = -bonde 
Ul(IhreS). -make anv. som skällsord: dumbom Bo. -mat 
särsk. som benämning på nate, Potamogeton Sk. -näbb 
n Vg; särsk. i uttr. (vara) tvär far ä'än (änden) sum ett 
agkenäbb vara trubbig i ansiktet. -näbba kvinna med 
snipigt utseende (e.d.) Öl. -pigken (°anka-pigken 
GI(PASäve i GO)) i småbarnsspråk: ankan. -rede (Ha-
Vg), -redle m <°-relle Vg), -redre m (-rare Bo> ankrede. 
-soll m <-5811 VgBo> mjölröra för ankor. -sti f Vg; jfr 
-h u s . -unge Sm—BoÖgNk—DalHs1MpÅm. 

'anka f <°anka SmSÖg, dyka o.d. Sög> S-fonnigt järn 
på slädmed (el. drög) avsett att fästa skakel vid. 

3anka v 1 (i ÖSmG1Ög äv. ipf ankte) el. (i VSmSHa äv.) 
v 2, o. ankas v dep 1 (diska (a-) o.d. Sk—ÖUIVstm-
VDa1J1(lidm)Åm(IhreS), å'-- o.d. SIcNDs1U1VstmVJ1 o. 
mer enst. ÖlSinHaBoNic, äv. a'- o.d. SSk, a'y- o.d. 
SGötal, 	o.d. ÖB1SÖSm, enst. h- SdmUl; auukas 
MI31, dykas o.d. MBoVÅni, °ankas J1> [jfr 2ä n k a . - 
jfr lank, 'anka 1 c, lanken, 3-4anker] 1) förnimma 
ånger el. sorg el. harm el. ängslan el. annan bekläm-
mande el. tyngande (e.d.) känsla GötalNkVrmflån (se 
nedan A-D); i sht (o. på många håll bl.) följt av prep 

98 

"på, i Sko. (sälls.) på Öl äv. med huvudtr. på prep; äv. i 
utvidgad anv., se nedan A g. A. tr el. (följt av prep ^på) 
intr; med personsubj, ångra el. gräma sig över el. före-
brå sig (ngt) GötalNkVnnJ1; äv. i absolut anv. ÖlBo-
GlÖgVrm; äv. med saksubj el. opers, se nedan a; äv. 
refl el. dep, se nedan b resp. c. Han &okade (på) att an 
inte jikk må' Bl. Nu går an å dyka på att an inte 
hämtade deiktan må dåsamma Sm. Ja dyskar pfl att ja 
Leo (lät) lura me Ha. Jär lyset sum du får arika! Vg. Så 
bsija jä nästan duka på affäli Bo. °Int någän av uss 
ankar de raisu (den resan) Gl. (Hade jag inte gjort det) 
°så had ja gat (gått) u ank sen Gl. - särsk. a) med 
saksubj (äv. ^att-sats), i uttr. 'ngt a-r ngn ngt smärtar el. 
grämer ngn; ngn ångrar ngt; äv. opers, i uttr. 'det a-r 
ngn ngn känner smärta el. grämelse; ngn ångrar sig 
HaVg(IhreS)Ög. °Den synden ankar honom Ög(Nyrn). 
De duskar me att ja va laj (elak) ve-en Ha. De har 
askat meg jag har ångrat mig Ha. - b) refl, ångra el. 
gräma sig; vara ångerköpt SkB1Sm—BoVrm; äv. i uttr. 
^a. sig för ngt o. ^a. sig (för) + 'satt-sats o.d., ångra ngt 
resp. ångra att SkHaVgVrm. Ja vill ante, ja har åskad 
me Sk. Aska se över (ngt) Vg. Di sae han gyka si han 
hade sålt ställed SSk. - c) dep, ångra sig MB1; plågas 
av självförebråelser V/km; äv. i uttr. "a-s på ngt ångra 
ngt MBo. - d) i uttr. ^anka för (Vg) el. över (ÖlVg) ngt, 
ångra ngt el. gräma sig över ngt. - e) i pr ptp i formen 
kinkandes, ångerköpt (över); äv. med prep på (över) 
ÖSkSSm; jfr 1 C b. Ja tyttjes (tycker) di skola va 
gkkanes å ha öläjjt så mena (förslösat så många) pägua 
ÖSk. - A i bildl. anv. om  kaffe, väl eg.: "besinna sig" 
efter kokningen; dra Sk(enst.). °Kaffed faur stau å aska 
lid (litet), så blar de bätter. - g) i utvidgad anv., vanl. 
med prep nom el. "på: tveka (om) NkVrm. Ja åkkar på 
te föra då Nk. B. tr el. (följt av prep lad) intr, sörja el. 
vara ledsen för el. bedrövad över el. sakna (ngt el. ngn) 
o.d. SkSmHaVgÖgVrm; äv. i absolut anv. Vrm. (Jag 
sålde saxen, men än i dag) 'clnkar ja min sajs, forr en 
soddan sajs fingjs nock inte Sk. Di (det) dyka han 
fdrled Rö (i fråga om förlusten av ett bra husdjur) SSk. 
Han a'jkarp atte inte hu fticle (följde) må' Ha. Dö va 
måssa sum aska hsnum (dvs, den avlidne) Vg. Di aska 
ja rektit på, att di firötte (flyttade) Vg. C. tr el. (följt av 
prep "på) intr, känna harm el. förargelse över el. miss-
tycka (ngt) GötalNkVrm. Jomä'nn aska ja pa'y, öd 
(att) ja inte feklc va mä' NSk. - särsk. a) i uttr. ^a. 
(harmas) över ngt Vg. - b) i pr ptp i formen kinkandes, 
harmsen el. förargad el. missnöjd o.d.; äv. med prep på 
(över, med, på) ÖSk; jfr 1 A e. Di ble (blir) dykanes 
på-ii åm han inte kommår. - c) känna avund el. missunn-
samhet, avundas el. missunna, vara avundsjuk; vanl. i 
uttr. ^a. på (över, på) ngt el. "art-sats SkB1HaBoÖg. 
°Ankar du pau, öd ja feck den lille förtjensten?Sk. (Jag 
vill inte ärva ett öre mer än mina syskon,) °ja vell inte 
blaj anlcad au di annre sau länge ja levor Sk. (Den 
snåla käringen) glodde dom lajnt ne i halsen ätte bidana 
o ankade på haa smole di åde (var smula de åt; om 
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'ankare 

pigor) Bl. - cl) hysa agg till (ngn) NSkHa. "Jag ankar 	o.d. (använd som skyddsmedel) Vg; jfr ånger-stål. 
honom för det Ha. D. intr (NDs1VVrm) el. dep (J1- 	-säd till 1 A, benämning på vete (vilket sädesslag ofta 
VÅm), våndas; ängslas, vara orolig el. bekymrad; äv. 	antingen slog fel el. vid god skörd hade såtts på endast 
med prep "pi (NDs1VVrm) el. "uti (.11), för. °Han we sä 	mindre areal) Gl; jfr ånger-säd. 
å anka (om man i dödskamp) VVrm. 	 Avledn.: ankig (bl. -ug, -ot) adj (deku VDal, `kfinkug 

ge uttryck åt ånger el. bedrövelse el. harm e.d. känsla 	Ul, aftedår NSk> 1) ångerköpt NSk. 2) till 2 A resp. 
(jfr 1) NGötalSveaLIIÅrn (se A-B nedan); äv. i utvidgad 

	
B: jämmersam, gnällig VDal; käftande, kinkig Ul. - 

anv. (se nedan A o. B c). A. intr el. refl el. (i VÅn) dep, 	anking f HaVg o. ankning s Sk(Rz) till 1 A resp. C: 
yttra ånger el. sorg el. bedrövelse o.d., beklaga sig, 	ånger SkVg; förtrytelse SIcHaVg(Rz). - anksam adj 
klaga, jämra sig, sucka ÖSmVgDs1ÖgSdmVrmU1VDa1- 	<a' gke-> 1) till 1 A: ångerköpt SkSHa; äv. om  förhållan- 
V2km; äv. i uttr. "anka om (VgG1) el. på (VgVrm) el. 	de e.d.: som vållar ånger el. grämelse Sk. °Di rök/ca 
(sig) över (Vgög) ngt (över ngt); äv. i utvidgad anv.: ge 	näkk de e bra agkesamt 2) till 1 C: långsint SHa; 
uttryck åt kroppslig smärta, klaga, jämra sig, stöna 	avundsam el. avundsjuk NSk. 
ÖSmDs1Vrm. °Så ån/ca han sej å sa: "om jä vsrre dö, 4anka v 1 (a'eka o.d. VSdmÖNk) [möjl. urspårad form 
om jä finge dö" (om olyckligt gift) Dsl. °Han låg å 	av jämka] refl el. i uttr. ^a. på sig, maka (på) sig; a.l. 
anka fsr att dö gjord ont Vrm. - särsk. a) om bunden 	°Ankä dej äpp bettre på lassa så du inte tullrär åv 
hund: gnälla bedrövad Vrm. - b) refl el. dep, ömka sig 	VSdm. 
JI. B. intr, yttra harm el. förargelse el. (i sht) missnöje 

	stinka v linda e.d., se hanka. 
el. klander (med, över ngn el. ngt); klaga (på) el. an-  ankamrat m (a'nnikamergt, an- SSk, enst. °ankamrat 
märka (på) el. klandra (ngn el. ngt); vanl. i förb. med 

	
SSmG1Åm) (förtrolig) kamrat; jämlike; a.l. °En husbone 

prep "på Bo—VstmJ1. De kan jä inte aeke på, att han 	ska inte gjorra si ti ankamerat me sin drängj SSk. 
bildar å bki gammal Bo. °Ja ankar int alls pa L., att 'ankare o. 'ankar, anker m (Bo—HsIMp—Nb o. ställ- 
han ha bitalt de fö läitä (litet) 01. Intä någä ä te lags åt 	vis i BlHaVg) el. n (Sk—BoHrj o. ställvis i VrmDal- 
a, anna (utan) ho ankar på allting Nk. - särsk. a) med 

	
Hs1Nb) (dykare, a- o.d. SkB1Sm—Hsl, äv. a- SSk, å- 

prep "om Gl. °De jär (är) int någ ti ank am för o (vår) 
	

SkNic, au- o.d. SGötal, di- ÖBlÖSm, dekara o.d. VVg- 
räkning, för vör (vi) har hälsu. - b) "wisa sig ofömögd, 	SBo; &ekar (a'ok-, -er) o.d. ÖlVnnHrj—Nb samt ställ- 
när man ej kan påminna sig hwad man wil säga" 	vis i SkSmHaBoUlDalGstHsl, äv. g'ek- SSk, dok- 
Åln(IhreS). - c) ideligen ge uttryck åt sitt missnöje 	SGötalDal, -gr o.d. VrmDal, a'gkar o.d. G1NVrm; a'g- 
(med ngt), gnata, kälta; äv. i utvidgad anv.: upprepade 	ker, a- o.d. ställvis i SkÖSmBo) 1) tunnliknande lagg- 
gånger be el. framställa önskan el. påminna (om ngt) 

	
kärl (för i sht brännvin, dricka el. öl) rymmande 15 

o.d., tjata, kälta ÖSmDslÖgVrmUlVstm; äv. dels sva- 	kannor (jfr 2); allm.; sällan äv. om  sådant kärl med 
gare: med förtäckta ord be om el. yrka på (ngt) (U1); 	annan (mindre el. större) rymd. (Åtta dagar före jul) 
insinuera, göra antydningar (Ög), o. i uttr. ^a. på ngt ge 	°skulle juladrekkat va föret å tappat på angkar SSm. 
en påstötning om ngt (Ög), dels allmännare: ideligen 	Ta dykag me däj å få drekk på Bo. - särsk. i uttr. på 
tala (om ngt), "tjafsa" (Ög). cOngera ankar å vill ha 	dgkared kraftigt berusad, full NSk. 2) mått för våtvaror 
Vrm. °Han ånkar på förmyndame (att få ut arvet) Ul. 	om 15 kannor (dvs. 39,26 liter); äv. om  kvantitet (av en 
°Han ankar å pratar, d-ä inget bevänt mä te lyss på-n 	vätska) motsv. detta rymdmått (o. vanl. tänkt såsom 
Ög. 	 förvarad i "ankare" i bet. 1); allm. Ett aekare brännevin 

intr, vanl. med prep "på el. "efter: vara begärlig el. 	te juk to di la hemm (i de flesta gårdarna till på 1880-t.) 
lysten (efter el. på ngt), åtrå el. ivrigt åstunda el. längta 	Vg. (Innan de gick till sjöss) skulle de ha dråkket a'pp 
(efter ngt) SdmUl; snika (efter ngt) Sdm. °Unga ha gått 	ett dukar hemmabryggat drekk, å så fe/ck de en sub 
å ankä helä dan etter te få sötgröt när kvälln kommer 	d'tterBo. -Jfrbrännvins-, drick(s)-,ek-,halv- 
Sdm. °Han gård ånlcar på en ny tjänst Ul. °Gå å ankä 	ankare m.fl. 
der någe vankär Sdm. 	 Ssgr: 'ankar-gång skämts. ordlekande (jfr 'ankar- 
Särsk. förb.: anka på se 1 ovan. - anka ur sig till 2 A: 	gång u. 'ankare ), uttagning av brännvin Vrm. (Hon 
klämma ur sig Vg. Å dä' aeka-clu u'-cläk nu' fsaa (nu 	brukar vara med) da d-ä agkergage neri boan (bodarna) 
som först)! 
	 d minter u't (utminutera) brännvin. -kagge = 'ankare 

Ssgr (-eke- o.d. SkSmVgVrm, -ek- Gl; se äv. -lån 	1 (början) Lpl. 
nedan): ank-dag sorgdag Sk. Ja (dvs, en kvinna) ha 2ankare o. 2ankar, 2anker n el. (i NBoVnnDalGstJ1- 
ante hatt en a'gkeda sinn han dö (dog). -korn till 1 A; 	(lidm)ÅmSLpl äv.) m (arekare, a- o.d. SkB1Sm—Dsl- 
om för tidigt sått, felslaget kom SSm; jfr -s ä d. -lån lån 	Ög—Hsl, äv. å- S1cHa, akz- o.d. SGötal, a- SSk, di- 
som man får ångra Ha; i uttr. bås gkalaon (banklån) e 	o.d. ÖB1, aklcre Vrm, a'ekara o.d. VVg; deklar (a-), 
å'gkalaon. -pengar pi, till 1 A; om pengar som ngn fått 	-ero.d. SkÖlHaBoVrmUlDalNorrl, äv. a'ku3k- o.d. SHa, 
på oärligt vis o. ger bort SSm. -sjuk 1) till 1 A resp. C: 	g'ek- SSk, äjyk- o.d. ÖBIÖSm, -ar VVrm; a' leker, a'- 
ångerköpt; avundsjuk NSk. 2) till 1 D: orolig, nervös 	o.d. SkÖlÖStnNVg(i förb. Tör  ankers)BoGl(-ar o.d.)- 
Vrm. -stål till 1 B: av våda avbruten spets av eggjärn 

	
ÖÖgÖHs1NNb, äv. a'-, 	SSk, °ao- Bl(i förb. "till 
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ankars» 1) båt-, fartygsankare; allm.; äv. i mer el. min-
dre utvidgad anv.: (mindre) ankare för fiskredskap (i 
sht sköt); ställvis i GötalSveal; sten (e.d.) anv. som 
förankringsredskap för (i sht) fiskredskap B1G1Hs1Nb, i 
ssgr äv. SmBo (från Hsl uppgivet som y. ord för ä. 
h allar e; jfr äv. rep-sten m.fl.); stor dragg för för-
ankring av "spelflotte" (vid flottning över spakvatten 
o.d.) VrinDalitjJOunLpl. Jfr strut- o. varp-ankare 
m.fl. - särsk. a) i vissa uttr. med bet.: kasta ankar(et). 
"Gå till ankars SkBlÖg el. ankare Vrm. (Vissa platser 
där skutor) Yeck te aonkers (i väntan på vind) Bl. Vi 
jekk unnar Rdvöa te dykare Vrm. Hyva aukaret Ha. 
'Kasta ankare(t) SkB1 el. ankar BlHa el. ankar SkG1. - 
äv. bildl.: (Han höll ut länge) män nu ha-n allt ka'ast 
dukar (måst gå till sängs) Vrm. b) i ute. ^ligga för 
ankare(t) SkBoSdm el. ankar Sk el. ankar o.d. SkÖ1-
BoG1 el. ankars VgGl, "ligga till ankars BoUl el. ankars 
o.d. SkB0G1(äv. °ankarst o.d.). Vi lå fsr dukat Bo. 
(Skutan) lag u svaiädä för täu (två) a'gkar Gl. Här 
liggår så mena (många) fartöjj ti a'ukårs ve ön NSk. - 
äv. bildl.: "ligga tör ankar (el. ankar Sk) ligga sjuk 
(VnnUl) el. utan att komma sig för med ngt e.d. (SkÅm). 
Jfr: °han ligger för sju ankare å en dragg (om allvarligt 
sjuk) Ul. c) i unr. lätta (lyfta) aukared Sk, °lyft ankar 
Gl, lätta ankar. cll i uttr. (pres) 	gau ankar låter 
ankaret gå NSk. 2) om figur el. föremål som föreställer 
el. till utseendet liknar ett ankare (i bet. 1); sporad.; 
särsk. a) viss typ av bomärke Gl. b) visst vävmönster 
(på fälltäcke) Jl. c) [jfr motsv. anv. av no dragg] trekrok 
(på drag) J1(lidm). 3) om skilda (ankarliknande) anord-
ningar som sammanhåller el. utgör underlag för ngt 
o.d.; jfr brunn-, rot-, stick-ankare m.fl. a) järn 
el. bjälke avsett (avsedd) att hålla samman el. stärka 
byggnadsdel(ar) (väggar, mur e.d.) SkBl. b) på plogås: 
ankarliknande främre ände, utgörande del av plogens 
fäste för draganordningen ÖVg. c) liten tvärbalk av järn 
infälld i ögat på den övre kvarnstenen (o. med uppgift 
bl.a. att bära upp denna på lämpligt avstånd över under-
stenen) SSk(enst.). cl) över öppningen (ingången) till 
öppen spis ("skorsten") liggande bjälke, som uppbär 
överdelen av murvalvet Sk; jfr skorstens-ankare. 
e) om var o. en av de med jord o. sten belastade stockar 
som utgör underlag i timrat brofäste Vrm. 4) (ankar-
liknande) del i urverk, gånghake VnnDal. 5) ellipt. för 
ankar-ur o. -kl o ck a, fickur med ankargång SkSSm. 
Ssgr (-ukar-, -sker- o.d. täml. allm., äv. -ukare- NSk-
Sm—Bo, -ukera- ÖB1, a'uker- o.d. SkBoVrm; se äv. 
-stock nedan>: ankar-arm Bo. -blad ankarfly Bo-
(enst.). -boj(e) m 1) vanl. med en sten förankrad förtöj-
ningsboj (i form av tunna e.d.) Bo. 2) boj som utvisar 
fällt ankares plats Bo. -botten för ankring tjänlig botten 
BlVgBoGlSdmUlNb. -båt (Dal) o. -flotte (Vrm) båt 
resp. flotte att föra ut draggen för förankring av "spelflot-
ten" med (vid flottning över spakvatten o.d.). -fly (äv. 
-Iii Bo> BlVgBoÖgSdmUl. 2-gång ('ankar - gång se 
u. 'ankare) urmekanism med ankare; sporad. -gång- 

are fickur med ankargång Nb. -hand ankarfly Bo. -järn 
till 3 a; ställvis; äv. i mer el. mindre utvidgad anv.: a) 
järn som håller dammlucka (pådragslucka) i rätt läge 
(för bekväm reglering av luckan m.m.) VgDal. b) om 
vart o. ett av järnbeslagen på insidan av de båda stån-
dare som förenar timmerkälkes medar med tvärbalken 
(banken) Vrm. c) "stort fotjärn" Sdm. -Ido ankarfly 
VgBoGl; äv.: ankararm Vrm. -klocka = -ur SkSmHa-
Dsl. -klov n e-klåv Ötll> bergklyfta i (el. samling större 
stenar på) havsbottnen (där ankare lätt får fäste). -klys 
(-Mys o.d. VVgBo, -klyss o.d. NVSkBo, -klys VVg). 
-knapp (Sm), -knopp (Nb), (gul skjort)knapp med an-
kare. -krona Bo. -kätting ställvis. -liggare båt som 
ligger för ankar BoUl. -lägg järnstång som utgör anka-
rets stomme VgBoUl. -nysta n ett slags nystan SSk; jfr 
-nyste. -nyste n [jfr möjl. -tråd o. da ankergam ett 
slags garn med ett ankare som fabriksmärke; jfr äv. 
-n ysta] nystan med tråden löpande inifrån SHa. -nål 
axeltapp av järn på vattenhjul i kvarn Sm. -plats ställ-
vis. -påle (för förtöjning av båt vid risvase) il. -ii f, till 
3 a: ankarbjälke Gl. -smedja särsk. i bf om den som 
straffarbetsanstalt anv. ankarsmedjan i Karlskrona; 
Götal(ställvis). -spade ankarfly MBo. -spak (för vrid-
ning av ankarspel) Bo. -spel ställvis. -stad m ankarplats 
Sdm. -stek n <-stilck o.d. ÖLT1> visst slags knut varmed 
ett rep görs fast i ring e.d.; röringstek. -sten 1) sten anv. 
som ankare (i sht för fiskredskap) B1SmVgGlUlHs1Hrj-
Mp. 2) i pl, bildl. o. ordlekande (jfr 3a n k a 1 A): svåra 
samvetskval, ruelse Vg. (Den som har gjort en ond 
gärning) får aukenena i jat(at -stock <äv. 	o.d. 
SSm> 1) tvärstycke (av järn el. trä) på ankares övre del 
SkB1HaVgBoNlcUlNb. 2) = 2a nkar e 3 d Sk. 3) av-
långt fyrkantigt surbröd; i sht (o. delvis bl.) om sådant 
bröd (med viss reglementerad vikt) ingående i det mili-
tära kosthållet GötalSvealNb. (Skicka bud till Axevalla 
hed) å be 'makta ta mä-ssäk nsra aukagyikka hemm 
Vg. 4) i utvidgad anv. av 3, nedsättande om (el. som 
okvädinsord till) person: slöfock, trögmåns Sdm; drum-
mel Vg. -sättning 1) ankring Ul. 2) ankarplats SkBoUl; 
äv. [jfr motsv. i finl]: ankarbotten Ul. -tross ställvis. 
-tråd ett slags finare (virk)tråd (med ett ankare som 
fabriksmärke); sporad. -trä = 2a nk are 3 d Sk. -tåg 
sporad. -ur (fick)ur med ankargång SkHaVgSdmNk-
Hs1MpVbNb. -visan bf, viss visa som sjungs när anka-
ret hissas SSk. 

ankargula f (dukariguka o.d. ScimVstm, -kub Sdm, 
'angkarkula o.d. Bl(Rz, Möller)Vg(Hof), äv. 'angari-
gula Sdm(Rz; °-kula hos Hof o. därefter Rz otillförlit-
ligt). Anm. Äv. från SdmVstm bel, nästan bl. från 17-
18004.) [jfr ag gagula; ombildning av en ä. (1)ty form 
motsv. ty Ackergaul, arbetshäst (jfr ä. nysv ackergul 
o.d., hästkrake)] 1) hästkrake, skinkmärr; a.l. 2) förakt-
ligt om el. som okvädinsord till person: undermålig 
människa, odugling, "hake" Sdm. °Di förbannäde 
ankärgukä! 

ankarrolla s 'ankarrolla Ds1Vrm (ThreS)> uselt åkdon. 



ankasta v (°annkasta Gl(PASäve i GO)) förebrå, an-
klaga. 

anke m (a'gke BoMDsl) ankhane. 
ankel mo. tackel m el. (i SHsl, i bet. 2) n eankul, dokål 

o.d. Gl, a'nfIcel (a-) o.d. SkB1SmHaVgG1ÖgNk, äv. crg-- 
SkB1Ha, a'yy- o.d. SGötal, 	SSk, enst. 	NSm- 
BoÖgNk, a'g- o.d. SmHa, ha'gksk 5111, duke CVg; 
&kul o.d. NDal, (bl. i bet. 2:) a'kkslr n SHs1; i ssg äv. 
alckeit- o.d. Hs1Mp (se ankelkula). Anm. 1. Rz' 
uppg. (10 b) 'nickel fr. Kalmar län är otillförlitlig. Ang. 
Vg, Vrm 'alelcel se lankl a. Anm. 2. I NDal äv. (y.) 
olkelr o.d., nybildat till pi av olcul (bf ack olag osv.) 
o. olckelr- i ssgr> [för ombildade former av ^ackel som 
förledissgr se ankelknula o. ankelkula] 

fotknöl, ankel; a.o.; jfr innan-, lill-, utan-an-
kel ; sporad. äv. inskränktare, om bl. inre el. yttre fot-
knöl; sällan äv. i utvidgad anv., dels om den del av 
foten där fotleden är, vrist-, ankelparti, dels om kotan 
på hästens fot; jfr lankl a o. ankl ande . (De hade 
särkar) såm no (räckte) änna d anklana Sk. Ja ha hobbat 
(sparkat) me pa a'onklen sa fåsgrö'mmat Bl; motsv. 
från NSkSSm; jfr b nedan. (Det har kommit så pass 
mycket snö) so e nr uppi o'kklrg NDal. - särsk. a) i 
unr. "till ankels till ankelhöjd Gl. (När oerfarna hade 
slagit) da va de (dvs, gräset) ti tigkels. Jfr: (Snön) °har 
gat yvar ankäls Gl. b) i uttr. ^slå el. stöta (el. stryka) 
anklar under gående el. springande (i sht med träskor) 
sparka sig själv på anklarna (så att sårnader uppstår) 
SSk; jfr ankel-eld, -hubba, -skank o. 2ankla. 
Han rände där å slo trykla, så blo'ed flöd. Når di stöda 
y'ekla, då e di höffä'ria. c) överg. i bet.: ankelskinn; i 
unr. °slå o.d. anklarna av sig under gående el. spring-
ande (i sht med träskor) sparka upp sär på sina anklar 
SkVB1. (En gäng som barn) hade ja sparkad ayldana 
dw mi, sam di sa Sk. 2) [möjl. utlöst ur ssgn ^ackelkula 
(se ankelk u 1 a )] led som förenar foten med under-
benet, fotled SHsl. Vrikka fotknyka (-knölen) ur a'kkskre. 
Ssgr: A 	o.d. SkSinHaGkäv. -gkul-), -okla- Sk- 
B1SinHaVgG1; se äv. -knyt, -knyla, -knöl, -sår 
nedan): ankel-eld i unr. "slå a. (vid gående el. spring-
ande) slå fotknölarna mot varandra Gl; jfr ankel 1 b. 
-flådd med skinnflådd(a) ankel (anklar) NSk. -gäng 
fotled; äv. om  den del av en strumpa som omsluter 
fotleden Gl. -hubba v, refl = ^slå anklar, se ankel 1 b 
NSkVB1. -huggare fotsid överrock VSm. -knul m (äv. 

NDal) fotknöl, ankel G1NDa1. -knula 
se d.o. -knuta [jfr motsv. i da] 1) = -k n ul SkVSmSHa. 

knuta (förhårdnad el. svullnad) på ankel; äv. om  
hornartad utväxt nedtill på hästs ben Sk. °Får fe (förr 
fick) di stora agklaknuder au träskona. -knyl m<-gke(r)-
o.d. NÖlNSmSÖg, -eka- ÖSm> = -k nu 1. -knyla f 

SSm, -gkel-, -gke(r)-, -gka(r)- SmÖg, äv. 
a'yg- NSin> = -k n ul. -knysta = -k n ul Bl. -knöl (äv. 
-ske-  ÖlSmSÖg, a'gg- Vg, ka'gkelr- NSin) = -k nu 1 
ÖISmVgSÖg. -kul, -kula se d.o. -led m (äv. olckel-
NDal) SkB1HaNDa1. -ros rosfonnig (vit) prydnadsfigur 
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insydd (e.d.) på (rött) strumpskafts ankelparti Gl. -skank 
[jfr motsv. i da dial] i uttr. ^slå (i NSk äv. sparka) a. = 
"slå anklar, se ank el 1 b SkSHa. °Ja ha slaed ankel-
skank mä di nye träskona (o. det smärtar litet i såret) 
Sk. -skav n skavsår på (de) inre fotknökama) SkGI; 
särsk. i ordspr. °armbugsar (armbågsår) u anldaskav 
varar sa längd värdän star Gl; jfr.  -s år . -sko [jfr motsv. 
i da dial] lågsko NSkG1. -snö = ac k el- snidd (bör-
jan; se B) SSm. -sår (äv. -gke- SSm) (spark)sår på inre 
fotknöl SkB1SmHa; särsk. i vissa ordspr.; jfr -ska v o. 
armbåg- sår. Skoskav o agkelsaor vara så länge 
varrden staor o.d. Sk; motsv. från B1SmHa. -vatten 
"fotsdjupt vatten" Gl. 
B (olckelt- o.d., äv. 	o.d. NDal): ackel-knul se A. 
-kula se ankelkula. -kävra f (-tjgverNDal) ständigt 
gläfsande hund (väl eg. om liten sådan); äv. bildi.: kvinna 
som ständigt käkar el. grälar. -led se A. -snidd f (-snidd 
o.d. NDal) ankeldjupt snölager; mängd snö (fallen un-
der ett snöväder), bildande ankeldjupt lager; jfr an - 
kel-snö. Ed a (det har) kymiö je o'kkeksnidd i nqt 
(natt). -välta f (under gående el. springande gjord) ofri-
villig hastig vridning av fotled (el., i fråga om häst, av 
kotled e.d.) i felaktig ställning; snedtramp; i sht i unr. 
"göra en a. o.d. NDal. I (jag) gg 'rå k o'kkelrwelt o 
wi'kke mig (vrickade mig). 

ankelknula o. åkeriknula, haka- f Cankkalknuka o.d. 
Nk, a'gke(r)- NSmÖg; tåler- Dal(Säma), hg'ka- o.d. 
Åm) [för "åker-, "haka- jfr 	 kula]ankel 	fotknöl, an- 
kel. 

ankelkul o. åckellkul, hucku- m (a'ggkyk ÖVg, 
keltkulr, hsksiku'lf, hukka~ o.d. Hrj) [för ^åckel- o. 
luckukul jfr motsv. i no dial; jfr äv. ankelkula] = 
ankelknula. 

ankelkula o. ackellkula, akel-, aker-, åckel-, å(c)-
ke(r)-, hucku-, ög-, haka- f Canklakulta Vg(enst.); 
dkkeirlkulra, dkäl a'ker- o.d. Hs1Mp, 	o.d. 
Hsl(Wennberg)VMp, ålcker- o.d. Mp, åle(r)- o.d. (äv. 
åkerku'lra o.d.) Dal(Idre)HslÖHrjMp, 	Hskenst.), 
°gkorkulre o.d. ÖJ1, s(y)keku'lra bf NJ1, hulkulkulr J1-
(lidm), s'yg-, °aug- o.d. J1; halcalkulre o.d. ÅmSLp1; 
äv. halca§-, hä'kqj- o.d., kneka- Åm) [förleden (bort-
sett från "ankelkula) av. ä. *akkul- e.d., delvis äv. 
*qk(k)ul- (fvn qkul-), till stor del med anslutning till 
skilda andra ord] = ankelknula; a.l. (Kjolen) nådde 
tä å'kekulrene Hsl. - Litt.: GWidmark 1959 s. 239 ff.  
Ssg: hakakul-låt (skämts.) om snabb dans (i sht pol-
kett) vid vars utförande de dansande lätt kan råka trampa 
el. sparka varandra på fotknölarna; äv. om  melodi till 
sådan dans Åm. 

ankelmagad adj Cankelmavar SSk>[jfrkvackelmag-
ad, ä c k e 1 m ag ad m.fl. samt möjl. 3a n k a] som lätt 
känner äckel. 

ankelmodig adj (a'nklelmodi, (Fyk- SSk, °ank-, °aunk-
NS1c) [jfr dels vankelmodig, dels 3a nk a] 1) vankel-
modig SSk. 2) (svårt) ångerköpt, fylld av ruelse SSk; 
äv.: betryckt (av bekymmer), nedstämd NSk. 
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lanken adj <dgken VSmVVg (enst. be!.» [till 3a n kaj 
	

ämne: ankommen; flertalet a.l. °Fläsked lutar (luktar) 
ångerköpt; a.l. °Han ble så agken pao (över) att han 	såm de va litt anIcommed Sk. 2) klen till hälsan el. illa 
hadde jot sao VSm. 	 däran Ha; äv.: (fysiskt el. psykiskt) medtagen el. utmat- 

2anken adj unken; skämd e.d., se unken. - ankepinal 	tad SmUlÅm. Ja hölls mä (höll på) (1 inte srke dit, ja 
se entreprenad. - I anker se 'ankare.- 2anker se 	bkidde så akgkåmmen ÖSm. Anm. Den senare bet. 
2ankare. 	 torde eg. föreligga i det av Rz (8 b) från SSk uppgivna 

3anker m <a 'yker Vg> [jfr 3anka o. lank samt ånger] 
	

°ankommen andfådd. 3) (lätt) berusad, påstruken; a.l. 
1) ånger. 2) jämmer. 	 (ej MpLp1). ̀ Mr dom fack brännvin å vart lite anlcumna, 

4anker m (a'gker U1) [till 3a n k a 2 A] "ynklig stackare". 	gubbane (kunde de bli osams) Ul. 4) [jfr dels antaga 
5anker m o. f <akker NBoDsl> [jfr 2ank, lanka, 	II 3, dels välkommen] välkommen SSk. Han e så 

2a  nder] 1) (if) anka NBoDsl. 2) (i m) ankhane NBo. 	a'nkommen där, så. 
Ssgr <a'-, i NBo äv. a'-): anker-bonde ankhane BoDsl. ankona v 1 <an/kola o.d. SdniNkUl, äv. -kåna SdmUl> 
-unge ankunge NBoDsl. 	 [jfr motsv. i finl] i (el. som) mildare kraftuttr.: anamma; 

ankig adj se 3a nk a avledn. - ankiva v uträtta, klara 	äv. överg. i interj; a.1.; jfr anacka 1 m.fl. °Jekeln 
e.d., se enkiva. 	 ankonä (dej)! Sdm; motsv. från Ul. Ankona dej! UJ 

lankla n o. tackla n (sällan f), ankle n o. ackle n el. (i 
	

°Ankonä! Sdm; motsv. från Ul. 
Vg) m <a'gIcka o.d. NHaVVgBo, alka, a- o.d. VVg- 	Avleda.: ankoningen interj (bnIcå'ningenUl) som mil- 
BoDs1; a'glkke NHaVVgSVrm, äv. 410 o.d. NHaVVg; 	dare kraftuttr. 
dkkike Vg(enst.)Ds1Vrm, -ek Vrm. Anm. I. I Vg äv. ankont adj se ankommen. - ankost se annkost. 
enst. akkek m, väl sekundärt till (bf av) akkke (alcken). 	'ankra v <'Unken! SVDal> [till lank are] köpa brännvin 
Anm. 2. Dal °Ala (firre), °å1c1cla (Rz 10 b) är bf pl av 	(i ankare). 
la c kel (se ankel» fotknöl, ankel; a.1.; äv. dels om 	2ankra v 1 <akklra (a-, au-, a-, å-, aj-; jfr 2ankare ) o.d. 
bl. inre fotknöl (enst.), dels i utvidgad anv.: vristparti, 	GötalSdmVrmUlVstmGstHs1MpÅm, ~ero.d. ÖlÅmVb- 
fotled (a.1.); ankelparti på strumpa (i ssgn ac kle- kil, 	Nb> 1) kasta ankar; al.; äv. bildl., om berusad: bli 
se nedan); jfr ankel o. ankl and e . (Det var lerväl- 	liggande "för ankar" VrmHs1Nb. Jfr stup-ankra. 2) 
ling så) %lä stog över ackla Vrm. - särsk. = an k e 11 c; 	förankra (båt el. nät e.d.) BlÖlHaSdmVrmÅm. Vi akkre 
i uttr. °sparka acklat av sig o.d. Bo. Je jleba (halkade) 	ga'ua me en kra'abb (ett slags dragg) Öl. 
på badet å do å maj dkkkat. 	 Särsk. förb.: a. upp!) = 'ankra 1 SkUl. 2) = 'ankra 
Ssgr: aclde-kil kilformigt stycke vid hälen (från ankel- 	2 SkBl. 3) ta upp (nät) Vg. 
partiet till sulan) på strumpa Bo. -led fotled VgBoDsl. ankndla v = anknoga ÖVg. Annkrulla dök psjker, 
-skav n = ankel-skav Vg. -sko <alcke5ko Vrm) = 	um du inte sättar (lyder)! 
ankel-sko. 	 Avleda.: ankrullingen interj = ankoningen ÖVg. 

2ankla o. 2ackla v 1 (a' Odla, -ra o.d. SmHaVVg, äv. 	Annkrulligen sa du-klce ha struk (skall du inte ha stryk)! 
dugk- o.d. SSmHa, kakkka NSm; dkkka SBo> [till ankrämmen adj <ankrä'mmen o.d. NBo) = ankväm- 
ankel resp. la c kl a ] 1) refl: under gående el. spring- 	jelig. 
ande (i sht med träskor) sparka sig på fotknöl(arna) (så ankröka v = anknoga Gl(enst.). Da jä'gan (fan) dna- 
att sår el. annan skada uppkommer); al.; äv. om  häst 	kröIke! 
(el. nötkreatur): slå hoven (resp. klöven) mot insidan av 	anksam adj se 'anka avledn. 
det motsatta benet, "stryka sig" VSm; jfr an k e 1 b. 	ankula v = anknoga Nk(enst.) 
°Mä Annärsa (träskomakaren Anders') trässko agkladä ankulta v <ankulta o.d. NkVstm>= an kon a; a.l. °Gös- 
en se intä Sm. - sällan (i NSm) äv. tt: sparka (ngn) på 

	
ingen han kulta mag går eld intä! V stm. °Ankulta dö, 

ankeln. 2) refl: vricka foten VVg. 	 ho ha dumpi ner bakom boke! Vstm. 
3ankla v 1 eaunkla NSk> [möjl. samma ord som 2a nkla] 

	
Avleda.: ankultingen interj=ankoningen Nk. 

stappla; äv. i förb. °a. austa (åstad). 	 ankustra v=anknoga Vg. AnIcu'stra dök, ogge! 
anklande n <a'gIckane VVg(enst.)> fotknöl, ankel; jfr ankuttra v 1 <anku'ttra o.d. VgNkGst(äv. -kdttra)Hsl- 

lankla. 	 Mpikm, a'nnkuttra o.d. GstHs1MpÅm, p ptp n anlcuttrat 
ankle se lankla. 	 Öl> 1) = ank on a VgNkGstHs1MpÅm. Jäkäln 
anknoga o. anlmosa v leagknolgä, °-sä Sdin(enst.» i 

	
kuttrri mäl Mp. Jäsiken agkultra! Åm. 14nku'ttra dög, 

(mildare) kraftuttr.: anamma. 	 gssse! Hsl. ITnnlcuttra! Hs1; motsv. från Åm. 2) [med 
anknutta v °anknutta Öl> = anknoga. 	 anslutning till 'anfäkta 11 om gengångare e.d.: an- 
ankomma v = anknoga Gl. °Jäkkn ankommä di! 	sätta, anfäkta (ngn) Hs1(enst.). (Efter sin död skulle hon 
ankommen ptp adj <drinIkåmmen (cfgo-), -kummin o.d. 	hämnas,) ho skulle a'ggkuttra ram (dem, dvs, de per- 

(jfr komma) SkB1SmHaVgG1—NlcUl—Hs1Mp—Lpl, 	soner som väckt hennes förbittring). 3) [jfr anac k a 2] 
äv. a'nn- SkVg, a'n- Sk, ankå'mmen o.d. SkÅm. Anm. 	i p ptp i n som adv: förbannat, hemskt Öl. (Sälarna) 
Samma ord (i korrupt el. "urspårad" form) är möjl. 	sloss så ankuttrat så lu'dde rök åmm dåm. 
'anksnt skämd (om mat) Hsl(Wennberg)) 1) om födo-  ankvämjelig adj <dnnkvämmele o.d. Bo> vämjelig, äck- 
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hg; jfr ankrämmen. 
ankåla v Cankåka Nk> = ankno g a. 

Avledn.: ankålingen interj (°-kair- Nk) = ankon-
ingen. 

ankä adj (uppg. i Rz är otillförlitlig; jfr 3a nk a 1 C). 
'anlag m (ej n som Rz uppger) (°nlag, bf °annlagenn 

Vg(Hof)) vid en gärd bärgad äring. 
2anlag n <a' rmilag, -laj, -law, -lav o.d. (jfr lag) Götal-

SvealNorrl (få bel, från i sht GlDalNorr1), äv. anla'g 
o.d. Sk. Anm. 1. Efterleden är i SGötal ofta(st) mer el. 
mindre rsprlig, t.ex. B1SSmSHa -lag, Sk -lag (jfr simp-
lex "lag: /a resp. lav). Anm. 2. I SSm äv. pl  "-lager 
(-lajå)) (naturlig) fallenhet el. disposition el. benägen-
het; ofta i pl; a.o. - särsk. a) följt av prep Atill  (för) 
SkB1SmHaVgÖg. De ö'djed (den hästen) har anla'g ti 
spatt SSk. b) hos sak Ög. (Smält koppar) ha-cli dnnlaga 
te krypa i'nn i alle sprigger. 

anlaga, anlage se andlag e. -anlagen se andlagen. 
anlanga v, anbelanga, angå Sm(JELgren). 
anlaringen interj = ankoning en Vrm. ̀ Tvi anla'rig'n! 
anledning s (f HaVgÅmNb) (särsk.: dnnlleddnig HaVg-

Nb, -leddigUl, cbnlening o.d. Sm(JJLgren)kn, anle'd-
nig o.d. Sk> särsk. [jfr motsv. i ä. sv o. ä. da]: anvisning 
SSk. "Kan du ente gi en smolla ankdningj (så man vet 
vad man skall gå efter). 

anlete o. an(d)let n <alnllete o.d.; enst. bel. fr. Sm(i bet. 
1 a)VgNkGst, -lede NS1(114Bo, -lette o.d. SDal SHs1Hrj-
(enst.); dndllit, ha'nn(d)-, dnnkit, &likt o.d. NDal, 
abnllet, a- o.d. Öl(i ssg)Sm(JJLgren; äv. 

-let Nb, -lett o.d. HrjJ1> 1) ansikte; a.l. (NDal bl. 
enl. Näsman). °Hanj ä så mssku (smutsig) i annlettan 
(dat) Hrj. - särsk. a) i ute. "i sitt anletes svett SmVg-
MBo. Han arber (arbetar) då i sett annks svett MBo. b) 
överg. i bet.: person Vg. Dä drullen (bf) tökker-ak (att 
jag har sett förr). 2) kind; äv. om  motsv. parti på djurs 
(t.ex. svins el. fisks) huvud NDal. An wa so mö i 
dnn(d)litum.(så röd om kinderna). 
Ssgr: anlets-drag Lp1Nb. -färg ansiktsfärg Öl. 
Avledn.: anletig (bl. -ug) <dndkjtug o.d. NDal) 1) om 
person el. djur: som har feta kinder. 2) som sen. ssgsled: 
som har så beskaffade kinder som förleden anger, 
-kindad. Wa'jtanlitun vitkindad (om viss mes). 

anlid se andlid. 
anlita v 1 el. (i Ds1U1Hs1Åm—Nb äv.) v 2 (i SkSmUl äv. 

st. v 1) <vanligen bl. i y. mäl. - dmillita (a; -lida, -litt 
o.d., jfr lita) SkB1Sm—DslÖg—Lpl, -k/i/VO o.d. 
G1Nb, -lilckta VDal, anli'da Sk, anlält o.d. Nb) anlita 
(ngn el. (sälls.) ngt); a.l. D-ä bäst å a' nnlite ju'lkikan 
Vrm. - särsk. a) i uttr. "a. ngn om ngt o.d., vända sig till 
ngn för att få hjälp med ngt o.d., i sht "a. ngn el. ngt om 
hjälp ta ngns el. ngts hjälp i anspråk SkVgGlNkJ1. Han 
har anli'dad (el. anle'ded) sömnen (socknen) åm jälp 
ett helt aur Sk. b) i ute. "a ngn med (för) ngt VDal. 
(Om det var ngt) sam dam dnnlikkt an mä. c) med obj i 
dat Nb. (Han har) anläjtt brOgro sino (i den här affären), 
anlitat sin bror. d) i p ptp i adj anv., om person: efter- 

sökt Sk; betungad av uppdrag e.d. Lpl. Ja bild dnnlitä 
Lpl. 

anljus se annjus. 
anlott m <a' nnllått MB1ÖSmG1, -/stt ÖSm, "-lott Sdm> 

andel. 
anlägg n (abnlägg o.d. NHaVstm(i ssg)SLp1) 1) om ngt 

som är avsett att lägga el. stödja ngt emot. a) trästycke 
mot vilket svarvjärnet stöds under svarvningen NHa. b) 
i ssgn bröst-anlägg (bröstknapp på borr). 2) an-
läggning av en gärd el. ett fkodställe e.d. SLpl. Han ha 
börje ä (ett) annlägg nolri bäijä. 

anlägga v 2 (jfr lägga), särsk. 1) med avseende på åker 
el. jord(stycke): genom dikning indela (i tegar e.d.) Gl. 
(Det jordstycket är så långt o. spetsigt) "så de kan aldri 
någän fa anlägg de klokt. 2) i uttr. "a. med ngt börja 
med ngt; i fråga om (odling av) kulturväxt e.d. Ög. Di 
ha dnnlakt mä så mågge ssttej fokskap (foder) nu fö 
den. 3) i p ptp (i Sm i n) i adj any.: upplagd, hågad (för) 
VSm; fallen, benägen (för) SVstm. Sin vaja inte abnlakt 
fö at (det) VSm. 
Avledn.: anläggning f särsk. till 1, som vbals; äv. mer 
el. mindre konkret Gl. 

anlänga v 2 (a'nnlajndj NDal) ansätta (ngn) med frågor, 
fråga ut (ngn) o.d. (Han) dnnlajgd mig yvyr ymsti (om 
skilda ting). Dkr åvå dnnlajgt krfppg de har "pumpat" 
barnen (näml. på skvallernyheter om deras hem). 

anläst se and läst. 
anlöpa v 2 <dnnlöpa o.d.; sporad.> behandla (härdat stål) 

genom måttlig upphettning (för att uppmjuka härdning-
en). 

anmoda v 1 (i Il äv. v 2) <vanl. mer el. mindre rsprl. - 
dnnhnoda o.d. ställvis, -mg(a) o.d. sporad., anmo'da 
Sk> särsk. [jfr motsv. i da dig]: inbjuda, invitera (ngn) 
Sk. °Du faut väll anmo'da hanom mä. °Ja va inte an-
mo'dad. 

'anmäla f (a'nnmäla o.d. SdinNk) [jfr motsv. i finl] 
anmälning. 

2anmäla v 2 (ipf -te, äv. -de) el. (sälls.) v 1 <abnimäla 
(a-, a-, -mel o.d.) GötalSvealNorrl, äv. -mölla o.d. Bo, 
°anmana ÖSm, anme'lla, anmäla o.d. Sk, anmell Nb) 
1) anmäla (ngt el. ngn för myndighet el. präst e.d.); a.o. 
Annmel dössfalle Jl; motsv. (el. likn.) ställvis. (Förr 
fick de gå till prästen själva) °å anmäla då de var na 
bchi född (ngt barn fött) Åm. - särsk. a) ange (ngn för 
brott e.d.); a.o. Di har anmält en får olaga jakt Sk. Ja 
dnrunglte ska'mmgrå (den fan) fö-lränsman Ha. b) i 
ute. dnnmel i ban till präst anmäla ett barns födelse 
Nb. 2) i fråga om önskan att delta i ngt el. komma i 
fråga för ngt, refl: anmäla sig; ställvis; sällan icke refl: 
anmäla (ngn); äv. (enst.), refl: tillkännage sin ankomst. 
Di fittj (fick) ante gå te nattva'rden udan (utan att) di 
anmellte si SSk; motsv. ställvis. - särsk. a) anmäla 
(ngn) som friare Sk. De skolk ha nån, såm skolk an-
mella &lm. b) bildl., refl: lägga sig i el. komma stick-
ande e.d. Nk. °Försök inte å anmäla de! 3) i uttr. anmella 
tro'mp, i kortspel (bondtolva): för medspelare tillkän- 
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nage att man har trumf Sk. 
Avledn.: anmälan m (i Bo äv. f) (-mälan o.d. sporad., 
äv. -mällan Bo) anmälning. - anmälning f, äv. m <spo-
rad.; äv. -mällnig HaVg> särsk.: anmälning till natt-
vardsgång Ha; jfr anteckning. Te söndan ä har aln-
mäktig. 

anmärka v 2 (särsk.: anma'rka, anmä'rka o.d. Sk> särsk. 
(bl. enst. bel.): iaktta o.d. a) ge akt på Nk. b) i uttr. "a. 
på ngt bese ngt Bo. Om dö (dvs, vissa sevärdheter) kan 
väre noget a alnmärke på. c) lägga märke till (ngt), 
märka (ngt) VgLpl. A! Dö (ålamörker iggen Vg. 
Avleda.: anmärklan m (Ög) o. -else s (SkHa, enst.) = 
anmärkning 2. - anmärkning f, äv. m, o. (i 
HaVgBo äv.) -ing f 1) iakttagelse Lp!. 2) klander, kri-
tik o.d. SkHa, f.ö. sporad.; särsk. i uttr. 'göra a. (SkHa) 
yttra ogillande, o. "göm (SINIcJ1) el. "ge (SkB1) el. "lägga 
(J1) a. på (i Bl för) ngt, anmärka på ngt. (Det blev lukt 
av gässen då de låg i stugan;) de va iggen å (som) jore 
anmä'rknig Sk. - anmärksam adj 1) om arbete: som 
kräver oavlåtlig uppmärksamhet VJ1. 2) i n: "betänk-
ligt" J1(FBurman). 

'ann o. 3and o. onn f <ann (a-, a- o.d.) SmVgÖgSdm-
VrmU1Hs1ÖHrjJ1—Lpl, som sen. ssgsled äv. MHaNBo-
(bf -ane)DsIVNkNDalMpNb; äv. a NVrm, ag- i ssg 
SBo, 	(bf), -an, -ana (bf) o.d. i ssgr Ds1Vrm; and 
o.d. UlVstm samt (som sen. ssgsled) SDalSGst, ånn 
o.d. Nk(som sen. ssgsled)VVstm; 8, ann o.d. Hd, 
som sen. ssgsled äv. NVDa1SJ1. Anm. 1. Äv.  . -ann (i 
ssg) VB1 enl. en enst. o. möjl. ej tillförlitlig uppg. Anm. 
2. I SdmVnnJ1ÅmLp1Nb äv. enst. "(-)anna f (nybild-
ning till bf i sen. ssgsled). Anm. 3. Som sen. ssgsled äv. 
(bf) -hanna Sdm, -handa SDal> [jfr fsv an, and, finl 
ann, fvn qnn, no onn] 
(brådskande o./el. ansträngande) arbete (sälls.); nästan 
bl. inskränktare: (brådskande) jordbruksarbete; delvis 
bl. om  större sådant (som vårbruk, slåtter, skörd); tid 
(period) för sådant (jordbruks)arbete; i sht (o. delvis bl., 
jfr formavd.) som sen. ssgsled; a.o.; jfr b arn -, bråd -, 
bär-, bärgsel-, dyng-, hö-, korv-, krös-, löv-, 
mellan-, plog-, pär-, råg-, skår-, skörd-, 
slom-, slått-, så-, sädes-, vår-ann (delvis äv. 
-and o./el. -on n) m.fl. Ha-lru joff  a'nna (dvs. vårbruk-
et)? Vrm. (Man brukade uppföra gärdsgård) nr int dö 
va nsgga sug på fair (å färde) Hij. Tå ålle (av alla) 
alner ä slåtta'nna vajt Åm. Hon ha a'nna (bf) ve e'tt 
(sträng sysselsättning för jämnan) Lpl. Mula asndane 
(slåtter o. skörd) ÖU1, mela a'nnåm (vårbruk o. slåtter, 
slåtter o. skörd) Vb. - särsk. a) (överg.) i inskränktare 
anv., nästan bl. i vissa ssgr: skörd(etid); ställvis i SmVg-
BoSvealHs1; jfr bjugg- o. hö-ann m.fl. b) i utvid-
gad anv.: bärgning (av hö) ÖU1. Få bra ann på hij'y få 
höet väl bärgat. - Litt.: TJohannisson i MASO 4 s. 23 
ff.  
Ssgr: A: ann-bärgning f <ann-) (hö)bärgning NÖg. 
-emellan f bf (dnimälla) tiden mellan vårbruk o. slåtter 
Vrm; jfr anns-mellan u. C. -fys(t) adj (alnifys, äv. 

°--fyst .11) (hetsigt el. fjäskigt) ivrig (att uträtta ngt e.d.); 
ivrigt sysselsatt el. upptagen; äv., i n i uttr. 'det är a-t 
bråttom; jfr-sy s ( t ) . °Va int sa (så) anfys! -göra v [jfr 
motsv. i fml] arbeta med vårbruk(et) el. slåtter(n) el. 
likn. "ann" Vrm. - särsk. i utvidgad anv.: bearbeta jor-
den (för vårsådd); äv. tr:  bearbeta (jord el. lera e.d.) 
VVrm. Dö ä så illakt te a'nnjäre ette-4rägg-kanten (den 
kanten), fd-trä ä så mykke tä'ge-trär (rottågor där). -häst 
häst (lejd för) anv. i vårbruket NVrm. -hö (bättre) hö 
reserverat för "annhäst(ar)" NVrm. -kalas <dok-) skör-
defest SBo. -karl skördearbetare SVrm. -mål n 
(asnnIntålr o.d. U1MDa1, 	hdrin- o.d. NSdmU1- 
Da1VGst) upphörande med el. slut på arbetet (för da-
gen) NSdmUl; ledighet (vila) från arbete(t för dagen) 
UlDa1VGst; i sht i uttr. ^ta a. sluta arbetet (för dagen) 
UlDal. D-e halnmå It U1. Vi ska ta annmålr idag nu Hl. 
Dsm tog harmmålr hö'kst ö'ton (mitt på eftermiddagen) 
Dal. -måls-dags Channmåls- NSdm, a'anmåj- ÖU1) 
tid att sluta arbetet för dagen. -sys(t) adj (ann/sys (a-), 
äv. °.-syst, --sis J1> flitig, idog; äv. = -fy s ( t ) . (Han var) 
°raskanes ansys rna arbeitan (med arbetet). Hu va så 
a'nnsis ti jiftigen sann (så upptagen av tanken på sitt 
giftermål). -tid se d.o. -timme [jfr motsv. i fsv, ä. nysv, 
no; jfr äv. anntid] 1) bråd arbetstid i jordbruket 
Ds1VrmÖHrjMpJl; äv. om  bråd arbetstid i allm. ÖHrjJ1. 
Hö'yanna (slåttern), de e nä va'ajt a'nntimen da J1. - 
särsk. (överg.) i inskränktare anv. a) tid för skörd (av 
hö, säd), skördetid Vstm(Herweghr) samt ställvis i 
Vnull; sporad. äv. (överg.) i bet.: tid för vårsådd (NVrm) 
el. slåtter (ÖVrmJ1). b) dagens brådaste tid VÅrn. 2) 
brådska, jäkt; äv.: brådskande (o. mödosamt) arbete; sjå 
Vrtn.11. °D-ä fsl en fall alntimm mö dän här älrjfutiga 
Vrm. -väder (dna- Hl, °ann- Ög(IhreS; Lönnberg)-
Sdm(lmONIc(Djurklou ms)Vstm, a'n- Ds1SVrm; °and-
MDal) väder(lek) under bärgningstiden Ög—SVrm; 
särsk. pregnant: för bärgning tjänlig väderlek 
DslÖgUlVstmMDal. °Dä ä håken te rart (vackert) 
ann vär N1c(Djurklou ms). - B: and-mål se A. -tid se 
anntid. -vagn <tad-, 	o.d.) större vagn med 
sidohäckar för inforsling av hö el. säd o.d. Vstm. Här-
till: ^andvagns-krok om var o. en av de två granspiror 
med i vinkel utgående (uppstående) rotdel, vilka utgör 
stommen i ett "andvagnsskak" Vstm; "-skak överrede 
på "andvagn" Vstm. 2-väder se A. - C: anns-list se 
and läst. -mellan adv el. (i Vb) n (a'nnsmälla Vb, 
°ansmela Vb(JALinder), °ä'nnsmila Ni.,) [jfr no onn-
mellom adv; jfr äv. ann-emellan u. A] 1) som adv: 
mellan skördetiderna Nb. 2) som s: andrum Vb. Ja fikk 
igge a'nnsmälla. -tid se anntid. 

2ann adj se 4a n t - 'ann pron se annan.- 4ann konj se 
annan 7 c 3. - ann- i ssgr se äv. annan ssgr E. 

Anna n pr i anv. som s (f) <dana, a- o.d.; ställvis> 1) 
benämning på annadagen (9 december); äv. personifierat; 
ställvis i GötalSveal. På a'nnera ä här allti kafferep Vg. 
- särsk. a) i tales. Anna mä kanna (o.d.), med innebör-
den att julölet skulle vara bryggt el. (börja) bryggas 
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armadagen; ställvis i GötalSveal. b) i tales. avseende 
väderleken annadagen, såsom: °Um annersmässe stubbe 
får hatt, vara-lrä te varfenatt, män pessar Anna i An- 
driasa hatt, bki-Itä skit d ente mä hele ventern Vg; jfr 
andersmäss(a) a. °Elm Anna åker, då går Tsmmäs 
(o. omvänt) Vstm. 2) som benämning på vissa växter 
ÖHrj. a) åkerförgätmigej, Myosotis arvensis. b) norr-
landsviol, Viola canina montana. 3) benämning på versa- 
len A; särsk. av viss typ, i ägarmärken o.d. betecknande 
Anna; äv. om  A-liknande figur i textilmönster Dal; jfr 
Anders 4. 
Ssgr (dnna- o.d. SkSmÖgSdmUlÅmNb, (åma- o.d. 
HaVg, 	o.d. Dal): anna-bock NDal; jfr an ders- 
boc k. -dagen ställvis. °Lutfisken las i blöt cumädan 
Sdm; likn. ställvis. -hatt visst slags kvinnlig huvudbo-
nad (liten huva) prydd med "annaknytning" Dal. -kanna 
(kanna) färskt julöl som man annadagen gav grannar 
som smakprov Ul. -knytning knypplad spets med A-
formade mönsterfigurer Dal. -kors i textilmönster: kryss 
med A-formade figurer (i två vinklar) Dal. -krus textil-
mönster av A-formade figurer Dal. -mäss(a) (-mässe 
Vg, -mäss o.d. Dal) annadagen (9 december); a.l. °Um 
stubben bär hatt a' nnemässe natt, så ä venten-satt (tales.) 
Vg; jfr 1 b. -mäss-tid Vg. 

lama v 1 <drma VgBo> [väl motsv. fsv, fvn anna med 
anslutning till 4a n t ; jfr motsv. i no samt 'anta] ofta i 
förb. ^a. på, dels intr: brådska, dels tr: driva el. mana på 
(ngn), skynda på (ngn); a.l. Dö armar inte Vg. °När dö 
inget ä som annar på Vg. Han danar baria, så di får 
igga ro Vg. 

2anna konj se annan 7 c 4.- annade pron se annan 6 
a2. 

annan räkn (bet.-mom. 1 nedan) o. pron (bet.-mom. 2-
13 nedan) <Starka el. obestämda böjningsformer; i sg. 

m: ann/at (a-, a; -ar) Gl(äv. -a)NkVb(äv. aar), -er 
e.d. SmVgBoÖgSdmNkVrm, -e ÖlSm, -an (a-; -an) 
SkB1Sm(äv. anan)HaGl-UlGstHsl, -en e.d. SkÖlSm- 
HaGlÖgVrm, gner, än/nr, en- e.d. (nom) Dal, annan 
J1(lidm), agnen Hrj, ana, ana Dal, dann, dann e.d. 
Ds1G1VstmDal~b, ann (a-) SkSinHaVgDsl-Hrj- 
ÅmVbLp1(äv. 'annå)Nb, aan, aen e.d. BlÖlSmBoSdm- 
NkVstmDalMpÅmLpl, aan, aen, aan e.d. Sk-DslÖg-
SdmVrmVstinDalHs1Hrj(aa 'u, asu)Mp-VbNb, an Bo- 
NkUl-Gst, an e.d. SicHaBoDs1DalGstHsl, andrisn, -an 
Ul, arsn e.d. Dal. - Gen, särsk.: ann/abs (a-; 	--eb 
e.d. VgÖg-UlDal(äv. gnles, -as e.d.)HrjMpÅm-Nb, 
annas Gl; se anm. 6. - Dat: 'nåd= Dal(brd 1668), 
arom Dal, aråm Vb, aru, aro e.d. Nb. - Ack: anan Dal. 

f: ann/ar (a-) e.d. GlÖgN1cHs1Vb(äv. aar)Lp1Nb, -er 
Öl-BoÖgSdmNläislÅmVbNb, -an (a-; -an) ÖgSdm- 
NkUlVstmGst, -en SkSmÖg, annfa (a-, a; -a, -a) e.d. 
VgGlSdrnNkVrinDalHsl-Åm, -u, -å Gl, -o GlDal, 
-e (a; -1) ÖlSmBo--ÖgÅm, gnia, -q, -o Dal, dann 
e.d. ÖlBoDs1G1VrmVb, ann (a-) Sm-BoGlÖgSdmUl- 
GstÅmVb, an/a (a-, a-; -a) BoDs1SdmVrmDa1J1, -e 
BoDal, -en Sk, -er SmBoHsl, -o Hsl, aan, aen e.d. 

annan 

B1SmBoSchnNkVstmLpl, aan, aen, aan e.d. B1Sm-
DslÖgDalVstmHslÅm, an SmDal, an e.d. SkSmHa-
DalGst, andr/a UlHsl, Ul, -o Hsl, -åm (-sm, -um) 
VstmDalGst, anrun (a-; -a) B1SmGstHsl, ar/a e.d. Dal(äv. 
-o, -e)Gst(-a)Hsl, -å Gl, -dm (-sm e.d.) DalGst. - 
Gen, särsk.: annus Gl. - Ack: 'odra e.d. (Prytz, brd 
1697), göer Dal. 

n: ann/at (a-, a; -at) B1SmHaVgGl-NkUlVstmGst, 
-ad, -ed SkHa, -et e.d. ÖlSmDslÖgSdmDal, -a ( -a) 
e.d. SmG1ÖgNk-Hrj(auua)J1(lidm), -ä ( -a) ÖgSdm-
NkVstmDalÅmLpl, -e e.d. ÖlSmDs1G1ÖgVrmDal(äv. 
'auue)Hs1Hrj(aque)Mp-Nb, an/at Ul, -a UlVstm-
Dal(äv. -a, -a, -ä), -et Bo, -e (-å) SmBoDs1VrmDal, 
an/at (a-) Sm(äv. -ät, -et), -ed Sk, -a e.d. VstmDal, -e 
J1(äv. -i), ana, gnfa, -aö, -st Dal, gant e.d. ÖlVgBo-
Dsl, aant, gent e.d. SlcB1Sm-Dslög, aant, aent SmHa-
BoÖgSdmVstm, sat Bl, ge/t BlHa, -d Ha, ant (a-) Sm-
VgBoÖgSchriVrmDal, gnt SkSInHaBoDsl, snt BoDal, 
aan e.d. VnnDal, aan, aan Öl, aann e.d. ÖlG1VrmDal, 
andrst Ul. - jfr mom. 7 (början). - Dat: oöer Dal, °ar 
Nb(IhreS). 
i pi: and/ra, ann- (a-, n( -, d-; -ra, -ra) Götal(ej 
Öl)Sveal(ej Vrm)Gst, and/re e.d., ann- (a-, n(d)-; -ra) 
Götal(ej BlVg)Sveal(ej U1)Gst-J1, and/er (a; -är) e.d. 
ÖlGstNb, anner e.d. ÖlVrm(äv. aner)VstmGstHs1J1(äv. 
aner; lidm armeri)ÅrnLpl, anne, -ä e.d. Öl(äv. 'aann)-
HsIMplkmVbLpl, anar Nb, ann Gl, ader (a-, a-) e.d. 
VbLp1Nb, oöer Dal, at/är e.d. Dal, -a e.d. VgGl-
NkVstinDal, -ä, -e e.d. DslÖg-VrinDalHrj, -å, '-u 
e.d. 01, o-o (obj, attr; eg. dat) Nb, aar VnnDalNb, aar 
VbNb(äv. aar, er). - Gen, särsk.: 'androms Dal(Blumen-
berg); se anm. 6. - Dat: °adrum Gl(brd 1738), görarn, 
arom Dal, °arom Vb(RzS), oro e.d. Nb. 
Svaga el. bestämda böjningsformer; i sg. 1) m: and/re 
(a-; -rö) e.d. Sk(äv. a-)B1Sm-NkUlDalGstHrj, -ra (a-; 
-ra) StnHaG1SciniNkUl-Hsl, -er (-sr, -ar) e.d. Ul-
Gst, annlre (a-) Sk(äv. a-)--DslÖgNkVrmUlHs1MpJ1, 
-ra (a; -ra) SmVgSdmNkVstmDalGstÅm, -er (a-; -e) 
Öl(äv.  . -å, aann e.d.)SmÖgNkVnnJ1ÅmVbLpl, `bodra 
(nom) Dal(brd 1676), öer, sder, oöer e.d. Dal, 'adre 
e.d. Gl(ä. källor), ar ÖlSmÖgVstm-Hrj, ara (-a) Dsl-
SdmUl-Hsl, are (-å) e.d. Bl-Nk, aar e.d. ÖlVnnDal, 
aar Nb. - Gen, särsk.: andes Öl, ares Ög. - Dat: ardm, 
a- Vb, rtråm, Ou, a-, ero e.d. Nb. 

f: and/ra (a; -ra) Sk(äv. @-)B1-DslÖgSdmUlVstm-
Hs1Vb, -ra (a-; -rö) BlÖlSmBo-SdmVrmMp, -rå, -ra 
Gl, -er (-är, -ä e.d.) ÖgUl-Gst, ann/ra (a-, a-) e.d. 
Sk(äv. 	an-)B1(äv. an -)SmHaVgDs1SchnNkVstm- 
HslÅmVb, -re (a-; -rä e.d.) B1SmBoÖgVrmUlHs1Mp-
J1ÅrnLp1, -er (-e) e.d. ÖlSmBoÖgNkVrmVstraDalGst-
J1ÅrnLp1, °a(d)ria, -u, -o e.d. Gl(ä. källor), döer, sder, 
göer e.d. Dal, ara (a-; -a) B1SmHaVgDs1Ög(Kaln 
1846)SchnNkUlDal-Hrj, are SmVgBoÖgUlGst, arå Gl, 
aar e.d. ÖlVgVrmDal, ar SmÖgUl-Hsl. 

n: and/ra (a-; -ra)Sk(äv. a-)B1-NkU1-Hsl, -ra (-ra) 
SrnBoGl-Nk, -er (-ar, -ä) e.d. Ul-Gst, ann/ra (a-; 
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-ra)Sk(äv. an -)B1Sm—NkVstmDa1HslÅtn, -i(  a-; -rö) 
SmÖg—Hs1MpJlÅmLpl, -er (a-, a-; -är) e.d. Öl( -å, 
-e)VrrallånLpl, °adrä GI(G0), öder, öder, oöer o.d. 
Dal, ar SmÖgVstmDalGstHrj, ara (-a) BlVgBoDslÖg-
SdmNIcUl—Hsl, are (-ä) BoGlÖgSchnVrniHrj, aar e.d. 
Öl(aa, ae e.d.)VnnDal. - Dat: %dra (Näsman), göer 
Dal. 
i pi: and/ra, ann- (a-; -ra), Sk131HaÖgSranNkU1—Gst, 
and/re, ann- (a-, an(d)-, -ra) GötalSdniNkVstinDal-
Hs1Mp, and/er (-e e.d.) Ul—GstLp1Nb, ann/er e.d. 
VrmJ1(a-)ÅmLpl, anne e.d. Öl(äv. -44)VbLpl, cbdra 
(Prytz), åöer, göer Dal, cndrje, -a Gl(ä. källor), ader, a-
e.d. VbLp1Nb, arla (-a, °-ä) ÖgSdrnNIcUl—Gst, -å Gl, 
°arla, -u, -ä e.d. Gl(G0), -e Bl—DslÖgN1cHsl, arä 
Lpl, aar Vrm, aar, ar Nb, am, O  Vb, ar SmögSdm-
VstmHrjVb. - Dat, särsk.: arom Dal. 
Anm.l. I tvåstaviga former är acc. 2 allm. förekom-
mande; mer el. mindre vanlig är acc. 1 (enl. mtrlet 
oftast i bf) i GötalNk—Hs1VbNb. - Anm. 2. Mer el. 
mindre vanl. uppträder ett hiatusutfyllande n (urspr. 
från artikeln i m sg) mellan bestämda artikeln o. pron i 
n sg o. i pl (B1SinHaVgU1Hs1Hrj(bl. i n sg)Vb) el. bl. i 
pl (ÖgSdmNkGstLp1Nb); således i n: dö na'ndra e.d., i 
pi: di na'ndre, di nare, da nandre e.d. I fall som på 
na're sia är n snarast reducerad bestämd artikel. - Anm. 
3. Vid substantivering används (äv.) subst böjda former 
med el. utan föregående bestämd artikel, motsv. "(den) 
andren, "(den) andran el. "(den) annaran, "(det) andrat 
el. "(det) annat, "(de) andrama (e.d.) i Dal(Ovan-
siljan)Hrj—Nb. (Lin.: VReinhammar 1975 s. 99 if.). 
°Arona en annan Vb(IhreS) är väl en hithörande femi-
nin form i bf sg. "Andren (o. "andrat) som räkn är känt 
äv. fr. Sm—Bo; jfr nedan 1 A c, där också andra subst 
bildningar redovisas. °Adger (Ihre) fel för 'adrär. - 
Anm. 4. Starka böjningsformer i bestämd anv. före-
kommer mer el. mindre allm. på Gl o. i VbLp1Nb samt 
sälls. i Dal. - Anm. 5. Enstaka uppgifter finns om be-
varad genusskillnad i pl. Från Gl(Fårö) uppges 1920 
andra m, arå f o. n. I Nk har enl. 1800-talskällor i bf -e 
använts im, -a, -ä i f o. n. - Anm. 6. Gen arina e.d. 
används nästan bl. i mer el. mindre stelnade uttryck, 
ofta i ordspr.; relativt ofta kan det inte med säkerhet 
avgöras, om bet. 'en annans' el. 'andras' föreligger; jfr 
språkprov nedan mom. 4 A a 1) 
1) ordningstal, motsv. "två; vanl. i svag form; i attr 
ställning oftast utan bestämd artikel. A. i fråga om tids-
följd el. ordningsföljd i allmänhet; allm. Den annre i 
årnigen (i syskonkull e.d.) Sk; motsv. fr. SinHaBoÖg. 
Andra (annra) veka i s.k. veckoräkning: tiden 22-28 
juni Ha; motsv. fr. Sm. Andra vejja i gärdsgård: andra 
hanken nedifrån räknat VgVstm; motsv. fr. Ög. (Gimmer 
kallas tackan) andra vinteri sen o a lamma Sdm. 
Ljaragken (muskelvärk orsakad av slåtter med lie) ä 
vagt annra dan Nk. Andre flro'a, are varve (lagret el. 
skiktet t.ex. av stockar i timmerlass) Vrm. Lasse kastar 
andra kallsten i vattne (tales.; vattentemperaturen an- 

ses sjunka efter Lars-dagen, den 10 augusti) Ul. Eö it 
o'be da"n g'm it sik 'n det är andra dagen i följd som 
vi inte sett till honom Dal. På annre bstten (Ög), uppå 
andar b&ttnim (Dal), annre våniga (Sm), &liner vinn 
(Åm) (våningen). °Annra tia (bf) om juldagens hög- 
mässa Hsl; motsv. fr. Ul. Rea komm de ar målre redan 
kommer det andra matmålet Hrj. (Han bor i) °annre 
gålrn på högerhanna Mp. Ma de solra rinn (när solen 
går upp) in på anner rsnndygne (dygn då man arbetar 
"runt", dvs, utan sömn - då är det svårt att hålla sig 
vaken) .11. Söndan mot anner alsttannvskku (slåtter-
veckan; som första sl.-vecka räknas den då Joel, den 13 
juli, infaller) .11. Gni ehop ann tu's'nlappän snåla ihop 
andra tusentalet kronor Lpl. (Han drar ut orden,) ett i 
da o di annä i må'ran (i morgon) Nb. - särsk. a) i förb. 
med större ordningstal. °Dänn andri (el. annat) u tugundi 
den 22:de Gl(G0). (Jag är) på andra å åttina (Bo) el. på 
ara s åttindä (Dal) på det åttioandra (året). 

att till s i obf (jfr d): Po andra vånig Sk. °Andre 
hank andra hanken nedifrån (i gärdsgård) Sm. (Rågen) 
jekk i andra (el. annat) bla grodde i uppsättningen Sm. 
Annre sannbagk (: längre ut o. på djupare vatten än 
förste s.) Sm. °Annre märkenasda (marknadsdagen) Sm. 
°Andre fwarm (i fråga om bisvärmning) Ha; motsv. fr. 
Nk; jfr andre-svärm (u. annan ssgr I). (Vara) andre 
släjt (kusiner) Ha. Po el. i anned (eg. annat) år Sk, i 
a'ant el. ant (eg. annat) år Bo, i anner år J1, i anner år 
Åm, (i Sk om barn, i BoJlÅm om häst:) på andra året. - 
i fråga om rang e.d.: (Min son är) annre ma'nn näst 
kuggen Ög. 

i subst form (delvis avledningar) 	obf: a'nter Vg, 
'ande(r)st GI(G0); 	dann Nb, armrän Sm, o'öem 
o.d., &lidren Dal, a'ndeln Hsl, annren 11, anneri e.d. 
kn(äv. 'n a'nneri)Vb. Anm. Motsv. former i f o. n 
finns från delar av Norr». °Han va annrän i aaningän 
(ordningen) Sm. Han går anter i äniga (ordningen) Vg. 
Andren uppå vi'stär nummer två på vänstra sidan Dal. 
Dö va anneri d dam (den andre av dem) Åm. - särsk. 1) 
<rn, obf: ant SkSmVg, 'and/er, -ar Gl(G0), a'ndsr Dal; 
ht: °undren Vg, 'annren Sm, a'nten e.d. SkSmSdm-
Vstm(-'-), and'n, a'nt'n Ul) andre man i vissa spel o. 
lekar; a.l. Han ä ant å jakk ä trejj Vg. °Nå skall fyssten 
(törsten) u andarn fram Gl. - 2) <ni, obf: °ander, a'ndå 
Sk, and Vg, a'nda Ul; ht: a'ndren Ha, a'ndem, &lidren, 
a'nd'n e.d. Bo, a'nnrän J1, anden Sdm, a'nten e.d. 
VgNkVrm(äv. 'ann)Vstm(-'-)GstHs» den näst bäste, 
(som) nummer två, på andra plats (vid tävling el. i 
skolklass e.d.); a.l. Han kåm anden Sdm; motsv. fr. 
NUL °Än vatt (han blev) anda Ul. °Han sått (satt) 
anten i skoren Gst o. Hsl(lmf); motsv. fr. Nk. Nu 
kåmmer anten Vg. - 3) n <andrat b» om mellersta 
märket på nottåg Vg. - 4) i förb. på a'nderi för andra 
gången Bo. 

i fråga om två el. flera gånger upprepad handling 
e.d., ofta i förb. "andra gången e.d.; allm.; äv. attr till 
(ev. underförstått) s i obf el. elliptiskt. Naur de juste 
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(lyste) alnen gagg Sk. (Om de harvade åkern två gång-
er,) harvade de annre gåggen å skstt (dvs, snett över 
åkern) Sm. (När man sållat linfröet) far andre gåggen, 
va dä fäkit (färdigt) Bo. °Den som ha havi näsa i skruv-
stä en gång så sätter 'n 'nte gärna dit a andrä gången 
(ordspr.) Sdm. Andra åre han var ä ekksera, stråk han 
åt (dog han) Ul. °Hå (det) ä ander gånjen ja möter däg 
på en vicka Gst. °Hä tern-  i armar gang det töade en 
andra gång Vb. finnar gdka (gången) ner rdopa skratta 
(ripan skrattar), da bön tjöVeri (tjädern) spela Nb. — 
Rp,igua annre gaygg Ha. De igår a'nnre el. anned 
(annangång) Sk. Rigga annre(n) el. g 'än el. aln Sm. 
°Andre ringning annangångsringning Sm. E rindjör åd-
ran gågg el. gäe gayndjin Dal; jfr andre-gång a (u. 
ssgr I) o. annangång 2. — e) i datumuppgift; allm. 
Dän a'ndre (maj!) Ög. Dä ä dän a'nner i dag Vrm. 
Annra el. 'n a'ndra (aldra) majj Hsl. — I) i förb. med 
föregående ^själv: ckchtikv anner jämte ännu en person 
Ög, ^bli själv annan bli en i ett par Ul. (Jag gladdes åt 
att de två tackorna) °hwardera I Sku bli själfan i War 
(dvs, få lamm) Ul(brd 1709). — g) i (de urspr.) förb. 
halvannan, "var annan se halv-annan resp. var-
annan.— h) med föregående poss pron; spr. bel. °Hans 
andra doter (näst äldsta dotter) Ul. 
B. attr till tidsord (el. underförstått sådant) a) vid s i bf: 
(näst)följande, nästa (dag, vecka, månad, vår e.d.); (dag-
en etc.) därefter el. därpå; allm. (De kokade kål på 
söndagen o. det fick räcka) te dän annre söndan Sm. 
°Tack för i fjor, sa teggarn nsr an kåm ijen andre dan 
Vg; motsv. fr. BoSdm. °Cra haim (gå hem) d-ann dagän 
Gl. Då, dän annre maeri (morgonen) kan en si etc. Ög. 
(Om det är aftonrodnad,) då bki dä re'gn ane da'n Ög. 
(Efter slagsmålet) °låg di armrä dan mä huve i knyte 
Sdm. °Men ander dan så ringa an spärra (ringade han 
spåren, efter en älg) Ul. (Kom inte i morgon) män a'r 
dan (Dal) el. °men en ara dan (Hsl; motsv. fr. Hrj) el. 
men den ann dan (Nb; motsv. fr. Vb) utan i över-
morgon. (Det fick inte bli visset gräs) tast göer åreå till 
nästa år Dal. Ast öder wåre till nästa vår Dal. (Lagade 
till en kolbulle) te 'n a'nner da'a (näml. att äta dagen 
därpå) R Mä skull buför (vi skulle flytta till fäbodarna) 
anner dan Jl. (Hon kom inte avtalad dag,) män n'nn 
dagän kömmä on Lpl. (Vi gifte oss på sommaren o. så 
fick jag inte pojken) °förrn annä årä, fårä jur Lpl. (Inte 
till våren men) den an von (följande vår) Vb. °fin mårian 
så kåm a däit (hon dit) Nb. (Han fick vid behov bo i 
stugan) fra ä'jn dg dil dann Nb. 
b) vid s i obf: nästa; i förb. som °ett annat år SkSmVg-
BoDslÖgNkDalHs111(lidm) el. °annat dr SdmUlDal. °Vi 
ska flöda i en an uga (vecka) Sk. (De hässjade halmen) 
te ett aant dr Vg. Ian aann mane (månad) Bo. (Råg och 
vete blir dyrare) te ett a'nnt år än de ha vatt i år Ög. 
(Det gick som folk önskade,) °Att lycka anna åhr skull 
groo Sdm(brd 1723). Te en aen vår Nk. Te dann sålda 
söndag åtta dar Vrm. °Vi slipper fel ransoneringen te 
annat år nu, e (det) ser ut så LT1. °Härnäst skä iag ha 

annan 

mä mäg, åt annan sommar Et näfwerklöf (en klövje-
börda näver) åt er etc. Dal(brd 1723). (Ett varsel om 
att) 'n annan jukkväll så (skulle han vara död) klidm). 
— särsk. i utvidgad any.: nästnästa Vrm..11. Te anna veekk 
(vecka) Vrm. 'N ann sålda söndag åtta dar Il. 
c) vid s i bf: (näst)föregående (vecka etc.); (veckan etc.) 
före; förra BlÖlSmVgBoGleogNkVirmDal; jfr hin. I 
fjor dä a'nnra <reit i förfjol Sm; motsv. fr. Bl. De va 
atte den annre dan tebakes det var ännu en dag längre 
tillbaka Sm. °Ja va dar i ara vekka å fekk rektit kalas 
Vg. De va i dän andra vegga (veckan) Bo. De va inte i 
fjor uda de andra åt (i förfjol) Bo. °Äi am nati i går 
natt Gl(G0). °Ja va äut (på torskfiske) i träi dagar i 
d-ann (förra) må 'n Gl. Wa 'nt a (det) i åder wilun 
(veckan)? Dal. — äv. i utvidgad anv. (på Gl i förb. med 
föregående prep ^i): härom (dagen, året e.d.) ÖlBoGl. 
Dän dre el. a'ndre (e.d.) da'n Bo. °Äi annan vintren 
(dvs. för 3-4 år sedan) Gl(G0). De var någå öl  anna 
a're (härom året) Gl. — d) i unr. °annat år i flohl för två 
år sedan Bo(GbgSpion). 
2) den senare nämnda av två personer, saker e.d. som 
motsätts varandra; äv., då båda personerna etc. beteck-
nas med (någon form av) "annan, för att utmärka var o. 
en för sig (mom. e) el. då bl. den ena parten e.d. i ett par 
(tvåtal) omnämns, för att beteckna denna (mom. g, h). 
a) i bestämd (ev. subst) form, då fråga är om ett redan 
nämnt el. på annat sätt tydligt framträdande tvåtal av 
personer etc. — 1) motsatt "den ene (allm.) el. "en (täml. 
allm.) el. 4(den) enen (subst; J12km) el. "endera (Dal). 
°Dä kan va ticka nimmt (praktiskt e.d.) dä nena som dä 
nandra Bl. (De två öglorna i slagans rem var fästade) 
dän ena i dråpen å dän andra i skaftet Öl. (Hon fick 
ovett,) män ho lätte-t gå in i dä ene örat å ut i dä ar 
Sm. °De ainu (näml. kvarnen) naiv di ner, d'annu ha 
star ännu Gl. Dän ene drsnniga (visen) jekk ijälr män 
dän annre vatt kvar Ög. (Fina pinnar) °på een sia å 
groov på anner Vrm. I'enndie fust'n a'dd usrt mitji 
sty'tter eld gåern ena benet hade blivit mycket kortare 
än det andra Dal. °Om en ena får, ska en ara ha en 
liktocksn Gst. (De blåste i lur så det hördes) "från den 
ena vallen te 'n andra Hsl. De ene e itt (är inte) ssm de 
ar Hrj. (Då tog) 'eeri å tövvkiga (tvillingarna) fram en 
kniv å skull snöp 'n; annenr skull hall fast 'n Åm. (Han 
hade sedeln) ud eindm å pätriga ud den ardm (dvs. 
handen) Vb. (För att vända en roddbåt, brukar man) 
möönd ve ä'j ar o råg ve alnar "backa" med en åra o. 
ro med den andra Nb. — 2) motsatt ett led som i sam-
manhanget framstår som det närmare (av två); ibland: 
motsatt, bortre; ofta som attr till 'hand, 'hälft, "sida, 
^strand, "ände o.d.; allm. Dra Ju mil på nare sia! (kraft-
uttr.) Vg. Järn (göra) ssm di jär på ara sia fön — så fot 
di hinner Dsl. °Sätt (spänn) för dän andre hästen, så får 
dän här vila spp ett tag! Ög. °I andra kanten på dörra 
Sdm. (Vattensorkarna) simme-tvatt över ärva st a'nnre 
lanne Vrm. cTri mil annrä sia Ståckhåkm sprengde 
dåm åpp en tunne'l Ul. (Då frågade den som bar holk- 
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en) °odran, um an add nån tobak å (på) si Dal. (Han 
band repet kring kons hals) 08 stsppa 'n ar änd'n neddi 
smnen (skorstenen) Hrj. °I annär lage å sin sida; å 
andra sidan J1(FBurman). — äv. i utvidgad anv.: Hån jer 
anar ha'ta han är andra handen (dvs, är en värdefull 
hjälp i arbetet; äv. om  oumbärligt verktyg; jfr motsv. i 
finl) Nb. 
b) då fråga är om ett tidigare inte nämnt el. på annat sätt 
tydligt framträdande tvåtal av personer etc. 1) i obf sg 
utan ob art, motsatt "en el. sällan ^någon; bl. i vissa 
förb.: ^en o. annan i absolut anv. om  personer (täml. 
allm.) el. som adj-attr (spr. bel.): några (få), somliga; 
åtskilliga; den ene o. den andre; någon enstaka. Dä ä la 
bra f8-trtin del fsr bd enn å aan Vg. °Haresköttar (har-
jägare) va der en å an på mi onga ti (i min ungdom) 
Dsl. °E å anner gammal käring botti mä elkäl (botade 
sjukdomar e.d. med eldkol) Sdm. Hin jär (här är) en å 
aann så änt jä redd (som ej är rädd av sig) Nb; jfr 2 b 3. 
— "ett o. annat några el. flera olika saker el. omständig-
heter etc.; litet av varje, varjehanda, allahanda; täml. 
allm. Vale om ett å ane, ssm de hadde fsr sej Dsl. 
`Tjöpä jett å annä Hl. Fötrk såm kunn si på ett å anna, 
når nånn skull dö Vstm. (Hon var oförmögen) °ss hoti 
gatt fo jclirpa vd (hon måste få hjälp med) ett å anna 
Åm. — ^både ett o. annat både det ena o. det andra; litet 
av varje, åtskilligt SmBoDslÖgHs1J1Åm. (Han var av 
finnfolk o.) kwme bsde ett å annt (dvs, var trollkunnig) 
Bo; motsv. fr. Hsl. Ja kan få bd e'tt å a'nnat Ög; jfr 2 b 
3. — "ett eller annat något (vad det nu kan vara); spr. 
bel. (Det är inte bra att röra myrorna;) dä blår agit 
(besvärligt) fsr en på ett äller anne vis Vrm. (Då man 
har för avsikt att) fara ejtt 141 ale B. — särsk. i förb. 
"varken ett eller annat varken det ena eller det andra, 
ingenting; spr. bel. (Sådana lathundar; när jag är borta) 
blija da vasken a'tjtt ällar cfnnat joat (blir ingenting 
uträttat) Bl. — ^ett som annat några el. flera olika saker 
el. omständigheter e.d.; litet av varje, varjehanda 
SmVg—ÅmLpl. °Ett sum ont boke att han velle hem 
Bo. °Um de int var för bröikant'n (uppehället) u ätt 
sum annä (så vore han inte präst länge) Gl. (Vid kyrkan 
skulle allt skötas,) 	stämmår å ett såm ana Vstm. 
(Han) °bytte at se mjöle (bytte till sig mjöl) å ett söm 
ane Il. Hä (det) vall fäll sakt ett söm cumä Lpl; jfr 2 b 
3. — ^någon eller annan Dal. (Vi kan vänta) neln dag eld 
anan (en eller annan dag). — 2) i obf sg utan ob art, i 
förb. i änn å i ann (i änn å ann) e.d., helt o. hållet, 
grundligt Åm (jfr no frå ende dl annan i likn. anv.). 
(Beskriva ngt el. demolera ngt el. läsa en tidning) °i änn 
å i ann. 
3) i ob sg med ob art, motsatt ^en SkB1SmHa o. f.ö. spr. 
bel. En stjår (säger) et, en an et anned Sk. De e där e'n 
å en a'en nu' såm har Sk. Ett såm ett a'nnat det ena 
med det andra Bl; motsv. fr. NÖSk. (Inte nu längre men 
förr orkade jag) Afträftta bå åjt å åjt annat Sm; jfr u. 2 b 
1. °Mäna (medan) en slo te na mä en stor sten, hull en 
aen unner mä en linnelapp Sm. °Gau åjna sått framm 

no annra tebakäs gå ett slag fram o. ett annat tillbaka 
(vid skallgång e.d.) Sm. Bd ett ssm ett annät både ett o. 
annat Ög; jfr u. 2 b 1. Ägnåne (agnarna) rök åt ett håll å 
seden (säden) åt ett ana Hl. (Klänningen stramade) 'på 
ena balle å var kasse (för vid) på ett annat Hsl. — 4)i bf 
sg med bestämd artikel, motsatt "den ene el. (mera säl-
lan) <en; ofta i ordspr.; allm. Dän asine teggaren får-
trydår (tycker illa vara) ad dän a'ndre staur egganåm 
dåren (står innanför dörren; tales.) Sk; likn. fr. Bl. <'Från 
de en te de ae (som inledning till byte av samtalsämne) 
Öl; motsv. fr. SkÖgJl. Den öjne loaten baa (den ena 
lorten bär) den a'nnre (skämts. tales., när marken var 
frusen) Sm. Dän enes dö d dän anres brö Ha; likn. fr. 
BlVstinNb. °De ä då i backelej budde furr (lider brist 
på både) de ena å de anra Bo. 'Te (att) stå ut me de ena 
å de andra (dvs, olika saker som bakslag, sjukdom etc.) 

(Han var inte dum på kreatur,) °tå räd täll (bota 
e.d.) bd dä enad dä ara Dal. °'N ene ä rikar enj ar 
Hij. (Jag behöver inte besvära dig med något,) °vårsen 
(varken) de ejne hell de armre Jl. 'N eeg bi meri (eg. 
väntar, dvs, har sitt öde framför sig, medan) 'n armen Ii 
(lider under sitt) Åm; lika. fr. R. He ger ånt den ajno iill 
ate ånt (det går inte den ene illa utan att det) ger den oro 
vetr Nb; motsv. fr. Åm. — n(o.) det ena med det andra 
(o.) varjehanda saker el. omständigheter; (o.) så vidare 
e.d. SkSm. °Da va snyjfåg (det var snöyra) å kallt å 
d'aina mä d'annra Sk. °En sullä jöra dä ena mä dä 
annra Sm. — äv. överg. i bet.: tillsammantaget SkBo. 
(Alla hyss han gjort, o. det var inte så litet) ckl'aina mä 
d'anra Sk. 
c) i sg, i fråga om flera gånger upprepad handling el. en 
följd av likartade händelser el. av tidsmoment e.d. 1) 
motsatt <den (e.d.) ene el. (ej lika vanligt) "en (i Jlikm 
äv. "enen subst), oftast i bestämd (ev. subst) form; allm. 
De een å'åt (året) på dän een sin å de a'nnå på dän 
annå Öl. De va te gå från den ene stuvva (stugan) te 
den ar Sm. Ho fallde (föll) i ne'ne gråten etter dän a're 
Ög. °De enö åre äter sftä spp de arä Sdm. Ja fekk han 
je'na (dvs. bölden) ettsr han a'ndraUl. (Ide hala backar-
na) språgg dam dä egna skuve (stunden) å åkte på 
finnbeksan (-byxorna) dä andra Hsl. (Han pratar utan 
reda;) hag fe (far) från di ene åt di ar Hrj. Erie gagga 
(gången) före å annera ätte gång på gång Åm. (Du 
flyttar) från ett ställ å till de anne i ett Lpl. — 2) i obf, 
motsatt "var; bl. i förb. med "efter annan SdmNkUlDal. 
Di draklc va'r etter a'nn Sdm. (Det bestämdes att de) 
clivann ätter ann skulle frestä si lyckä Nk. °Brupigd 
skä ja sien hwar ätte ann försörja ("ta hand om") Ul(brd 
1725). A ändre si wert pter göer (den ena gången efter 
den andra) Dal. — 3) i obf (sällan med ob art), motsatt 
<en el. si obf; spr. st. Men di dö ju (läs jo) en ättår en fin 
Sk. Så gå-cli åmm (runt) mitra gågg ätter annan (o. 
bryter ut kolet) Sm. Da ätter anner den ena dagen efter 
den andra Sm. 'Dö naskas en ätter anner el. dä 
knallar-tre (el. °dö går) sko ätter aen, sa skomakarn, 
gjorde en sko i veka Vg. °Här kommer dä en ätter 



109 
	 annan 

anner, så fort en ha gått, kommer dö en ann Vrm. 
(Hunden äter inte människoföda) ga'ugy å a'nna ibland 
J1(lichn). Ho ger o Metes o veent dag o ann (att han 
skall komma hem) Ni'. 

i fråga om ömsesidigt handlande el. förhållande. 1) 
motsatt "den (e.d.) ene el. (mindre vanl.) nen, 'ingen 
e.d., oftast i bf; allm. De ena spödjed (spöket) tar ente 
de andra (tales.) Sk. °Dän enä kaapän (korpen) hacka 
intä ut öjnän (ögonen) pao dän anrä Sm; likn. fr. Ha-
BoGlSdniNk. Iggen ville vare sämre än dän ar Sm. 
°Ingen ans bror i hafvet var o. en är sig själv närmast 
(ordspr.) Sm(Havton). Dän ene unne-nte dän a're en 
su-te (en syl att) stekk-ut öjat mä Vg. Am pasu (trasa; 
jfr nedan) siar d-annu i häl Gl. °Ingen äter op ans mat 
Ög(Nyrn). °Den enä sugga bör 'nte ropä slokörä på 
den arä (ordspr.) Sdm. (Han är så trasig.) °Den ene 
slamsen (lappen, fliken) hytter, den andre slsr te Vrm; 
motsv. fr. SkB1SmVgÖgSdniNk. (På det viset) °så vart 
ingenderä skyldi ann Sdm. Iggen sa'a ns st a'an Vrm. 
°Di tog kragatag på varann för å si vem som rådde på 
den andra Ul. (Han är så trasig, så) 4 ikn 110111år rett 
4 OM den ena trasan slår ihjäl den andra Dal. Dö eine 
goe fermm int de anner bott (goda skämmer inte det 
andra) J1; motsv. fr. Lpl. Den een happ-e'ett (tar efter) 
den a'ann Nb. — 2) i obf, motsatt ^var SvealGst(brd 
1676) el. ^fler (Dal). °Tittar var på ann Sdm; jfr motsv. 
i no. °Å hur di jänka hvar mä an (med varandra), så 
etc. Nk. °Di sprang vann um aen (om varandra) Vrm; 
jfr motsv. i fird. °Is' hieär granner bijiit' (dessa här 
grannarna bytte) huer min oådrum Dal(brd 1668). Flier 
um ,g‘naö om vartannat Dal. —3) i förb. "vart efter annat 
det ena (är el. sker e.d.) i enlighet med det andra; äv. 
överg. i bet.: lagom, rätt, passande DalÅm—Nb(IhreS). 
(De höga priserna beror på de höga lönerna;) ed i twundje 
wa (det måste vara) we'rt eter o'öer Dal. Vattäta'nne dt 
'n! rätt el. lagom åt honom (näml. som han uppfört sig 
e.d.) Åm. °Hä war hwahttettannä dsm to hwaran (dvs. 
till äkta) Vb(Stenberg). — 4) i uttr. "det är inte mer än 
(el. ^det är just) var tackar annan i fråga om ngns 
ekonomi: debet och kredit går knappt el. nätt o. jämnt 
ihop; det är knapert SdmNkVrmDal. — 5) i ssgn hin-
annan se d.o. 

i obf el. bf, motsatt (en form av) ^annan DalVbNb; 
jfr f. °Ännär — ärm& rn, den ene — den andre Dal(CSäve 
Dalm); jfr motsv. i fsv o. fvn. °Änär (hette) Greäim 
dan oddrn, Hoåk etc. Dal(brd 1668). °Dä åddär kulla 
bp jottär (sprang hit), dö åöra for daittär (for dit). 
°Dänn ådeleim for sutteir (åt söder) åg åddäm nårrtär (åt 
norr) Dal(CSäve Dalm). (larm hest'n (annra kon) jer 
heeim (är hemma) men den aann hest'n (den annra 
kon) jer blått Vb. (Grytan var så stor att då de eldade 
under den,) °se konne na kokes at armar stödun, a dära 
denannara konne dem skreeick så kunde den koka vid 
ena brädden o. vid den andra kunde de åka skridskor 
Vb. °Må aro so am med det ena som det andra Nb(Ren-
marck). (Anm. °Aro är väl formellt dat sg m el. dat pl.) 

I ) i uttr. som en eran ä så go sum en eran (Bo; motsv. 
fr. SkSmHaÖgSdnINkUl) el. en an kan varra ha go 
sån2 en an (Sk; motsv. fr. SmVrm); jfr 10. — g) [jfr 
motsv. i fsv o. fvn] attr: (den) ena; en (i ett par el. tvåtal, 
då bl. ena parten e.d. nämns) VbNb; vanl. i bf. Ja ha illt 
(ont) i anne bene Vb. (Det hade varit två gårdar där) 
men a'nn gå n var ödelakt Vb. Hån jer för kål at annar 
sööyd han är för kall åt en sida (om ugn) Nb. Sta ve am 
fåutu i skjamdep stå med ena foten i helvetet (tales.) 
Nb. En ha hö'er a'nn hy n han har ena skuldran högre 
Nb. — äv. subst Åm. °Ute Näs se vare två brörer å 'n 
amen varpa Fjärdvik pa ssmman Åm. — h) eufem. om  
djävulen: a'r ma'nn Dal(äv. °den ara, han a'ra; jfr motsv. 
i fm», a'nner ma'nn fl (jfr motsv. i no dial), den a'ndre 
Sk; jfr hin. 

bl. i obf: (en el. flera) till, ytterligare (en, någon, 
ingen, flera e.d.) jämte el. utom de(n) nämnda (el. under-
förstådda), (mycket, inget osv.) utöver det nämnda etc., 
(ingen, inget, mycket osv.) mer; täml. allm. Ha här vad 
nån an en Jins? Sk. °Han hade mena (många) åndra 
fårstannsbögor enn Schartaus fårklaring o naturlära o 
svänsk hestoria å med aned te Sk. °Där hölls en fall 
hopper mä trull å ane jäkelskap Sm. Wa va där för 
a'nnra?Sm; likn. fr. Vg. °Sinna fan 'n ett aant värehorn 
sedan hittade han ytterligare ett gumshorn Bo. °Om e 
stönn träffa han en ann kar Dsl. En annan ... sdrk u så 
läjI (lille) Arån (drev till sjöss i en eka) Gl. °Ja har 
ingen ann te skikke än psjken Ög. E peta (smutsig) so 
vill jane (gärna) ha e ana mä sajj Vrm. (En man hugger 
loss kol upptill i milan) å så ä dä anne-påm har harker 
(o. krafsar ned dem) Vrm. °En gång då ho s tvo andrs 
jehts tjysm (vallade korna) etc. Dal. Hä (det) ska int bi 
(inrättas) nå andråm sokken nu då? Gst. På den tia 
va-nte nåre andre väga än stygge kirövvjeväga te Ramse 
Hsl. °Han ha nå inga ana släkt kvar (än mig) J1. (Vi 
blev kommenderade dit,) °jei å når anner söldata Il. °Se 
ha man e höpetek (hypotekslån) å kanschi ader lan Vb. 
— särsk. i vissa förb. a) '(både —) och annat o. mera av 
samma el. liknande slag; med mera GötalSvealLp1Nb. 
Han hade bodde jägare å anned Sk. (De) ga 'n bd struk 
(stryk) å aent Vg; likn. fr. Dal. Sener å anne Dsl. De 
var pa de väisä (viset) u annä Gl. Di ha måka spp 
gubbar å annat Nk. (De) ä go tä (i stånd att) häv ikull 
bd skog å ana Vstm. °Wijhr wiliom wåga både leijff 
och annat fyhr an vi vill våga både liv o. annat för 
honom Dal(Prytz). Ja var både arg å anne Lpl. (De fick 
sik o. id) å anne Ni'. — b) ^annat slikt [jfr no anna slikt 
tu l o. motsv. i finl] (minst) lika mycket till Dal. (Hon 
har vävt tre mattor men det lär väl skola bli) gna .21ajlet; 
jfr 6 a 4. 

för att utmärka att ngn (ngt etc.) inte är identisk(t 
etc.) med den (det, de) nämnda el. mest aktuella; nästan 
bl. i obf (jfr A d). A. motsatt (ett underförstått el. tänkt 
e.d.) "själv eller (som gen-attr, ibland med underförstått 
huvudord) "egen. a) i gen sg (jfr anm. 6 i formavd.) 
utan ob art; ofta i ordspr. — 1) subst BlHaVgÖgSveal- 
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kn—Nb. °Öjn schäa allti bröjja (man skär alltid breda) 
remma au arman. läa (läder) Bl. (Kreaturen gjorde 
ohägn) cpå aens mark Ha. (De okade svinen,) då di 
brat se in på anna s (näml. mark) Vg; motsv. fr. UlÅm. 
°De känner ingen annars phIgur Sdm. °Ingen stikker 
annars barn i barmen Nk; motsv. fr. Vrm. Jä sitter i 
armes hus (hyr min bostad) Vrm. Du ska-nte legga de i 
anna s afaclerUl; motsv. fr. Vg. 4 a fe' dajt i anas garä 
hon har gått till en granngård Dal. Ea ir anas fusk so 
feg eda'n det är annat folk (i byn) som äger det där 
Dal. Go för enes (Dal), vara när anar (Nb) tjäna hos 
andra. Man si allti fett i armas gryte Åm; Elen. fr. Vb. 
°Korfven ruuf (syns) alti stor i annars gryt Vb(RzS). 
(Jag har) maki anna s (malt andras säd) hela flata Nb. 
Tröll tu l si anas mjöirk Ni,.gta anas brö vara i ngns 
bröd Nb. — särsk., ellipt. för 'annars gård e.d.: som är 
från annan gård el. by (än den egna); utomstående, 
främmande Dal. Dar e kam (när det kom) noger gnes 
dajt A nogum gnes till ngn utomstående. — äv. i utvid-
gad any.: Mj(ji anäsär mycket folk från andra byar. — 2) 
[jfr motsv. i ä. nysv o. i no] attr, i förb. ^annan(s) el. 
"annar(s) mans; spr. st. °Dtii äi allti möen mat i aen 
mans gryta Bl. °Dä ä allti ost i annars mans brö Vg-
(lmf). Stakkas dän sum sa gå far anne mans dsr ätte-sina 
bita (som måste tigga sitt bröd) Vg. °Annärs mans barn 
ska 'n inte agä Sdm. På nyas manns grann. (mark) 
Hd. 
b) [jfr isl enginn er ääruni själfur självhjälp är bäst] 
subst, i utvidgad anv., i ordspr. 	 jr ingin änär siof 
(Näsman) el. e5 jr indjin gärum sjitsv var o. en är sig 
själv närmast Dal. — c) subst, i sg med ob art; spr. st. 
(Att bli av med ett visst slags bölder går inte på annat 
vis än) °att en sjelf "lägger ut" för en aan Bl. (För) en 
a'ans räknia såm hade miyodr (mindre) Ha. Dä ä lätt å 
sjäre remmar tå en aens lär (att vara generös då en 
annan betalar) Bo. °En jägar ofta harar i en anns hals 
Dsl. °På en anns ktytter (kreatur) Ul. °Sön sa föck js gå 
fsr 'n aen (tjäna en annan, dvs, andra) allt täs ja gifta 
mä Hsl. 
cl) i obf pl (i NNorrl sporad. i bf (subst); jfr språkprov-
en); ofta som gen-attr (äv. med underförstått huvud-
ord); allm. °Han tändår mer po ånnra (tänker mer på 
andra) en po se säl Sk. °Å gau pau tyna for a bätta (att 
gå på egen jord är bättre) än å ria pau anras Bl. (Man 
skall inte) lägg hånacin på annås tallekå (lägga hungern 
på andras tallrikar, dvs, inte äta mycket, då man blir 
bjuden) Öl. Annra ä lätt å klannra (klandra) Sm. °Ja få 
&Id göra mett arbete utan jämt ska ja springa annras 
rekk (småärenden) Sm. Sopa rent utafsre eja dar, inna 
du bru-cleilc um aras! Vg. °Den inte sjalfwer har, han 
far Jane af adrum Gl(brd 1738). °Ingo naud rista braida 
remar av arus häudar det är lätt att vara frikostig med 
andras egendom Gl; lillen. fr. SkSmSdm. Go i andres 
gåjmar (gömmor) Gl. °Annres barn stspper di inte i 
barmen utan når tossa (ngn strumpfot) hänger ute Ög. 
°Han ä oxe åt annrä å stut åt sej sjekv (gagnar andra 

mer än sig själv) Sdm; motsv. fr. B1SmVg. Um di rök-
ker gräs på annres mark mesömmesnatta Vrm. Dän 
sam ska fösa annre får lav å fynne säj jti4v Vrm; likn. 
fr. Nk. °De e allti &tt (fett) i andras grytor Ul; likn. fr. 
NkVstm. Dåm jatte andra å fatta (stjälpte) säj fälrva 
Vstm; likn. fr. Sm. (Vad hon hört) °tå andre (o. vad hon 
själv sett) Hsl. Je jikk i annes &klak (tänkte på annat, 
var frånvarande i tankarna) fl; motsv. fr. Vrm. (Fåren 
går in på) aInes eka (andras ägor) fl(lidm). Vara 
u'tför &der el. °aren (bf, Vb) el. 'gå för annrän (bf, 
Lp1) el. tjin (el. vara när) aru (Nb), (nödgas) tjäna hos 
andra; likn. fr. Hsl. Stjöt di sökv o sdit i ander Ni,. °He 
trönsk nit anar häller andra talar inte heller "finare" 
(dvs, också de talar dialekt) Nb(IhreS). 
B. i annan användning a) attr, i sg utan föregående 
bestämningsord; sälls. utom i vissa adv uttr. °Nu afue 
alm tayet å sigh odra dräth nu har han tagit på sig en 
annan dräkt (än han hade senast) Dal(Prytz). På anna 
håll Sdm; motsv. fr. bl.a. SkHaNkUl. °Di skulle bygga 
tjörka på anna håll föft (men det gick inte) Nk. Han 
kåmm från annat håll Ul. St anne-'e (håll, riktning) 
Vg; motsv. fr. Ög. 
b) i sg med ob art, subst (SkB1Sm—BoGlSdmDalVb-
Lp1Nb) el. attr till s (allm.) el. till pron "en (G1SdmVrm-
Ul—Norrl). °Flya (flyga) från ett ställe te ett aent Sm. 
Han få allt binna på en annan lie (bildl.) han måste 
rycka upp sig Sm. °Vi byttem te-s (bytte till oss) aj ann 
marr (märr) Ha. (Stugan brann ned) män nu ha-n satt 
åpp en aan Vg. °Du får allt se dej om ätter e anner 
(näml. kvinna), sum har bäddar trög (bättre tålamod) 
Bo. °Fran ett u dl ett annat (som inledning till nytt 
samtalsämne) Gl; motsv. fr. Sk. °Koi såld ha (hon) u 
skudd haj annu ko Gl. En a'nner gåna då hadde di fått 
tag i has slaktreskapp (o. tänkte slakta valparna) Ög. 
°Åvunda (avundas) en a'nn en tigy Sdm. °Vakna i en 
ann dröm (Sdm) el. i en an ha'men (skepnad; Ul) vakna 
plötsligt o. inte veta var man är el. vad man gör. (Den 
ene gick hit, den andre dit) å den treje åt ett anna håll 
Nk. °Sjenn tog an se ett annat namn å kalla se Eli-
stadius LT1. (Är det hon som är pigan? —) Nääj, hä (det) 
ä e a'ndrsm ena V stm. Gok bota (gå till) jenum ana 
jet-tag! (näml. med dina frågor) Dal. le andram sokken 
Gst. (Varje gång hade han) °e ano plunta å e anna glas 
Hsl. °Ta dä 'n aänn en tag dig en annan (tycktes kyrk-
klockorna uppmana änklingen vid hustruns jordfästning) 
Åm; likn. fr. Vrm. °Skaff da 'n aen gsbbe (make)! Åm. 
(Hästen lunkade lika snabbt som) än ann en rättj (tra-
var) Lpl. (Det är inte så noga med en näve mjöl,) da in 
aann håll mitra (består mjölet) Nb. — särsk. 1)i förb. 'en 
annan (VgG1) el. en annan man (Nb) som benämning 
på Gud. °De järn annar sum svarar fö vällaiktin (vä-
derleken) Gl. (Det är) in aann mann som ra ivi löyv 
(råder över liv) o död Nb. — 2) i förb. "en annan gång 
(dag e.d.) om en obestämd tidpunkt i framtiden; ofta i 
ordspr. o. tales.; allm. °En ann kväll få du inte bösta så 
hårdt mot fönstret Bl. 'N aan-gåges kaka bier allri 
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baki« (Sm) el. en aen das kaga bier sällan bagad (Ha) 
det som ställs på framtiden, förverkligas sällan. °Du får 
komme igen en annan gång, så kanske dö går bättre 
Ög. °En anän gå go ä en narr Sdm. En a'an gclog ä en 
fältni Dal; motsv. fr. HaSkSmVnn. Ja ksmm (kommer) 
en aen dag Hsl. 'N ann Däm e fanns Agg R I annat 
gaak hö narra maak en annan gång har narrat många 
Nb; motsv. fr. Vb. 
c) i uttr. som hä for ti dnnra gd'gga (Vb) el. dö vatt 
oppi drinfir gå' ,ja (Lp') det ställdes på framtiden o. 
blev aldrig av; jfr b 2 ovan. — d) i sg föregånget av 
obestämd. pron; subst el. attr; allm. Di jigge ente får 
nåd aned en di skolle få lid fylle (brännvin) Sk. (Ingen 
reda har det varit med dem) °vansken (varken) te arbete 
älle nst aent Vg. °Vinga va vanlitvis utå nån ann materia 
Ög. °De va ingen annan än Stava som hadde förgjort 
skötanaUl. Allti fo Gud hötjin (föder Gud höken), få-nr 

nå ana så få-n föll en gråsparv (tales.; den före-
tagsamme finner alltid sin utkomst) Dal. (Om de är 
jämtar eller) °ta nå wie öörs av ngt annat virke R °Han 
ä sä avänsjuk sä han ann int nan annä can na (så han 
unnar inte ngn annan ngt) Lpl. (Tack skall du ha, gift 
skall du bli,) fa do äggen (får du ingen) aarm, (so) fa do 
fell me (tales.) Nb. — särsk. i uttr. som nåd anned de e 
en kalalort (kalvlort) (Sk; motsv. fr. Sm) el. ns aann 
d-ä pannkak, dö (replik till ngn som inte är nöjd med 
maten o. begär ngt annat) Vrm o. likn. fr. andra håll. 
e) i n sg, överg. i bet.: inte VrmDal. (De får göra som de 
vill,) tru a all dnn tro det el. inte Dal. — f) i pl, subst el. 
attr; allm. °Tro du att de komma minna (några) anta 
Sm. Andra kunna föra som dai vella Ha. °På annra håll 
Sm; motsv. fr. NkJ1. Han har andra (är otrogen) Vg; 
likn. fr. Sm. °Ga nå muta ann kledar pa di Gl. Ja taka 
ätte annra (efter hörsägen) Ög; motsv. fr. Bl. Lagg ssm 
Ju anner (om överlång arbetsdag) Vrm. Hö (det) va 
myttjy fsirk fro arä byar da (där) Dal. °De ha gått för 
aner, så nog ske-re (skall det) gå för oss å11. Dö fanns 
ju anna ölcnamna (öknamn) Åm. Oro a' der nalte oroa 
andra litet Vb. (Nog gick det an för pappa som fick ta 
mamma, men jag som måste) ta &der; dder he jr 
asder, he (andra, det är andra, det) Vb. (En del var 
fega,) dnder våor =loda (var modiga) Nb. — särsk. i 
förb. "(några) andra ena(r) (några) andra SdmVrmUl-
VstinDalMpJlÅmLpl. °Dä ja int hinner å gör nu, får 
väl dnner enner gör Vrm. (Under tiden) är e na arme 
ena-jsm skaffelpelmann Mp. 
5) övrig; ibland: återstående. a) i bf med bestämd arti-
keln attr till (räkn o.) s (nästan allm.) el. subst böjt räkn 
(J1Lp1). (Bönderna åkte;) °dän anre almoen feck ju gau 
Bl. (De lejde vallare,) enn fö fåran (fåren) å enn fö dän 
annre boskapen Sm. (Varför skulle) °alla di are sös-
kena vara så hörka (raska) å vackra (men han ett så-
dant missfoster)? Vg. (Benen är väl inte äldre) °än den 
anre slastten (kroppen) Bo. (På hösten) °var dän vägän 
int hältn så sumpu sum d-ann vägar Gl. °De ska varå 
dej te straff å di andrä katto te en varnagel!, sa bonn 

annan 

etc. (ordst.) Sdm. (De gick i vatten jäms med midjan) å 
så va di sppe mä dän annre krsppen Vrm. (Dagen efter 
skall hon bjuda dit) °de annrs jäntan ti bin (i byn) Hsl. 
°Han stane nu å på somma stälan (stannade också nu 
på samma ställe) såm de anner tvoan dann fl. (Kron-
diket är brett;) dö arä dika ä smal å dåre Lpl. — 2) 
subst; nästan allm. Allt de annå de Id måås (låg mosse, 
dvs, var ouppodlad mosse) Öl. (Korna har ätit upp näs-
tan allt kornet) °å stampat neä dö annra Sm. °Den som 
gapar etter allt han ser, han får gråta, nä de andre ler 
Dsl. Wang tackar (många tack) för mi u all de andrä 
för allt paläit (besvär) Gl. Han bant smm (plåstrade 
om) en, män di andre vige (medan de övriga vilade) 
Ög. Di are sam bodde här i trakta va rädda fs-ctsm 
Vrm. De are fä var ss ländje resten får anstå tills vidare 
Hrj. (S. gick i mitten) °å ma (vi) de anner på &mom 
(ändarna) fl. °De nader to bat'n men vårsch jer de 
nanne (tog båten men var är det övriga) såm ve ska ta 
vä ass (ta med oss) Vb. — särsk. i uttr. "Di nare, dö ä 
svina Vg o. motsv. fr. SkSmDs1G1SchnNk (tillrättavisan-
de till ngn som missbrukar ute. °de andra); jfr likn. i 
finl. 
b) i bf pl utan bestämd artikel, att, SdmDa1J1Lpl. oÅ 
ahr stådänträ mä som wiste (visste) hur ä wa Sdm(brd 
1723). An e så idijk åder pöyköm (lik de övriga pojkar-
na) Dal. — c) med subst böjning 1) i bf pl Da1J1—Lpl. 
An ad jen oläjko rukk mot arom han hade olik rock 
jämfört med de övriga Dal. (Skall du sitta overksam,) 
då annrän arrbet Lpl. 2) föregånget av bestämd artikel 
DalHrjJ1ÅmNb. Die fi' gg byt dy0 gårg de fick dela det 
övriga sinsemellan Dal. Dkr orkar jgtå fel eö de övriga 
äter det då Dal. °Hän komme int alle ehdug, än ddm 
skull vä lik matsam e ännrän höna (trodde de här öv-
riga skulle ha samma aptit) såm hän va fälv fl. (Han 
gav 10 kronor o. så måste) vi je litte all e anren å Åm. 
°Yint tårfwen spyri (inte behöver han fråga) di aren 
Nb(brd 1736). 
d) i obf sg; spr. bel. (Pölskorv skulle det vara bättre 
materia i) "ön i all ann ksrv Sdm. "Braxen ä jussom 
mer ömtålu än an fisk Dal. (Den ansågs brinna värre 
än) all aann el å, åskelln 11. — särsk. i förb. "bland 
annat; nästan allm. Brann aent va dar nara gamka böger 
(böcker) Ha. °Blant annä pratäd gamblä far mik (myck-
et) um etc. Gl. "Bland anne som döm vele lån så före 
(är det) kaffepanna Nb. 
6) för att ange en kvalitativ skillnad: olika den person, 
sak osv, som jämförelse görs med el. helt olika el. 
motsatt vad ngn tänkt sig e.d.; ofta med emfatisk beton-
ing o. bibetydelsen: mycket bättre (ibland sämre) än 
den etc. varmed jämförs. a) i attr anv.; allm. De va jo 
annra tiddr fdrr Sk. Nu e de en annan t,son på rsdokken 
(annat ljud i spinnrocken — ngn har blivit kaxig efter 
framgång) Bl. "Da blea (det blir) anta bålla an däj 
bagarn baga (näml. örfilar) Bl. Dä' ha di ett anne tal 
(sätt att tala) Öl. "Te sist så di sa iggen ann dager i-t än 
te ta te sa (annan råd än att hämta) prästen Sm; jfr 4 B 
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d. °Dö va andra bullar (dvs. bättre) Sm(JJLgren); motsv. 
fr. Ul. °Här kan la bli en aaen raav a tuda i (en annan 
röv att tuta i, dvs, förhållandena kan väl ändras) Ha; 
likn. fr. VgBo. (Norr om Lagan) ä en hel a'nnan dia-
lä'kt än söder å öster Ha. °De bier väll andra visår sy 
igyan kvälen (talas. då ngn skrattar på morgonen) Ha. 
(Bär ut alriset o.) ta inn dnner, rediare bränna (bränsle) 
Vg. °Här ska ni få se på andra bullar (: hot om hårdare 
tag e.d.) Ög; liknande fr. SkSinHaG1SdinUlGst; skämt-
samt utvidgat till ordst. som: Hei-gr bki dra bulla sa 
bakart å fet i trajet (tråget) Vg o. likn. fr. SkSmHaÖg-
Ul. (A. är en krake;) °takkä vet ja 011e, de ä andrä tag, 
de Sdm. °Här e annrä don än du har! Nk. °Dä vart 
anner der sen å gstt ätter mat Vrm. ̀ Här ska du få si på 
annre valser (metoder, tag) Vrm. Då blre dö ett anne 
läte (annat ljud i skällan) Vrm. °Ä bir Ml en ställning 
va ä ha (ny ordning, vad det lider) Dal. Allri ar e nån 
aråm bot Gst. °Dä vascht inga armra rå än dangla 
(planlöst gå) ikring i skogen Hsl. Da kan fell stsnnes e 
anna ti (bli ändrade förhållanden) 11. °Gå i anne tanker 
(vara frånvarande i tankarna) Åm. — särsk. i sg utan 
föregående bestämningsord. Dö ble drilla låt där blev 
det annat av Öl. °När bina svärmte vart dö annat läte 
(näml. i bikupan) Ög. °Här ska ni få si på ann peppär! 
Sdm. °Bh annä lju i skälla Sdm. Dö va anna bs (bud; 
dvs, bättre) dö Nk; jfr annat-bud. Di ska piska 'n se 
han får ane målr (dvs, så att han gråter) Vrm. (Skarpön) 
har dndra jolrmån Hsl. (Brännvin åt männen o.) °arme 
drehkk åt kwinnsm Hrj. °De våårt ann ljöder ti bjäälln 
(annat ljud i skällan) ifl. °Nu vårt e arm ordning: mat å 
kaffe i rätt'n ti osv. .11. He var anne djära he'do (göra 
det där) Vb. — i vissa förb. 
1) 'annat väder; täml. allm. Ns-cle butje (börjar) smälla 
i knuta å jaggåtra på vinteri så bki de snat anne var 
Sm. °Dä btrir ante ane vär före memskäfte (månskifte) 
Dsl. Dö bki-riog annat vär, barra soka får vänne (dvs. 
efter sommarsolståndet) Ög. °Da bh fel anne ver te 
vskkun (kommande vecka), för da e nytt (nymåne) på 
söndan kvelln fl. —2) [jfr no annaslag] "annat slag (äv. 
uppfattat som ssg) SdmNkUl—GstMp—Lpl. (Skall jag 
göra det med bara fingrarna?) °Nej annä slag! Värktyg 
ska de varä te allt ting Sdm. °Anna slag nere blåser så 
en kan stsrkna, då Oenner e på Ul. (Är arbetet färdigt? 
—) Naj tt g‘nallag o nej, långt därifrån Dal. °Nä han 
(här) skä du få si på anna slag Gst; motsv. fr. NkUlÅm. 
(Inte är det här dans!) °Anne slag var ä på-känn dn då 
ja' va ong Mp. °Man de vårte ane slag (blev annor-
lunda o. sämre), san je vårta jift Tt. °Nä putta, anne 
Vag! jo pyttsan, långt därifrån Åm; likn. fr. R — särsk. 
med större emfas, i utvidgad form: (Vi fick börja arbeta 
som barn.) På dänn dn va hö anäste Vag. (Nu däremot 
etc.) Dal. A'nnade (Åm) el. dnnaste (Dal) llag absolut 
inte, tvärtom. —3) 'annat vis SkB1SmögDalGstLpl. Han 
villa ha ä på ana vis Dal. °Men på den den var hö på 
anna vis Gst; motsv. fr. Dal. °Vi mått ta ä (måste ta 
det) på annä vis Lpl. — 4) ^annat slikt på annat (o. 

förment bättre) sätt Dal. (De yngre) glråmå gna llajkt 
talar "finare"; jfr 3 b. 

i n sg, mer el. mindre subst (jfr c); vanl. utan ob art; 
ofta som predik till vara i opers anv.; allm. (Träharv o. 
årder var allt de hade,) dö va inte tjänt annat Öl. °D'ä 
ane te stå ve skåpet å je än te stå ve döm å be (tigga) 
Sm. °Anne va dö i jafters (i går afton), då va du lajåm 
stårsk (stursk) Sm. (Trädet är gammalt,) ja mins de 
aldri aant (annorlunda till utseendet) Ha. °Ja ms la (må 
väl) inte aent kunna vära (näml. än tjock o. klumpig) 
Vg. (Hon) °som inte va aent än e hönsepiga Vg. °Wa 
ant men ärli ä jä, sa han (som stal) Bo. En har igget 
a'nnt (näml. än värk) å vänta, när en bkir gammal,-  Ög. 
Ja ska lä få 'n te jö-et me trump (med tvång) sm inte 
annä Ög. (Nu har de mask o. ont i magen o. sådant där) 

aldri hör ja annä Sdm. Hake råkar make, åm inte dö 
ä ane e tråhysk (förmer än en hyska av tråd) Vrm. Dö ä 
alfri möjli anne Vrm. °Vä du annä jör, men slapp inte 
nön skörpsjit me (ljudlig fjärt medan) du er i stall'n Ul. 
(Tidigt upp o. sent i säng) °å aldri va dö annat! Vstm. 
(Det är möjligt att) eä a wed anad, jar og det har varit 
annorlunda här också Dal. (Kornblixtar var inte far-
liga,) °nej anna var ä nej nej, visst inte Dal. Hö bi 'nt 
anna på', hö det blir ingen annan råd Gst. (Vilka stora 
slätter!) °Dö var alst (allt) anna dö än åkerlappanö i 
Alta Hsl. Dö e ane dä an te sitte hemö boke (sitta vid 
bordet) å etc. R °Du ä int arme valt (värd) än jä skulle 
je dö stryk Åm. Anne vare på den tin ja tjeent (då jag 
tjänade) Vb. (Vi trodde inte han skulle duga ngt 
°men annä var ä Lpl. °Hädan wäar äanne enn styinten 
wour det där var ngt (vida) bättre än våra (lule)flickor 
Nb(brd 1736). — särsk. 1)i förb. "annat till (långt bättre, 
mycket dugligare) karl e.d. SmHaVgNk. °Hu fack tag i 
ante kär (en bättre) Ha. Dö va dant te halrm dö än en 
få-täkka (lägga halmtak) mö nu Vg. Dö' va aant te 
ma'lt än te brögga mö bdre så 'dra (sådoma; talas.) Vg. 
— i förb. "annat till + adj el. adv (SmVgVstm) el. en-
samt "annat + komp (Sm), mycket el. vida + komp. Dö' 
hade la vatt aent båtter än ssm dö nu blre Sm. (När jag 
var matmor,) °då jekk skuringa aent te lätt (mycket 
lättare) Vg. Dö va anna te fönt! Vstm. —2) föregånget 
av ob art: en annan sak SkVgÖgSdm. Dö va itt anned o 
tjena drägg day en nu Sk. Ja dö ra (det där) va ett aent! 
(en ovidkommande sak) Vg. —3) i utvidgad anv. i förb. 
"som annat bra; ordentligt Vb. °Hä gick som annä (RzS). 
Jör e sem a'nne. 

i n sg, subst (jfr b) 1) i uttr. 'det blir (blev, vart) annat 
(ut)av ett tillstånd upphör (etc.) tvärt, ett missförhållande 
rättas (etc.) kraftfullt till e.d., el. (i obestämda hotelser 
som) "hör skall bli annat av e.d. SkSmHaVgGlSdmHsl. 
De ble anned åww sin (sedan) Sk. Nu ska dö bli aent 
au ska du fau si Sm. °Ha-,,ska bIni annt å '! Ha. °Män da 
blai dö ann av Gl. (Håll dig i skinnet) armalka de blri 
anne å fd-claj Ög. (Om K. kände till tjuvskyttet,) °då 
vurte dö nog annät åv Sdm. °Män hö varst anna tå, hö, 
må ni tro Hsl. — 2) i vissa uttr. med innebörden att ngn 
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får göra en obehaglig el. oväntad erfarenhet el. att stränga 
åtgärder kommer att vidtagas mot ngn (om inte vissa 
villkor uppfylls) GötalVrmDalHrjÅmLp1Nb; jfr c 1. (De 
tänkte spela åt sig hans pengar) °män di skulle fa m vär 
(eg. väder) au annat ( - de förlorade själva) Bl. °Di kan 
fau veta aent au, fö dö kan kamma annra tidå Sm. 
°Islåä moä kommä håjm (hem), bliä dö nåck annat fåä 
de (för dig) Sm. °Döu faur aent å veda nair döu kammår 
ud (när du kommer ut i världen) å ska tjäna dett brö 
Ha; likn. fr. Vg. Han får aent blria var (varse) Vg. Ja 
ska leira di ja arma vita (veta) Gl. (Jag räknade med 
solsken) män dö vatt anne å Ög. (Då blev det allt han) 
s'm fekk tjtinn på aanne Vrm. Anaö al du fd sj4 (skall 
du få se)! Dal. °Men an feck ja vet å än te ligg å dås i 
ksja Dal. (Han trodde att min blödning upphört, men) 
yti feck sjå (se) på anne, jä Hrj. (Om ni inte gör det,) 
ska jä (ni) fo si pa annä! Åm; motsv. fr. SmGst. Ja täntj 
däm ska få si på annä jag tror de kommer att få uppleva 
hårdare villkor Lpl. - 3) i konstruktion med "ett - (ett) 
annat el. 'annat - annat för att framhålla att två be-
grepp, handlingar e.d. är helt olika el. skilda; spr. st. 
Lava ä ett, män hslla ä ett a'ant Vg. °Om ja inte 
skrifwer anne å mener anne Ög(brd 1763). Fattidom-
män ä ett å svinforän (slarv o. liknöjdhet) ä annä Lpl. 
(En person som) väjt ä 'tt o djer (vet ett o. gör) a'nne 
Nb. -4) i förb. bått a'nne, bå'kanne naturligtvis, själv-
klart; bevars; äv. avvärjande, när ngn ursäktar sig: för 
all del Åm. °Ji (jag) la ju dit män del, bårtanne. 
7) (Pron har här tilldels (i trycksvag ställning el. genom 
elision el. på annat sätt uppkomna) former som inte 
särsk. redovisas i formavd. ovan: ann ÖlG1Vrm, an 
VgÖgVrmDal, anne Ut, ane, ane Bo (i bet. c), ana 
J1(lidm), ant Öl samt i a'nnen annat än Sk. Som utveck-
lingar av "annat än bedöms utom de genomskinliga 
ann/en (-an), ant/än, -en e.d. äv.: anta(n) VgBo, ante 
Vg) (i allm. anslutande sig till 6, stundom närmande sig 
3) i n sg, mer el. mindre subst; efter negation (negerad 
sats; jfr c) el. inskränkande adv el. (sällan) i frågesats. 
a) i förb. "annat än (Sk—NkVstm—Hs1J1ÅrnLp1Nb) el. 
"annat (h)eller (VgDs1Dal; jfr motsv. i no) el. ensamt 
"annat (Ö1SmVgGlögNkVrmVstmGstHs1Nb) annat än 
(att); a.1.; äv. överg. i bet.: annorlunda än (SkB1Ha) el. 
mera än (Ö1G1). °Dä kunne ju inte gå annat än kirt 
(galet) Bl. Han ha väll arri joåt (aldrig gjort) antän gått 
ä (där) å tååv (sölat) Öl. Då (de) finge inte föra nåt 
annat än ella (dvs, all tid gick åt till eldning) Sm. (En 
drevhund) jör inte anne driver Sm. Ja vet inte ann gke 
han ä frisk (med pleon. 'icke) Sm. Ja kan inte annat än 
grina sa dänn såm inte hadde brö Ha; motsv. fr. Vstm. 
Han (dvs, katten) jä-rite (gör inte) anten legger i spisen 
guss evit låoye da Vg. °Dä va aej (aldrig) ant örsöpe 
(ölsupa), sum di kokkte på rön tia (den tiden) Vg. Ho 
jode ente ant gle sprayy i stsvera (rände i stugorna) Dsl. 
Tnt ha ann kleda på kruppen Gl; motsv. fr. Öl. Ja höcle 
allri ana kota (benknota) Ög. °Dä va nog inte frågan 
d'm an dö åkte mö Ög. °Ja visste inte annä än (trodde 

annan 

e.d. att) dö va hann sam ksmm Sdm. Ja visste inte anna 
han skulle komma Nk. Amm dd fel it art anaö eld 4 Irib 
dd änn vi har då inte hört annat än att hon ännu lever 
Dal. Hänn kann an (här kan man) int a'nna än dra p.4 sa 
dö'n Gst. °Ja tolas (tordes) int anna än je a (henne) lite 
mjslk Hsl. °Je såg int ane an lampa skull kreve'r jag 
ansåg det oundvikligt att lampan skulle explodera R; 
motsv. fr. Lpl. (Hon kände) it gna ho skull &Han da 
(trodde att hon skulle svimma då) J1(lidm). 	tjänne 
'nt anne 'n jä ska sige hop (segna ned) Åm. - särsk. i 
förb. ^inte annat än (Sköl—BoSdmVnnÅmVbNb) el. 
"inte annat (SmVgDslÖgNkVrmVstm) [jfr full ana] en-
dast, bara, blott. Vi kallar dän ente a'nnen får rörvass 
Sk. Di hadde inte ant än små bita förr (i fråga om åkrar) 
Sm. (Det är så ihoplappat) så de e inte a'ant en lappa 
Ha. Ja har inte ante dätta å bju på Vg. °Dä ä ente ant 
ben å skinn Vg. De wo inte ante lögner å feddprgd 
(skvaller) Bo. De e inte annä trsss (slödder) sam går på 
vega så he-daks Ög. Dö ä ju inte anna röffer (ryssjor) 
Vstm. Ajnt annen karana ha vgma4re (vadmalskläder) 
Nb. 

i förb. Ammat än (SkÖlSmVgSdm—Da1J1VbLp1Nb) 
el. ensamt "annat (SmÖgNkVrmULT1(lichn)) [jfr finl 
annan, anen, ana o. no anna] utom; än; stundom äv.: 
annorstädes än, längre än. Di (dvs, koma) få ju iyentiy 
a'ann lit hakm Öl. Ärn en ente e a'nne än i Svar* Sm. 
Var sa sleva vära ante (el. aent än) i gruta (grytan)? 
Vg. Dänn ä le iyya annejtäss anta på vinn Vg. De' ha 
vi inte aant namm på ante talrj Vg. (Det växer aldrig 
hassel) ane dä-d-ä björkskog Ög. (De fick inte se en 
fläsktugga) °annä 'n om di va hos böndra på dagsvärke 
Sdm. (Han är inte ute) anne nä dö ä mött (mörkt) Vrm. 
(Det fanns inga sötsaker då) a'nne n brö'såk1cre (kandi-
socker) Vb. Veliygen bär; man at apa antin märan man 
it (står man sig inte på längre än medan man äter) Nb. 

i förb. "annat än (i bet. 1 Bl—VgSdniDal(äv. "annat 
heller (äv. uppfattat som ssg); jfr motsv. i no)J1ÅmNb, i 
bet. 2 SkSmVstm, i bet. 3 Vg) el. ensamt "annat (i bet. 
1 VgBoGlögNkVnnDalVbLp1Nb, i bet. 2 SmÖgUlDal, 
i bet. 3 VgÖg, i bet. 4 SmBoÖgNkNb, i bet. 5 Vg) i 
anv. som konj 1) [jfr fml annan, ann(a) o. no arma] 
utan; ovan a.l. Hö e iyya tjälla iunne (under) anttin 
tjäfiehål baa Öl. Där e imentio fattes deg anten döu e 
lad (lat) Ha. Iyya lås anta kkiyker Vg. °Dä rägna inte 
ante snöga Vg. °Ja kunne-nte läta bri anten skura gula/et, 
mäna i va bsrte Vg. (Jag hann inte tröska) °ante ja 
måtte älcksa ur lite råg (måste slå litet råg ur kärvarna) 
så jag feck å så Vg. Egga layybolckser (långbyxor) ane 
kåtte bolckser Bo. (Då skogsrået varslade, slog det ald-
rig fel,) °ana än ä va nå fel på mila (kolmilan) Dal. 
(Varför sade han inte) sam ä vg anäl lsyg (utan bög) 
Dal. Dam åt int snus'n, asnnä än dm röökkt (rökte) 
Åm. (Myrar) der e int bar a'nne en tjö'-rig se där det 
inte "bar" utan man körde ner sig Vb. Gå äjnt å twtijk 
(inte o. tveka) annen gå straks! Nb. - 2) [jfr no arma] 
utan att; äv. överg. i bet.: utom när; ovan a.l. Där e 

3 
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iyyen lag, a'nnan dän kan laigggays (kringgås) Sk. 
(Hon fick inte gå ut) anne ho hadde stå It i snappsäkken 
(i fickan) Sm. °Du får inte gå ifixl ante kasta skaklera i 
ksjj (skaklarna i kors) Vg. Han fao (sjöng) allri, anne 
an var line på tajen (berusad) Ul. —3) [jfr no arma] att; 
ovan a.l. D-ä inte fritt, an ikke d-ä någe oknutt (oknytt) 
Ög. Dö ä inte omöjlit, ante dö kan bh duvoyya utå 
Icalpägg (bra barn efter dåliga föräldrar) Vg. — särsk. 
med pleon. ^icke Vg. Dä kunne-nte näkas (förnekas) 
ant ekke di dä jolre. — 4) [jfr finl anna] men; ovan a.l. 
°Nä, nsr skae sull (någon skada skulle) an inte få ane 
väl gagn Sm. Ja jekk nna ho stanne Ög. — .5) om, 
såvida Vg; jfr e. °Han joer-t (gjorde det) ante ant ecke 
han fack lsven te å (fick lov att) etc. 
d) i förb. ^inte annat än (SkSmVgBoU1J1Nb) el. ^inte 
annat (SmBoSdm—UlDalHs1J1ÅmVb) konj, såvitt, så 
långt. (Skuret är det) °inte annat än ja kan si Sm. Inte 
ant ja' wed, så ä han bätter nu Bo. °He va nogg aokt, 
inte annä ja kan tykkä Ul. °Int äne je kunn si, så röuks 
sättjen (rörde säcken på sig) J1. (Hos prästen gick det 
bra,) %int arme i da meinns (jag minns) Vb. Änt anne 
än jö' väjt, hd dom fiske o jakte (fiskat o. jagat var de 
velat) Nb. — e) i förb. inte a'nt än el. ällerkonj, såframt 
— inte Bo; jfr c 5. Inte a'nt än han fälv gå'r. — t) i förb. 
°om inte annat/ Vg, än Ha adv, till och med. Nu gå dö 
å sykkla um inte aant uppför mö villespe' Vg. Smsda 
(här dubbeltydigt) jälper um inte gent på en gammel 
lä'nnsman (tales.) Vg; likn. fr. Ha. — g) i de adv förb. 
'föga annat o. "inte annat se fögaannat resp. inte-
annat. 

om person som förvandlats till det bättre: ny; bättre; 
spr. bel. °Om åtta da va ja som e aen menneska Sm-
(1862). Han a votti 'n arniar kar (en helt annan karl) 
Vb. 

om person(er): vanlig; vilken som helst a) i sg, attr 
(jfr b); spr. bel. Han va hj en annan bonapdg (såg ut 
som en bondpojke vilken som helst) Sk. Han e sam e 
anna männeji (en vanlig enkel människa) Vrm. b) i 
förb. "annat folk (SkSmÖgSdniNkUlDa1J1) el. "andra 
människor (spr. bel.) el. subst "andra (SkSmHaVg-
VrmUlDalHrjNb) vanligt folk, folk i allmänhet. °Nar 
anned fålk jeck i tjårkan Sk. (Hon skulle bli frisk o. 
kunna dansa) "å vare söm annet fölk Ög. °En söm 
kunne mer än annä fölk Sdm. (Hon ville, att) °an sku 
tvätta se (även i vardagslag) söm annat fölk Ul. (Jag 
vill följa med o. se bruden) °å va sdni ane fd(rk J1. — 
Hon konne litta (kunde litet) mer än andra (om "klok" 
gumma) Sk; likn. fr. HaUl. Du kan lite mer mö hösta 
än annra Sm. (Att arbeta på morgnarna) när annre ssver 
Ög. (Han) såg mer än annra männifer (var synsk) Vstm. 
°Män som an visst mer än aro, så etc. (om "klok" 
gubbe) Dal; likn. fr. Vg. (Han ser) °wo ander ånt syi 
vad andra inte ser Nb. 

i förb. "en annan (GötalSdinNkVrmVstmGstikm) 
el. "en annan en (HaDaIJ1) el. "en annan stackare e.d. 
(SkB1SmVgBoVb) som omskrivning för: jag (mig); ofta 

(i fråga om "en annan stackare e.d. alltid) som ute. för 
missnöje med den egna hårda lotten e.d. De va fårr 
(före) en ans tid Sk. °Å då e de ente gått får en anan 
stackal Sk. °En ann ska få gå å trele å du ska hare sitta 
inne i stuvva Sm. Da fårtryda på en annan ajn de är 
avundsjuka på mig Ha. Småhö, dö sätter en ann i såta 
Ög. (Den där har goda dagar o.) °en ann får plritä (stå i) 
så 'n kan spsttä blro Sdm. °En aan ä pokka (tvungen) te 
ligg i bd hat å sökkten (både helg- o. vardag) Vrm. Äin 
råm On få fall vakket vä hä'fin (vara hemma) Dal. (De 
är så fina) att 'n (fann stakkar (knappt törs hälsa på 
dem) Vb. — särsk. överg. i bet.: man själv. En ska jifte 
säj mö e sem ä like fatti sem en ann, så ha ho igget å sa 
(säga) Ög. 

attr, i med "(lik) som inledda jämförelser som i allm. 
(jfr slutet) innebär förakt el. klander e.d.: annan; riktig 
e.d.; allm. Ståå (står) såm ett aant fasel (fågelskräm-
ma) Öl. Tjärrby Orka va liasöm ed anad lided baghus 
(kammare e.d.) Ha. °An va uj (också) så svarter å trasier 
stim en aen lumpetasse (trasig luffare) Vg. Du bä-rlä 
d'd sum en aann fomme (som en fåne) Bo. (Kvarnen 
stod där som) ett a'ant udskämmelse Bo. Lissom an 
armar sduknapjtikkur (sockentiggare) Gl. (De hade en 
sorts) °Iiijölrk som va lång juss som andre' tanur (potatis-
mos) Sdm. Han står sdni e anna pjåk (fåne) å heyyer 
vantane Ul. (Den dåligt hopbundna linknippan blev lös 
o. slankig) såm e a'ndrilm llayka Dal. Hall går sam e 
aque awin Hrj. Stå såm i anne manilikis (månsken, dvs. 
handfallen) Nb. — särsk. i utvidgad, närmast pleon. anv. 
VgÖgSdmUlVstmHs1Nb. Hu ä så stark sum en aan 
ryss Vg. (En) kabyss ä jorler liksåm ett annat hälckåke 
(vagn el. släde med häck) Ög. 

i bf sg, föregånget av bestämd artikel el. dem pron, 
för att beteckna ngt för åhöraren bekant som man inte 
öppet vill nämna; van!. upprepat SmÖgSdmNk. Hu sa 
(skall) dö bIti mö dö a'nnra? Sm. °Nå hur geck dö för 
deg mä dö aräara? Nk. — särsk. eufem. i uttr. 'fara de 
annre dann ha samlag R 

i förb. "annan karlen e.d. om en inte närmare känd 
person efter vilken man citerar ett visst uttryck, påstå-
ende e.d. ÅmVbLpl. Sitt sdni du ha böijä, såm ann karl 
sa Lp!. Ja seg sam annat kar Vb. 
Ssgr: A: annar-gång se annangång. -gårds ( °alme- 
gars) grannfolket, grannas Gl. -kosta adv se ander-
kost. -kväll i förb. i annalcve'lden häromkvällen Gl. 
-lott (änälrot Dal) viss del av fisknot. -stads, -stans se 
annarstads. -var, -vår se annanvår. -vårat pron 
Cannarvorä Vb(Rzl> endera av oss; jfr annat- v årat. 

annor-lede(n)s se d.o. -Iunda, -lunds se ander-
lunda. -städes, -stäns se annorstädes. 

anner-dan se annan dan. -ledare, -leden, -lede(n)s 
se annorlede(n)s. -ledsnare se annledsnare. 
-likare se anderlika. -stadar(s), -stads, -stans, -stä-
der, -städs, -stäns se annerstadar(s). -tilledes 
(°annerteless Sm(Rz)) annorlunda. -vorden se annan-
vorden. 



115 	 annan ssgr 

annan-dag se d.o. -dan se d.o. -deren pron 	växt). -slog m o. -slått m = -g ro(d)e (början) Vrm. 
dell (e.d.) m, -agera f, -edere n Vb> [jfr fsv annardera] 	-sommar se d.o. -stock Cann- Gl) stock nr två ur träd- 
endera (etc.); den ene (etc.). Vä dö sa'mma sag dandärt 	stam, från rotändan räknat; jfr -tromme, and- 
(såg den ene av dem) etc. -gång se d.o. -gångare <a'en-, 	re-stock o. landring 1. -stycke viss del av ann i 
a'nn- Bl, a'yy- V atm) i gruvspråk e.d.: borr använd 

	
fisknot Vb; jfr -skott. -sven (a'nn-, dn- Sk> [jfr da 

närmast i tur efter första borren ("bröstaren" Bl, "på- 	dial andensvend] näst äldste medhjälpare i väderkvarn. 
huggaren" Vstm); jfr andre-gångare. -Idöver (dn- 	-tromme <ann- Gst> = -s tock. -träde i uttr. tjöyra 
neg- Ög, °ann- Ul) jfr andre-klöver. -stad(en), 	annträjde "köra" (årdra) trädan för andra gången Ul. 
-stads, -stans(en), -städen, -städer, -städes, -städsen, 	-vanne adv se ander-vagen (u. G). -varv no. -varva 
-stäns se annanstad(en). -tid adv <dan- Bl, dann- 	f <cfnnivarve e.d., bf SdmNk, -varva, -värva e.d., bf 
Nb, °ann- Vb(RzS)> 1) en annan gång VbNb. Aanntäj 

	
Sdm> i bf, (för) andra gången. °Nu åker ja sta ann vörva 

akte en se nu för våra ve' (aktade han sig nog för att 
	Sdm. Ho ä jifter för annvarve Nk. -vintring föl (el. 

vara med) Nb. 2) eljest Bl. Bay i vaadasla å aanty. 	ungnöt), två vintrar gammalt SmÖg. -väg se annan - 
-tocken, -var, -vorden, -vår, -väg se d.o. -åring <an- 	väg. -vänd se ander-vänd (u. G). -vända f (aln- 
nan- Vg, ann- BoSdmUl) o. -åringe <annan- Vg, ann- 	veinna e.d., bf ÖgSdm> äv. i förb. i a. (för) andra gång- 
BoVg> unghäst (i SdmUl äv. tjur) på andra året; jfr 	en; jfr annanväg. -år se annat-år. -åring(e) se 
andre-åring, annat-åring. 	 annan-åring. -års se annat-års. 

ann-dager gryning, ny dag Ög. °Vi höll på å sia 	F: annat-bud <annabå Vg, amba Vrm> annat. Dö ä 
hele natta te dö vart anndager. -dragare häst andra året 	annabå te kar, dö Vg; jfr annan 6 a särsk. -dera konj 
den drar Ul. -dräng (a'nn- Sk> = andre-dräng. 	<gnadjer Dal, alter NÖSmÖgVrm(sälls.)) [jfr fsv annat 
-ecken pron Cannjecken Nb(Renmarck» endera (väl: 	thera o. ä. nysv antera e.d.] antingen; jfr än ter. -derat 
av er två); jfr -ocken. -en pron i uttr. veva annjenn 	pron Cannelderä (FWidmark), °annä- (RzS) Vi,) en- 
om vävnadssätt där vartannat rör har en varptråd o. 	dera (av de två). -edrat pron Cannirjerä, aInejire Vb> 
vartannat två Ul. -garn i bf, andra garnet i länken av 	endera av er (två). -heller konj se ann an 7 c. -sinn se 
fiskegarn Gl; jfr andra-lag s g ar n . -gifte i bf, andra 	d.o.-slagseannan 6 a 2.-stansseannanstad(en). 
äktenskapet Lpl. -gro(d)e m Vrm(sällan f)Dal(ibland n) 	-vart se annat vårt. -vårat pron <a'nnevore Vb> = 
o. -grone m Dal (a'nn/gro, a'gy- (a-) e.d. VrmDal, 	annar-vårat. -år i förb. °i ann(a)are, cjanari härom 
-gryd, -gru,td, -grodd, 	-"grd2na (-d-) e.d. Dal> 

	
året Gl. -äring (a'na- Dal) o. -åringe (a'nt- Vg) häst på 

återväxt på hövall; 	äv. (skämts.) om barnbarn Vrm; 	andra året; jfr annan-åring. -års adv 0144, a'nnt-, 
jfr -gröning, -slått, andre-gröde, and- 	a'nn/te j (-s), -ej e.d. Bo, -dej NHaBo> [jfr motsv. i da 
re-skörd, andre-slog in.fi. -gröne m <aln- Hal> 

	
dial] i förb. "annateu-s i fjol i förfjol. -än konj se annan 

groende säd i hässja (vid regnig väderlek). -gröning f 	7c. 
(ann-) = -g ro (d)e (början) Hsl. -gånga (a'nn- Gst> i 

	
G: 'ander- med pron innebörd: ander-by m <ander- 

bf, den kyrkldocka (mellanklockan) varmed annangång 	by'nn bf Ul) grannby. -byggmål n <asrbidjmyl Dal> (i 
ringes; jfr annangångs-klocka. -harva v <ann- 	Skattungbyn:) dialekt från annan ort. -gård <anderfgån 
harva Sm> i överförd any.: upprepa (ngt). -kalvsko 	e.d., bf SdmUl(äv. 'ader-), a'nner- Hsl, a're- Dsl; gen 
(°ankarlsku) [jfr motsv. i da dial] ko som fött andra 	trgåls Ul(brd 1695), °a'rrgårs Vstm> granngård; a.l. 
kalven Mp. -kalvskviga (asyykaff- Hr» [jfr motsv. i 

	°Kiersti wårå står we drängin Argåls Pällä Ul. -kost 
da dial] ko som går med andra kalven Hsl; = -kalv s- 	adv se d.o. -ledens, -ledes se anderledens. -lika se 
ko Hrj. -lak(s)krok <asnnlaka-, 'annlalcs-) slags met- 	d.o. -lunda, -lundom, -lund(s)- seanderlunda. -mån 
krok (betad med nors) som används vid lakfiske, sedan 	«filmen 	'amlahn (Stenberg) e.d. Vb> liten, fe- 
laken lektNk; jfrhugg-lakkrok. -Iedberg (a'nnle-) 

	
lande mån. Armån säges fela, när något på litet när ej 

berg(sida) som vetter från solen Dal. -ledens, -ledes, 	räcker till (IhreS). °Ha ksm just på armahn det kom just 
-ledest se d.o. -ledsare se annledes. -ledses se ann- 	bara ann på en obetydlig brist för at wara ful(l)t (Sten- 
ledest. -ledsnare se d.o. -Iunda se anderlunda. 	berg). — särsk. i utvidgad any.: He jer i a'rmdri att tyge 
-morgon <a'nn-) övermorgon GlSdmUl. 01  anmorg- 	rekk 4011 det är knappt att tyget räcker till. -sidan se 
kvälld Gl. -natt i förb. 0i annati härom natten Gl(G0). 	d.o. -stadar, -sta(d)s, -stadsom, -stans(en), -stanster, 
-ocken pron (Ni, °annhocken (Renmarck), °an-huken 	-ställs se anderstad(s). -stuga, -stuge se d.o. 
(ThreS)) [jfr finl anahoko endera, ettdera] endera av oss 	-tycken granntyckt Dal(lmf). -vagen m bf, adv o. prep 
två; jfr -ecken. -sidan se andersidan. -sinn se 	nnevann e.d. Sm> andra sidan; på andra sidan (om). 
annat sinn. -sistens i förb. jansejstns häromsistens 	Anm. Rz °annvanne på andra sidan (Kalmar län) tvivel- 
Gl. -sjuk som jämt är missnöjd o. önskar något annat 	aktigt; jfr cannvanme på andra sidan om mig (Sylvan- 
Sk(Rz). -skott del av arm i strömmingsnot (armen in- 	der). -vart adv ngn annanstans Gl(G0). -veds(a), -veds- 
delad i sex skott: °skackelskott, °annskott, °treskott etc.) 	are se anderveds(a). -ved.snare se d.o. -vis, -våro 
Ög. -skottnad m 	Dal> säd som (vid regnig väder- 	se d.o. -väg <drvajen bf Sm> återväg; jfr ann anväg. 
lek) spirar upp i liggsäd. -skörd (a'nn- Ög> (av åter- 	-vänd (a'nne- Ha; äv. a'nn- Vg) ptp adj förvandlad, 
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förbytt. Hu ä rittikt annevänder Ha. -värjo se d.o. -än-
den bf <alderendan e.d. UD andra ändan (av ngt). 

'ander- med adv innebörd, i ssgr med komp (sällan 
positiv), äv. uppfattade som förb. ^ander + komp: (komp 
+) än vanligt el. normalt el. tidigare; mycket (+ komp); 
särdeles el. särskilt el. ovanligt (+ adj el. adv i positiv) 
(gsaer-, o'där-, §'der- e.d. Dal, a'r- e.d. VnnDalÅm) 
[väl i allm. av ett ä. aöru]: ander-bittidare tidigare (på 
dagen) än vanligt Dal. A au Ilutaa o'aebitajae aå? 
-brått adv. Då ä kå'mm på nsran drbrått då ngt händer 
helt oförberett Dal. -bättre se d.o. -finare Dal. (De har 
tagit på snygga kläder o. är) g'aefiner. -förr särskilt 
tidigt; i första taget Dal. (Det ser då inte ut som om det) 
edd usrte noa dödar skulle bli i första taget. -godare 
särskilt välsmakande Dal. (Jag hade velat ge kon hö 
som vore) kitea daegysöera. -grannare Dal. -hellre 
adv mycket gärna Dal. -hävare Dal. I wq'ttea e wa noa 
daeraver jag trodde att det var ngt särdeles märkvär-
digt. -lik(a)re adj earliker Vrm(CarlsT), dlikkär e.d. 
Dal> bättre än vanligt; mycket bättre. -längre adv Dal. 
(Det dröjde) litea osaelraiyger i dag (näml. att få smör 
vid kämandet). -mer se d.o. -sjukare allvarligt sjuk 
Dal. -stridare adv snabbare än normalt Dal. -större 
VrinDal. Da e i'ntria a'jtörra å ja' ar (inte särskilt mycket 
att göra, dvs, arbeta med) Vrm. -sämre adj o. adv 
DalÅm. °Nu ä-ri då arsämmär (om sjuk person) Dal. 
-tröttare Dal. Ittje ir i' (jag) noa g'aetratter (särskilt 
trött). -tångare adj mycket kryare, ovanligt kry Dal. 
-vidare se d.o. -viktigare Dal. (Budkaveln skulle gå 
gårdmellan,) om ä va ns sam va darviktigar. -vinare, 
-villre(s) se andervillre(s). -vissare självskriven 
Dal. -värre se d.o. 

andre- el. 'andra-, i ssgr till mom. 1. -båge <dnnre-
Sm) nr två (från storändan räknat) av de gjordar som 
håller en ryssjkropp utspänd. -dagen bf eara-, andrä-
e.d. Gl, anner- e.d. Åm) 1) = annandag 1 Gl. 2) 
andra dagen av ett bröllop Åm. -dräng <dndre-, a'nnre-
e.d. SkVB1> näst äldste dräng på en gård; jfr 
ann-dräng. -flo <andra- Vg, drmer- Vrm> i ht, näst 
översta lagret kol i mila. -färd m o. adv <dnde(r)fair 
e.d. UD [jfr motsv. i finl] 1) s i bf, andra resan. °De blev 
anderfalen i häkte för Mo-Eskil. 2) adv, för andra gången; 
ånyo. Ja får fsll gå it (hit) anderfar. -färdsslåtta f 
andra gångens slåtter (samma år) Ul. -gift adj nnedeft 
e.d. Ha> gift för andra gången. -gröde m (a'nnregrae 
e.d. SkVg) återväxt på hövall; jfr ann-gro(d)e. -gång 
m el. (i Åm—Nb) f ndre- SkVg, a'nnre- Sm, ander-
Nb, driner- e.d. Vrm.11—Lpl> [jfr motsv. i finn i bf (jfr 
dock a), (för) andra gången ÅmLpl. °Suk annärganga 
(återfall i sjukdom). — särsk., nästan bl. i bf a) andra 
ringningen till gudstjänst SkSmVgVnnJ1Lp1Nb; jfr an - 
nan 1 A d o. annangång 2. b) i uttr. med inne-
börden att det som skjuts upp till en annan gång, sällan 
blir av ÅmVbLpl. A'nnergagoa ä fa'nne§gaoga (fans 
gäng) Åm. Dä ha ksmme sä ti a'nnergama (skjuts upp 
gång på gång) Åm; jfr annan 4B b 2 o. c. -gångare m 

<dnnre- Bl) =annan-gånga re . -hank ndre- Vg> 
i bf, mellersta vidjan kring ett störpar i gärdsgård. -kalv-
are Cannre- Sm> ko som kalvar andra gången. -kalvs-
kviga Candra- Nk, (åldra- Vg, &Imre- Ög, °andre-, 
°ander- Hrj> som fött (VgÖgHrj) el. går med sin andra 
kalv (ÖgNk). -karl (a'ndre- Vg, dnnär- Åm) vanl. i bf, 
make i andra giftet VgÅm. -klocka (dnnre- Sm) i bf, 
den näst största kyrkklockan. -klöver <a' nnre- Sm, 
(flinar- SmÖg, &lina- e.d. Öl> återväxt på klövervall 
ÖISmÖg; jfr annan-klöver. -kull (cfndre- Vg, 
°and& Dal, a'nnär- Åm) årets andra kull av ungar Dal; 
barnkull i andra giftet VgÅm. -kulling (cfndre- VgGl) 
fågel- el. harunge av årets andra kull Vg resp. Gl. -kä-
ring <anar-, °almar- Åm) jfr -k a r 1 . -lagsgarn 

nnralays- Bl) = ann-garn. -ringning (dnnre- Sm) 
i bf = andre-gång a. -skörd <d ndre- e.d. BlVg, 
aInre- SmÖg, nner- Ög, a'nne- e.d. ÖlSm> skörd av 
återväxt av hö SmVgÖg; återväxt på hövall BlÖlVgÖg. 
Sls cfndrafttka Vg; jfr ann-gro(d)e. -slog m 
(cfnde-j- UD, -slått m (a' ndra- Vg, a'ndre- Bo) o. -slåt-
ter m <dnnre-, nna- e.d. Sm, cfnne-j- SmÖg) slåtter 
av återväxt på hövall SmVgBoUl; återväxt VgÖg; jfr 
ann-gro(d)e. -släkt om kusiner Ha. Vi e dndre-
skift. -sten <andrä- Gl, `Onnre- Sm) (ingående i andra 
lagret i stengärdsgård, nedifrån räknat); jfr 'a ndring 
1. -stock <andrä- Gl> i bf = ann-stock; jfr land-
ring 1. -svärm (dndre- VgBoDs1U1, a'nnre- e.d. Ha-
Sm, dnne-§- ÖgVrm) [jfr da dial andensvxrm] svärm 
nr två från bikupa; jfr annan 1 Ab o. ndring 2. 
-tur omgång nr två, i uttr. eksera ndretur Sk. -tämj-
ning m (a'nnetämnio Vrm) häst andra året sedan 
tämjningen börjat. -vall (aInre-Vg) andra årets klöver-
vall; äv. om hö från sådan; jfr -åring 3, annärs- v all. 
-vecka f ((åldra- Sm, nnre- e.d. SmÖg, alnar- Sm, 
y'r- Dal) i bf, förra veckan. -årig (a'r- Dal> om t.ex. 
bock: som är på andra året. -åring (datir-, y'r-, °anda-
Dal, &lider- e.d. UlGst, nnre- Sm, alnar- Åm, armar-
J1) 1) unghäst (el. tjur) på andra året U1Da1J1; jfr 
annan-åring; äv.: tvåårig häst e.d. SmUlDal. 2) be-
väring som exercerar andra året Gst; jfr la ndring 3. 
3) andraå'rsvan Åm; jfr -v al 1 . -års- se andraårs 

2andra- med pron innebörd: andra-stadar, -stans, 
-städer, -städs o. -stäns se andrastadar. -villre se 
andervillre(s). 

androm-dag earmeda Öl(Åstrand, RzS)> annan-
dag. -lundom adv, äv. uppfattat som två ord earom-
lundom Nb(IhreS), dråmkrnnåm Vb, drolkintu, ~Igto 
e.d., erold'åndo e.d. Nb> annorlunda. -stads(ar), -stad-
som, -stans e.d. se andromstads(ar). -villre se 
andervillre(s). 

ader-, adre- (are- e.d.> se u. G. adru-, andro- se u. 
H o. ande r vis. adrom- earom- e.d.) se u. K. 

annom-lundom adv Cannåml(l'nnam e.d.> annor-
lunda Vb. 

annars-get «tnitis- Dal> i pl, främmande getter. -gård 
('näs- Dal> i pl, andra gårdar (än där man själv bor). 
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-vid, -värre se d.o. 
0: anns-ledes(t) se d.o. 

annandag m Gatiandag (g-) e.d. Dal, annan/dag e.d. Ul-
Vstm, -da, -da e.d. HaÖgNk(i ssg)UIVstm, anneniclag 
Vrm, -de Sk(äv. an-; -g), anneda (-g) SkÖlSmHsl, 
aanniclag, ann- e.d. J1, aannda e.d. VrmHrj(äv. 
'atjaen-)11, aanicla e.d. SkB1Vg, aaniclag Hsl, -då Mp, 
aeniclag, -da Hs1Mp, 	SmHaVg, anda e.d. Dal, 
ann/dg (a-; -gg) e.d. GISdmVrmUl(äv. --dgr)Dalkn-
VbLpl, -dg (a-; -g) e.d. Sk(äv. an-)—Ha(äv. gn -)—
DslÖg—HslÅm—Nb, ann/dag Vb(äv. -dag e.d.), -dag 
e.d. HrjJ1, -da (-g) e.d. HrjJlÅtn; bl. i bf ann(a)dagen 
e.d. Gl(i bet. 2). Vanl. med acc. 2 (ssgsacc.); i ^anndag 
äv. acc. 1 VgÖg o. f.ö. sällan. I förb. ^anndag jul etc. 
ligger huvudtr. ofta på 'ju!) 1) om dagen efter jul-, 
påsk- el. pingstdagen, antingen i bf el. i obf omedelbart 
följt av benämningen på helgen i fråga (allm.) el. i obf i 
absolut anv. (DalMpJ1VbNb) el. i förb. ^en el. ^någon 
annandag (spr. bel.); äv. om  dagen efter nyårsdagen (i 
förb. "annandag nyår/ Sk(äv. --s)Öl(bl. -s)VrmUl) el. 
efter trettondagen ("annandag trett VgDs1Dal) el. efter 
mickelsmässöndagen (J1); äv. (i bf) om andra dagen av 
ett gästabud, vanligen bröllop (VgBoGlVstmMpVb), 
el. av en marknad (Sm); jfr andre-dagen o. 
androm-dag (u. annan ssgr I resp. K). Vi vore te 
jilles bawa (båda) a'nendaana, baw dnenda ju'l å 
a'nenda ny'jjaor Sk. hwledftan å Awlada, då har vi 
så gått såm vi vill ha, men a'nda jywl, då jimmår 
(gömmer) moår sitt goa sul (sovel; dvs, sedan blev 
förplägnaden mindre riklig) Sk. A'nd_a ju'l skolle di åpp 
(tidigt på morgonen) å fia stdffen (Staffan) Sk. °Ann 
da jul knäpper sjoran syll (börjar skatan bygga bo) Sm. 
Han kåmm dendan (Ha), an kam um nandgg (Dal) 
han kom på annandagen. °Anndan åmm otta (i ottan) 
Ha. Dänne g'endara ä sfta jlasrvedar (dvs, används till 
lek, flams el. oordentligt leverne) Vg. Aenda jul' hände 
dä ibkann att di re'e staTfanfg (jfr u. -morgon) Vg. 
°Sånt värt (vädret) ä aendapåsk, sånt bki-itä te aendapinst 
Vg; likn. fr. Åm. °Annda trätt ä jula slätt (åsyftar väl 
att julhögarna då äts upp o. att det som skulle sparas till 
våren togs bort från julbordet som därmed var "slätt") 
Dsl; motsv. fr. Vg. °De vara dulctut kalas. Di bad läik 
så mang (bjöd lika många) anndagän sum fystdagän 
Gl. °Annanda jul hadde di för seremon (som sed), att di 
skulle opp tidit å möka (rensa bort gödseln) i lagårn 
hos granna å häva opp'et i krubbera åt krittera. De 
gjorde di på illalchet förståss Ög. °Anndajul på möra 
(morgonen) så skulle di ha hästa te vattning Ög. Anda 
ju' k jikk di (dvs. stjärngossar) mä juse fä'tia Ög. Di 
skulle inte mske (gödsla ut i stall o. ladugård) ifrå 
jultaften å te a'nndan Ög; motsv. fr. Ul. "Anda ms'rån 
(på morgonen annandag jul) då skulle en gå å bjuda på 
glögg Sdm. °Annda jul på morron fick di lov o (skulle 
de) ria te granngåni o vattna hösta (dvs, de egna häst-
arna) Nk. °Ho skull stå brur (brud) anda jul som allt 
ordentlet falk härikring bruk Vrm. Di skulle tjempas 

annandag 

andajuW, åkken såm skulle b4ri töa faclig (näml. med 
städningen i stall o. ladugård på morgonen) Ul. °Dä va 
natta te annda jul, di jekk smkring å sjöng Staffa Vstm. 
8m dandag mess'mmar Hsl. Hu va 	sss (besökte 
oss) på a'endag el. a'endan Mp. Sm danndag am må'-
ran på annandagens morgon J1. Andajult tjsite dsm ju'lr-
kut (var de ute på vägarna o. körde i språng med hästar-
na) för i val-a Åm. Ve skå jpi tjörka o (om) a'nnda Nb; 
jfr jul-, pingst-, påsk-annandag. - särsk. i ut-
vidgad anv. i ssgrna annandags-karl, -sjuk. 2) 
om (en) föregående dag: °anndas i går i förrgår Bl(Rz). 
I dnnadagen e.d., i (Danndagen e.d., i går; gårdagen; 
häromdagen Gl. °De kåm brev i anndagän. 3) [jfr motsv. 
i da dial] varannan dag; i ssgrna annandags-feber, 
-frossa m.fl. 
Ssgr <-daks- Ul, -das-, -das- GötalSvealMpNb, -das-
SkSdm, -da- Ds»: annandags-afton °Pojkar (bf) bölja 
annandasaften å gå ilaing i gålar (bf) å sjunga staffans-
visa Nk. -hajen m bf (spefullt) den som blev sist att 
stiga upp o. i underkläderna o. barfota springa (t.ex. tre 
varv runt stugan) tidigt på morgonen annandag päsk 
Sdm; jfr -låsken, -ruka, -tasken. -brud brud and-
ra dagen av ett bröllop (o. då klädd på annat sätt) BoDal. 
Fin sum e annäysbrur Bo. -bröllop [jfr motsv. i finl o. i 
da] kalas dagen efter ett bröllop SkSmVgBo; jfr -g ä s - 
tabu d, -kalas. På andasbröllcIppet va inte alla mä 
sam va mä faste daen Sm. På a'andobrölluppa ä dä 
mtinemäst (i allmänhet) dans Vg. -bulle smörgås o. 
dricka som husmodern vid tretiden på annandag juls 
morgon väckte husets unga män med. (Sedan skulle 
dessa i väg för att städa i stall o. ladugård hos grann-
arna.) Ög. -dans ungdomsdans anordnad på helg-
annandag, särsk. annandag jul Dal. -feber [jfr motsv. i 
da] (Vg), -frossa f (B1SmHaVgÖg), -frosse m (Sdm- 
NkUl) varannandagsfrossa; jfr -k alla, 	 ta.-äl 	-frukost 
frukost annandag påsk, vari påskägg ingick Ög. 
-främmat m Sm; jfr -g il le. -gille [jfr motsv. i da] 
kalas dagen efter ett större gästabud SkSm. -glögg 
ÖgSdm. °Anndasmaem (-morgonen) ve fyretin då geck 
di mä anndasglögg Ög; jfr -g å n g . °Så bjö di varandra 
på anndasglyggen från den ena stuva te den annra Ög. 
-gång kringvandring till grannarna (med glögg) jul-
annandagens morgon Sdm. °Anndasgången mä glöggen. 
-gästabud = -bröllop Dal. Vi a vfr (har varit) på 
diindasjäspö. -kaka slags julbröd som serverades till 
kaffe på sängen tidigt på julannandagens morgon Vg. 
-kalas [jfr motsv. i finl] särsk.: efterkalas dagen efter 
ett större kalas (bröllop) SkSmVgUlVstm; jfr -b r öl - 
bp. -kalla f = -frossa Sk. -karl person som är be-
rusad andra dagen i rad DalHrj. -kjortel klänning som 
bruden bar dagen efter bröllopet Vrm. -klänning klän-
ning som bruden (nu "ungmor") bar andra dagen av 
bröllopet SmVgBoÖgNkVrmVstm; jfr u n g - 
mors-klänning. -läsken m bf (spefullt) den som 
stiger sist upp annandag påsk Ystra; jfr -b aj en. -mor-
gon särsk.: annandagjuls morgon SkSmDslÖgSdinNk- 



annandan 	 118 

UlGst. Aandasmöan ska ja ud o ria Staffans skaije 
(skede) Sk. _Turen skolle ha julaöl annedasmåren får di 
skolle trivas Sk. Di ree (red) o stal vann (vatten) anne-
dasmaren pay ett anned ställe får o ta myjt te domm (ta 
makt till sig) Sk. (Man trodde att källvattnet blev till 
vin på julnatten.) °På armdasmsran vattnes hästa (dvs. 
direkt i källan. De som drack först fick mest av vinet o. 
blev bäst.) Ög. °Di skulle gå ut i lagårn hos granna om 
anndasmöra å skjuta ut gödsla åt dom å städa Ög. 
-natt (mot annandag jul) ÖgUl. -otta f (äv. uppfattat 
som två ord) särsk. i fråga om annandag jul ÖlÖgSdm-
NkLT1Vstm. °Sjunge el. gå anndasotte (om ynglingar 
som gick mellan gårdarna o. sjöng) Ög. °Vi slog va öm 
dä att vi skulle gå mä glögg andäs otta, okkerdera säm 
valatä först Sdm. (Man var) 'clppe i armdas otta å gkögga 
(:man skulle ha litet glögg omkring kl. 4 före stjärn-
gossarnas besök) Vstm. A. hölls i hemmen kl. 3-4 på 
morgonen; då dracks glögg Nk. °Anndasotta sjöng di 
(näml. kringvandrande stjärngossar) Nk. A'ndas oka 
(skulle det mockas o. hästarna vattnas) Sdm. Fora 
andasotta på särskilt sätt utfodra kreaturen i ottan an-
nandag jul Ög. -ruka f = -1 åsken Dal. -rul m (-ryari 
bf) "nöjet" att gå annandagsotta Ög. -sjuk bakfull Vg. 
-slungning Ul; jfr-sångare. °Den där anndasfugnigen 
sluta i solcknen på 1840-tale. -stass brudens klädsel på 
bröllopets andra dag (: svart klänning samt mössa o. 
"stycke") Sm. -stjärna slags papperslykta använd av 
ynglingar som på julannandagens morgon gick omkring 
o. "sjöng Staffan". Gå dandasfärta gå omkring o. sjunga 
annandag juls morgon, medförande "stjärnan" Vg. -stråk 
n (-strak) ynglingarnas kringgång i grannlaget på 
julannandagsmorgonen för att mocka i ladugårdarna o. 
utfodra djuren, innan ägarna vaknat Vg. -sångare pl 
ynglingar som natten mot annandag jul gick mellan 
gårdarna o. sjöng Vg. -tallrik tallrik med smörgåsar, 
ostkaka m.m. som man på annandag juls morgon fick 
på sängen Ul. -tasken m bf (Dal), -toskan f bf (Sdm-
VstmDal), -tosken m bf (Vstm) = -1 åsken. -visa f 
(staffans)visa som sjöngs på annandag juls morgon av 
kringdragande ynglingar BoDslÖg. Di re smkrigy 
föyg a'ndavisa Dsl. -älta (°annas-)= -f rossa Ul(lmf). 

annaniclan o. anner- pron adj (annan/dann Sm, °armen-
Sk, c'annerldannerV g, -daner Sm(Rz), -dan SkHa(båda 
Rz), -dant (n) Vrm(lmf), annerldan Sk, -dant (n) Sk, 
anneclann Ha, anneldann HaSm, -dan SkSm, ann(e)rant 
Vrm, annårldan SkB1Ha(äv. -danår), -dann Sk, 
andan(år) e.d. SkB1Ha, ann/dan (-a-) e.d. BIÖ1Sm(äv. 
-ne(r), -nå), -dann e.d. SmHa. I komp bl.a.: 
annårldanare, -dannare Sk, anneklanare Sk, -dannare 
SkSmVg, anndanare e.d. SkB1SmHa, anndannare Ha-
Vg, anndanå Öl. Huvudtr. acc. 2 (i Sk ibland acc. 1) på 
första stav. (al) el. (i komp) acc. 1 på -da- (SkB1Ha, 
sällan acc. 2 Ha» [jfr da dial andans e.d.] 1) adj i 
positiv(Sk—Vg) el. komp (SkB1SmHaVg): som är av 
annan art el. beskaffenhet el. färg el. annat utseende 
e.d. (än ngn el. ngt), annorlunda beskaffad (än ngn el. 

ngt); i komp äv.: annan (SkSm). Ditta va ett annårdant 
ödj (ök, häst) Sk. Han kan inte anndan va mä dän fasn 
(fadern) Bl. Denn visan kann ja pas asndarme (annan) 
melådi Sm. En kan inte va andanår än en ä skaptår Ha. 
- Di kånne ante få dam did på armårdannare (annat) 
vis Sk. Gal vet ble-nte anndanere sm ja valla gno s fusa 
arri (gnida aldrig) sj Sm. °Den kan inte andanare va, 
som ä oppföddä i en bötta mä låk (lock) på Sm. °Ge 
me inte en töcken (sådan), utan gi me en aendanare 
Sm(HyMn-Cav. ms ). Nu ä 'n alnectrumare, ska ja si 
Ha. °Ho ä ante på dä vist (viset) ho te å vella hjälpa, 
män han, han ä annerdannare Vg. 2) adv i positiv(Sk-
B1SmHaVrm) el. i komp (SkB1SmHa): på annat sätt; 
annorlunda. För vårre (förr var) di annårdcfnare kledda 
en nu Sk. Taled e litta andanare vre'ed i digga sömndma 
("vridet" i dessa socknar) Sk. De har han jot annedant 
Ha; motsv. fr. Sm. Ja kan inte jöra-d (det) anndanare 
Ha. - särsk. i utvidgad anv., överg. i pron: annat Vrm. 
Tänyi på cennerant 

annanlgång m o. annar- m (SmÖg) o. f (Nb)(a'nnIgagy 
(a-, a-; agg-) e.d. Öl(i ssg)SmVgDs1G1( -gagg)ÖgSdm-
NkUl—Hsl, a' n- e.d. SkHaHsl, an- NkVstmDal, dan-
Sm, a'an- SkSm, a'en- Hsl, dengaygg Ha, ynarga'ka 
(bf) Nb, a'nnegclog e.d. SmÖg> jfr andre-gång (u. 
annan ssgr I). 1) en annan gång, i ssgn annan-
gångs -kaka. 2) i bf (jfr dock slutet), (för) andra 
gängen SdmUlDalHs1Lpl. Slog i' (näml. kaffe) &gg-
gdygen åt honåm Sdm. Ä just (det lyste till äktenskap) 
asngånjin Dal. °Sa fleg klsklca ne (så flög kyrkklockan 
ned i sjön) anngånjen Hsl. - särsk., äv. i obf, om andra 
ringningen till gudstjänst i ute. som 'det (el. ngn) ringer 
anngång (SkSmHaGlÖgSdmUlDalGstHs1) el. ann-
gången (i kyrkan) (SmVgSchriNkUlVstinDalfiNb). Ha 
di logga rigga (redan ringt) dringågy i tjsrka? Sm. Dö 
ligger a'nngåggen nu Vg. (Avsnoppande replik till "det 
angår dig inte":) °Annegågg ligger di i guss hus män 
inte i din flåtia (flottiga) trut Sm, asngånjin rinjar ä i 
guss hus å i'nt i dinn skrsvatut (skroveltrut)! Vstm; 
likn. fr. SdmUl. 3) i uttr. °slö anngång slå andra gången, 
överg. i bet.: (slå) återväxt efter slåtter Gst; jfr annan - 
gångs-foder,-gräs, -klöver, -skörd m.fl. 
Ssgr: annangångs-dags adv dags att ringa annangång 
Ul. -foder (foder av) återväxt efter slåtter SchnNk. -gräs 
SdmNk; jfr -foder. -gödsla v gödsla (en åker) andra 
gången samma säsong Sdm. -halsduk [jfr -1 ysning] 
(bars av den blivande bruden andra lysningsdagen) Hsl. 
-kaka i ordspr. °annangångskaka blir sällan balckt Sm; 
jfr annan 4B b 2. -klocka kyrkklocka varmed annan-
gång ringes Da1.11; jfr ann-g ång a (u. annan ssgr E). 
-klöver ÖlÖgSchnNkUIVstm; jfr .  -f oder. -lysning lys-
ning andra gången. (Fästfolket skulle då efter högmäs-
san hålla kalas i lcyrkstallama.) Sm. -näver näver av 
andra gångens nävertäkt från samma träd. (Användes 
till taktäckning) Sdm. -ringning SmÖgNkVstm-
DalGstHs1; jfr -k loc ka. -skörd (skörd av) återväxt 
efter slåtter SmSdmVstm. -slag i uttr. ^slå annan- 
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gångsslag vid slätter: efter ett första "slag" över ängen 
göra ett annat i motsatt riktning Gl. -slog (Vstm), -slåtta 
(U1) o. -slåtter (Sdm) återväxtslåtter. -träde i uttr. ^köra 
anngångsträde med årder "köra" trädan för andra gången 
Ul. 

annanistad(en), -stads, -stans(en), -städen, -städer, 
-städes, -städsen, -stäns o. annatstans adv (dnnensta 
(an-; -g) Sk, aInIstg e.d. SkDal, °aenstan e.d. Sk(RzS), 
gsnastas, g'nstas, ann/stas Dal, -stag Vrm, annan/stans 
Sm(äv. °-sen)ÖgUlVstm, den- (den-) e.d. B1Sm- 
SdmVstmHs1Mp, 	(a'-, a'-) SkB1SmG1—UlDal- 
Gst, 	(a'n-) e.d. NkVstmDalHsl, danstans e.d. J1, 
°a'anstay e.d. MpÅm, a'nnstang Lpl, a'nstänn e.d. Sk, 
danIstär, den- Ha, asenIstäss (dan-) e.d. B1Ö1Sm(äv. 
-stessän)HaBo(äv. 	dnn- B1SinHaBoÖg, a'n- 
e.d. SmHaBo(äv. -stas), aanstess Jl, a Inan/stäns Bl-
SmHaÖg, a'nnen- e.d. Sk(äv. -stens)SmÖg, a'nen-
Sk(äv. -stens)Sm, aann- Öl, dan- (a'en-) e.d. SkB1-
SmHaBo, danstens e.d. J1, dnIstäns (a'-; -e-) SkB1Sm-
Ha, °an- Nk, a'nn- (a'-; -e-) e.d. SkB1SmögLTIGst, 
dnnelstans (-ä--; -aq5) e.d. MpÅm(äv. -stagf e.d.)Lp1) 
[jfr fsv annan stad, annanstadz o. no annanstad(s) samt 
no dial ann(en)sta, ann/stan, -stas(s)] 
annorstädes, (på el. till) (ngt) annat ställe el. (ngn) an-
nan ort, på annat (andra) häll e.d.; al.; jfr ander - 
stad(s). Da (det) va där såm dnnensta Sk. A'nstäns 
få di sul (sovel) te bröt Bl. Du får sätta de (dig) g'enstäns 
Ha. Du få leta denstas än i bo'a Sm. - särsk. a) motsatt 
ett "enstäns Sk; jfr b (slutet). Da (de) såni inte ta vare 
po pägya *stens, da ta inte a'nstens hellår. b) i förb. 
med obestämt pron (a.1.) el. pron "all, "många (Sk) el. 
ob art (S1cHaBo). (Draken tog skatten o.) °gömd en nön 
aann skins Öl. Sätt de bakpå am du inte ha-yån ann-
stans te sitta Gst. Je ha igyen dan sta'nns å sitte Il. Han 
jitt (måste) vara na dnnestag§ Åm. All a'nstens konne 
di komma Sk. Änn e daj (de) a'j,nstäss, än e daj en 
denstäss Ha; jfr a. c) i förb. "(någon) annanstans (i)från 
från (ngt) annat håll; spr. st. (Kreatur som är) a'anstäns 
ifra9 Bl. Han e nsn a'anstans ifrå 

annantocken pron o. adj (m: dnntökklen (f: -a) J1, aln-
tskken Åm, 'anntån Vstm(IhreS); n: dnnetake e.d. Vb(i 
IhreS: 'annatäcki), °annetöke Nb, aneltskke J1(äv. -tå-, 
-tö-, dantö- e.d.), den- Mp, 'annItuki Nb(brd 1736), 
-teki Nb(Renmarck), °antåcke Hsl(Boling), a'nnItåkki 
Sdm, -tåklce e.d. J1(äv. a-; 	-tskkä e.d. Mp(äv. 
a'nn-)Åm(äv. anntske e.d.)) [jfr fml annattockot] Anm. 
Nästan bl. i n; formellt n äv. i mo. f i bet. 2; sällan mo. 
f i bet. 1 a o. 2. Vanl. predik; i attr anv. sällan i bet. 1 a 
o. 2. 1) pron a) dylik, slik, sådan MpJlÅm. (Det var 
kallt o. stormigt) °men anntscke va-Il van mä (vid) Mp. 
b) lika mycket (som en aktuell mängd), vanl. i förb. 
med "till en gång till så mycket SdmMpÅmVbNb; äv.: 
så pass mycket MpJlÅm. No ha i (jag) fott annts'kkä 
sam du (vid fiske) Åm. (Det här förslår inte.) Du liot 
djgra (måste göra) anne tuke tjl Nb. °Ä du int go för å 
jam anntska sam sopa tå brog (trappan) Åm. - särsk. i 

utvidgad anv.: dubbelt; vida. °Antocke välkare (bättre) 
Sdm(Ihre), °anntån värre Vstm(IhreS), 'anntuki welckar 
Nb(brd 1736), °antåcke värre Hsl(Boling). 2) adj, lika 
bra el. god (som) MpJlÅm; äv. överg. i bet.: likadan, 
liknande MpÅm. Han ä fl a'nntskkä han ssm du Mp. 
°Dä ä no anntskke te vara bo'nne sam la'uman (läns-
man) Åm. °Ja ha'n antscke tavire Åm. 

annanvar pron (rn (o. i HaVgBoDs1 äv. f): aggenvyr, 
°danj vsrrHrj, annalvsnn Hsl, -kvar J1(lidm), annelvar 
(a-; -ä-; -var) e.d. NHaDs1HslÅm, -var J1, -vsr (-vsr) 
e.d. Hs1Mp, aarmlw1nn J1(äv. dan-), -wår, 	Vb, 
ann/var (a-, a; -ar, -ar, -ar, -gr, -gr) NHaVVgBoDs1-
U1(äv. säfis. °-vänn)Dal(sälls.)Gst(äv. -vann, -van)Hsl-
(äv. -varm)MpJlÅmVb(äv. -vait)Lpl, -har Vrm (äv. 
-sr), -harr e.d. Bo, -sr e.d. Dsl, -vår J1(äv. -var, -ver, 

-vån)Vb(äv. -wår, -vår, -var)Nb(äv. 
-wa,n, -way), -var (-sr) e.d. Hs1(äv. 	-vann)- 
Hrj(eujg-), an/var (a-, den-; -ar)BoVrm(äv. -gr), -harr 
e.d. Bo, °anvan Dal(18804.). - f (jfr ovan u. m): annarl 
(tt-) -var, -wår, -var Vb, -wor Lpl, annelvgr e.d.Vrm- 
HslÅm, -var, gnava,r il, °annulvsr, 	Hsl(CSäve 
Hels resp. RzS), ann/ (a-) -var Hsl(sälls. äv. -vann)J1-
ÅmLpl, -war, -lyor e.d. Nb, -var, -vgr e.d. J1(i dat äv. 
ann vån), °-hsr, an var Vrm. - n: annal (-a) -vsft Hsl, 
°-vött, affavsjt Hrj, annel (a-, a-) -vall e.d. HaMp-
ÅmVbLpl, °-vshrt Hrj, -vatt  MpJ1, -våt J1(äv. ani-)-
Vb(äv. -w-, -vot), ann/ (a-, a-, an-) -vaft e.d. Hsl, 
-vatt e.d. Ds1J1(äv. -vet,  °-vårt)ÅmVbLpl, -vatt Gst, 
-wdt, -myt Nb, -hatt Bo. Vanl. acc. 2 el. (ej lika 
vanligt) acc. 1 på första stav.; sällan acc. 1 på sen. 
leden) [jfr motsv. i fvn, isl o. no] 
nästan bl. i attr anv.; varannan; äv. mera obestämt: snart 
sagt varannan; a.l. Han sv-te  (vid) druihstt o'Ir Bo. 
(Den tidningen) °läste de i annevar stsvva (stuga) här 
Dsl. °Trä i annevar tann på sjia (vävskeden) Vrm. °Vi 
feck post ann var dag på den tida Ul. Hö (det) va härpå 
anvan bustji (buske) Gst. Dam jekk anvgn gågy Gst. 
(En "kilmössa" med) °annvsn tjil gren (grön) å annvsn 
svarst (svart) Hsl. °finnevshrt år geck dam i samma 
skule (samma skola) Hrj. Dam ha sn gt 'n pärmafin (för 
potatisupptagning) ti dnnävar gåle Mp. Ma skaut (vi 
sköt) ini vått skå't (skott) J1. (Jätten såg inte att pojken 
öste) armar wor (f) gröstgg (i skinnsäcken) Lpl. Han lög 
(ljuger) dnnewat åpl.r bati hä 'n seg (av det han säger) 
Nb. - särsk. a) i förb. "annanvar en varannan person 
(sak e.d.) VrmMpJlÅmLpl. °Dsm hette no 01r-Osa 
annevar en fsr i vaka (förr i världen) Mp. (Läkarna kan 
inte bota tbc) ytan lat dom döp, g'nvan ejn (låter dem 
dö, snart sagt varannan) J1. (Vid renovering av gärds-
gård hände det att man inte) °behövd mer än annvar eq 
håll var trejje (dvs. gärdselstång) ny Åm. b) i utvidgad 
anv.: omväxlande (den ena saken e.d. o. den andra) 
nvb. Du ske le'gg-e at dan van si'i (sida) J1. He var 
alnvag del'n, he Vb. - i n i adv anv.: växelvis (på ett 
sätt o. på ett annat) J1Åm; jfr annat vartefter, 
annatv arts. °Lägg-e annevårt R Lägg ba'na (kärv- 
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ama) aInvatt (så att axändan på varannan kommer åt 
samma håll) Åm. 

annanlvorden o. anner- adj <alnivuren (äv. a' n-) Sk, 
°-vutren Ög, °-yrian SkB1, -voan, -vddn, °-vsrn e.d. 
Sm(i komp: -vår:nare, -voa- e.d.), c'aenfvoen Bl, -voan 
Bl (i komp: -vsrnare Sm), annelvtten, °-rvarn Vg (i 
komp: -voanare, -vsrn- Sm)) 1) adj, i positiv (i bet. b i 
SkSm äv. i komp) a) om person: förändrad, annorlunda 
sinnad Vg. (I går lät han inte omöjlig men i dag) "va 'n 
annervtim. b) olikartad, annorlunda beskaffad SkB1Sm-
Ög; äv. (i positiv): särpräglad (om person) Sm. 2) i 
komp, i adv anv.: annorlunda SkSm. 

annanvår, annarivår o. -var pron Cannhvor Nb(Ren-
marck), °anner vår JI(Imf), ceinärhuär Dal(IhreS)> [jfr 
fsv annat hvar, fvn annan-  hvårr o. annan-  hverr] ende-
ra (av två) DalNb; den andre (av två) R; jfr ann at-
v ärt. °Dom vill båå va anner vår viner de vill båda 
anses bättre än den andre Jl. 

annanlväg o. ann- m <aInlväg (-eg) e.d. Sm(JELgren)-
ÖgSdmNkUlVstm(Herweghr), -väll (d-) e.d. Ög, 
°a'annveg JI, °aenväg Mp) 1) i förb. i annväg på åter-
vägen ÖgSdmNk; jfr ander-väg (u. annan ssgr G). 
"Han tog'en mä säj tebaks i annväg Sdm. Di ha fått 
lass i drinveg Nk. 2) en andra gång, en gång till; omi-
gen. a) [eg. utgående från bet.: (samma väg på nytt) i 
andra riktningen] i uttr. "köra/ annväg (U1) el. - i annväg 
(Sm?ÖgSdniNkUl) el. i annvägen (V stm) el. - åkern 
i annväg (NkUl) "köra" (plöja, årdra) trädesåkern andra 
gängen (samma sommar; gjordes tvärs el. snett över de 
tidigare fårorna). - särsk. i utvidgad anv., i bf: andra 
körningen av trädesåkern ÖgUL (De höll på) me jösseln 
s annvegenUl. b) i förb. ^i ann(an)väg för andra gången, 
en gång till SdmMpJl. Jifta säj i a'nnvqg Sdm. "Du få 
gå dit i aenväg å bju hemm dsm Mp. 3) återväxt på 
hövall; i uttr. 	aInväjjen överg. i bet.: andra gången 
(samma år) Ög. 
Ssgr <a'nnvgigs-, 	annvägs-foder foder av årets 
andra höskörd ÖgSdm. -gräs= ann anv äg 3 (början) 
Sdm. -klöver ÖgSdm; jfr -g r ä s . -körning andra kör-
ning (med årder) av trädesåker Ul. -skörd (ÖgSdm) o. 
-slåtter (Sdm) slåtter av återväxt. -träda trädesåker som 
"kör(t)s" andra gången Ul. -träde = -körning SdmUl. 
-åker [jfr motsv. i finn = -träda Ul. 

Immar se andur. - 2annar se annan. - annar- i ssgr 
se äv. annan ssgr A. 

annars o. ännars adv <annars Sk(äv. -e-, -d-), ann/as (a-; 
-as, -af) e.d. Ha—DslÖg—ÅrnLpl, -as (a-; -af, -4) 
SdmNkUl(äv. enn-)—Hs1Nb, -ej e.d. SmBoÖgVrm-
VstmDal, armlas (-j) e.d. Ds1J1(äv. -e§)Åm—Nb, -a§ 
(-j) UlHs1Hrj(äv. °agg -).11, -ös Dal(äv. 'aggsrs), ännlas 
(-J) Ds1Vrm(äv. -es)Åm, -4 e.d. NkVrm(äv. hennes), 
ann/as e.d. Sk(äv. -ds)B1—VgG1Dal(äv. -as e.d.)Hsl, 
-es e.d. BlÖl(äv. a'anns)SmDal, ann/as Dal(äv. an-), 
-ds e.d. Dal, läs e.d., anast e.d. Dal; äv. enst. °rinesch 
11, °Iiennars Sm, c'anurs Gl(G0), °annarst Sm, annaft 
Hsl. Acc. 2 allm.; äv. (o. norrut ofta) acc. 1 UlGstHrj- 
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11—Lpl> I. på annat sätt U1HrjÅm—Nb. (På sommaren 
springer de inte ute o. leker) °rita dsm me sä aggas då 
sö gött dam kagg Hrj. Jör e dana nalta (det där litet) 
g'nas nu Åm. Däm &räls (hälsar) a'nnas Vb. He kan 
hitt jpa (det kan hitta på) o btry'i a'nas en do vill Nb. - 
särsk. a) överg. i bet.: annat; sälls. °Man kan int ha dam 
annars än bundin (bundna) Ul. °Å skulle annars henna 
(hända) etc. Gst(brd 1676). b) i mer el. mindre adj anv., 
predik: på annat sätt beskaffad, annorlunda, olika B—
Nb. (Det kunde inte vara en människa som låg bakom) 
°uttan de gatt (måste) nu va nå besatt (fördömt e.d.) 
anners .11. En del o'lra (ord) ä no a'nnas där (än här) 
Lpl. - särsk. om  person: egendomlig, underlig Lpl. Han 
ä naltä (litet) a'nnas. 
II. eljest. 1) i annat fall, varom inte; allm. (Har du lärt 
dig läxan?) °Annars ä dä bäst att du läser e stunn te Ög. 
°Håll truten på dej, annärs setter ja lås för 'n Sdm. (I 
kyrkan skulle de gå var söndag) armas vaft dam hdeln 
(hållna) för hednigar Hsl. - särsk. i hotelser ofta inle-
dande stympad sats. °Dä va allt bäst di joer 'n te vetrjes, 
annars så! Vg. 2) för el. i övrigt, förresten; allm. Hansa 
faa (far) va annas meet riga (mycket rik) Bl. (Jag kunde 
inte gå i de kläder jag hade) asnnas um dan Vg. Va di 
annas tala undar täjden (tiden; vet man inte) Gl. Asnnas 
kåmmer minne att fösvinna u'nna för u'nna Ul. (Hon 
har snuva) °män annars är o kry Hsl. - särsk. a) [jfr 
motsv. i finl] överg. i bet.: annorstädes; sälls. "Hö fanns 
färdstugor där som annärs Dal. b) med försvagad bet. 
1) överg. i bet.: i alla fall, likväl, ändå U1.11VbNb. Men 
a'nnas ss er s ojalpIri det var då märkvärdigt Ul. Dä to 
fel (torde väl) vaa falrk i Rejnån rmnaf fl. Dem vara 
ejgt (är inte) ovenner, dem bara gnäpas (gnabbas) a'nnas 
Vb. 2) i uttr. 'ja men annars utrop av häpnad, överrask-
ning e.d. HrjMpÅm. "Ja mann annas! ä a (är det) du! 
Hrj. "Ja' män a'nnars! jag har inte hört på maken Mp. 
(B. dog i natt. -) °Jammen armas, vara sa feg, hog (om 
en som oväntat dött) Åm. 3) anv. snarast som utfyll-
nadsord; rel. vanl. Hu nicl'r i (ni) a'nnas? Sm. °Va ska 
du göra nu annärs? Sdm. 3) i vanliga fall, under vanliga 
(normala) förhållanden; vid andra tillfällen; täml. allm. 
(Den gången hjälpte det) män um dä jälper &tinas, dä 
kan ja-nte seja Vg. °Um en sitter tvebent mä en äter, 
orkar en äta mer än annars Nk. °Dsm bruka annärs 
jämt köm hem tä kvälhiinga Dal. (Då kunde jag inte 
göra) "som jag lat göra annasch Gst. 

annars- i ssgr se äv. annan ssgr N. 
annarlstads o. -stans adv (alnastass Vb, 'annarstans 

Gl) [jfr fsv annarstadz o. motsv. i no samt finl anar-
stans] annorstädes; jfr anderst ad( s ). 

annarsvid adj oböjl. (ann/ave', sällan -esave' Vg) [jfr 
motsv. i no] bl. predik, hastigt rädd, förskräckt, bestört, 
uppbragt; ängslig, orolig; illa till mods; äv.: förlägen; 
rörd. Ja bre så annasve, så ja kdm-mek igget fsre. "Ho 
bre så annars ve, satt ho dåna. °Jak ble änna annarsve 
så jak måtte torka mäk i öga (Kullander). 

annarsvärre komp adj o. adv <alnesivar, -vmre e.d. J1> 
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adj = andervillre(s) 1 o. 1 b. 2) adv, vid (under-
förstådd) jämförelse: mycket, i hög grad e.d. En drino-
varre stark (stark) en kar. Han e alne§var dukti (mycket 
duktig el. duktigare än en viss annan). 

annarvar, annarvår se annanvår. - annaste pron se 
annan 6 a 2 slutet. - annat prep o. konj, se annan 7 
b resp. c. - annat- i ssgr se äv. annan ssgr F. 

annatsinn adv (a'mz(a)simi, als(e)n e.d. Gl> (för) andra 
gången; ånyo. °Ja var äut u gav kräki (gav kreaturen 
foder) ansn. Sig ans'n (andra gången, dvs. slå återväxt-
en). Plöjga annasi'nn plöja trädesåker en andra gång; jfr 
annanväg 2. 
Ssgr (asns'n-, a'nnsin- e.d. Gl): annatsinn-foder (foder 
av) återväxt (på hövan). -gift omgift. -gräs, -hö, -klö-
ver; jfr -foder. -plöjning. -danar pi det näst bästa 
ölet vid brygd. -saften omsaltad. -slagor pi  återväxt 
(som slås). -såen sådd för andra gången. AIsnsanä 
ro'ar (rovor). 

annatslag se annan 6 a 2. - annatstans se annan-
stad(en). 

annatvartefter adv (anivdtä'tt J1) i regelbunden växling 
så att varannan är beskaffad på ett sätt, varannan på ett 
annat; jfr annanvar b, annatvarts. 

annatvarts adv Cannevso Mp) växelvis, korsvis; jfr 
annatvartefter, annanvar b. 

annatvårt pron, adv o. konj <dnnehott (a-) e.d. (pron, i 
Vb äv. konj) VbLp1Nb(enl. Renmarck °arma hvort i 
bet. 1), 'anlhort, -not, -åt, cnni(h)ohlt, -ult fl, agguht, 
a'nns(h)tt Hrj, a'nnot (a-) e.d. VbLp1Nb. Anm. Annä-
hårt, anneholot, andlt hos Rz ej pålitligt> [jfr fsv annat 
hvart; jfr motsv. i finl] 1) pron, ettdera (av två) VbLpl-
Nb. He vak vdak dnnehott det måste bli ettdera Vb. 
°Jag will weta annä hohtt jag will weta wist hwilketdera 
det skall wara, antingen det ena eller det andra Vb-
(Stenberg). - särsk. i utvidgad any.: motsatsen; annat 
Lpl. (Jag trodde jag skulle bli rik) män hd vat a snnähott 

[jfr no annakort] konj, antingen, vare sig; a.l. A'nnot 
skull dem tjöör eler å var e håggniga (timmerhuggning-
en) såm vari gå go Vb. Te juksägga kömmä ja annot ja 
vikt häll i'nt Lpl. 3) adv a) i konstruktionen "a. - ^a. än 
- än J1; jfr andervåro. °Ärmåt skvåka ne (skvalade 
det) d rägne-ne å iinnåt bldsst-e alldeles ravillt (förfär-
ligt). b) i förb. "eller a. eller också Hrj. (Så gömmer 
man ringen hos ngn) °häll aggött häld 'n 'n i nava 
(håller man den i handen) Hrj. c) i förb. ^a. igen å andra 
sidan fl. (Det är mycket besvär med korna,) °man annåt 
igjan så e'n int matlaus når han ha litte heri fausan (är 
man inte utan mat, när man har litet i fähuset). 

anne prep o. konj se annan 7 b resp. c. - annerdan se 
annan dan. - annerlledare, -leden, -lede(n)s se 
annorlede(n)s. - annerledsnare se ann-
ledsnare. - annerlikare se anderlika. 

anneristadar(s), -stads, -stans, -städer, -städs o. 
-stäns adv (a' nnestlar VgBo, --,19u e.d. VrmDal, -ass 
e.d. VgBoÖgVrm, -ans e.d. SmVgÖgSdrriNkUlVstm- 
GstHs1MpJ1, 	(-ai) e.d. MpÅmLpl, -äss e.d. Ha- 

VgBoÖgNk, -öns ÖlSmBoÖgNk, drinestess e.d. R, 
dnnektans SmVgHsl, -stäss (-e-) SmHaVg(äv. dne-), 
-stöns SkölSmVgög, -stör Vg> [jfr fsv annerstadz, 
anner stades o. no annerstads] annanstans, (på el. till) 
(ngt) annat ställe e.d.; a.1.; jfr an d er s tad(s ). Han e 
la dnnestess ifrå Ha. Statt (stå) alnejtäss mei da da'ra 
du! Vg. 

annertilledes se annan ssgr C. - annervorden se 
ann anvorden. 

annexa f Canntixa Vgamf)) annexförsamling. 
annguar (Rz 10 b) se ångig. 
annig adj (dnni(g) (a-) o.d. NHa> [till 'ann ;jfr no annig 

samt onnig, ändig; jfr äv. anig] angelägen, ivrig. 
Han va så dnneger d'mm-et. 

annitabråtar m pi <i sht i bf dnntabrstera o.d. Nk(lmf)-
Vrm> [trol. till ortnamnet Annita (by i Stora Kils sn); 
möjl. eg. ägonamn; jfr bråte] obygd; avsides belägna 
platser el. (skogs)trakter; fjärran trakter. 

annjus adj (dnnjus Vrm, n °anljust Vrm(IhreS, Ihre); 
ortsangivelsen Vb hos Rz (10 b) är felaktig> [jfr möjl. 
onjus; jfr äv. andstygg o. andgrym] 1) om per-
son: ful, anskrämlig, hemsk att åse. Ho va allt vddele 
annjus. 2) i uttr. 'a-t med ngt oerhört, hiskligt med ngt. 
°Det war anljust med snjö (IhreS). 

annkost o. annkostnad m (dnniksst, 	o.d. UlGst- 
Hs1MpSJ1, -kåst o.d. UlDalHsl, -kustUL dan- (dgg-, 
do-) Dal(Särna)Hrj, °ankost J1(FBurman), dnn(d)l-
kusst, -kost, ha'ndksst o.d. Dal, hdrinikåst, -kast o.d. 
UlDal, haIdkostNb; dmiksstna o.d. Gst, °handkostna 
ÖLT1> [för "annkost jfr motsv. i fsv, finl, fvn; delvis med 
anslutning till "hand. Lift.: TJohannisson i SNF 58 s. 
155 if.] Anm. Bet. 1 o. 2 utgår väl båda från en äldre: 
'urval', varav 'uppsättning el. förråd (av hjälpmedel el. 
ämnen)'. 1) (uppsättning av) redskap o.d. a) koll., red-
skap för ett hems skötsel, husgeråd; möjl. äv. allmän-
nare: bohag, lösöre Ul(Wahlström)Hrj(enst.)J1(FBur-
man). b) koll., om uppsättning handredskap som krävs 
för ett visst arbete el. göromål (t.ex. slåtter, skogsarbete, 
skomakeri, snickeri) DalNb. (Läkaren hade) non and-
kust, so-n dpgde (kunde, näml. avlägsna fiskbenet ur 
patientens strupe) Dal. °Ja hadd so dåli handkost Nb. c) 
handredskap, verktyg; ofta i pi HrjSJ1; äv. allmännare: 
manick; sak, ting, "grej" Dal(Säma)Hrj; äv., skämts.: 
manslem Hrj. Sndkkarankssta (pl) snickarverktyg Hrj. 
(Arun. Bet.-uppg. 'körredskap' (J1) hos Htilphers 1775 
o. därefter i Rz är trol. inte tillförlitlig.) - särsk. i utvid-
gad anv., nedsättande el. förtrytsamt om person: "macka-
pär", "persedel", gynnare HrjMp. D-ä nog eg kneptt-eg. 
dogksst (en konstig prick) Hrj. Tskkä doksstär ti 
bån (barn)! Mp. 2) (förråd av) ämnesträ o.d. a) (förråd 
av) virke för tillverkning av redskap(sdelar) o.d. (jfr b); 
ämnesträ UlGst. "Dom hade lite ankost låg uppe på 
källarskullen Ul. b) [jfr motsv. i finl] ämne av själv-
vuxet trä (i Mp äv. av ben) till redskap(sdel) e.d. (t.ex. 
med, skakel, orv, yxskaft, spant, köl); redskapsämne 
U1GstHs1MpSJI; i Ul äv. i utvidgad any.: träd, genom 
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sin växtform lämpligt till redskapsämne. - särsk. i tales. 
°du skä ta ankosten når du sir en (i skojen) Ul; va-
rianter från UlGstHsl. 
Ssgr: annkost-björk björk(virke) för tillverkning av 
redskap o.d. U1SJ1. °Krokiga björkar som kunde passa 
te skaldar var bra ankostbjörkar Ill. -virke = ann - 
kost 2 aUl. 

annledens adv o. adj (a'nnllajns e.d. G1, -lens SdmUl-
Vstm; komp: c'annllainsarti Gl, -lensare e.d. Vstm, -len-
ser Dal) i positiv el. komp; jfr annledes. 1) adv, på 
annat sätt; a.l. la kan inte görä annlens än ja gör Sdm. 
2) adj, i predik anv.: olikartad; som skiljer sig (från det 
anförda e.d.) Vstm. "Han ä anrdens nu mot förr. 

annledes adv o. adj <armllais Gl, -less e.d. ÖlSm(äv. 
-les, -kiss, -/ös)Ha(äv. aen- e.d.)VgBo(äv. -lis)Ög—
VrmVstmGst; komp: annlleisare e.d. Sm, °-lajsarä G1, 
-lessare (-are, -öre, -ert e.d.; äv. -ra Sm) Bl—DslÖg—
VstmGst, -lesare (-lis(s)-; -ere) B1SmBoGlÖgNk, -les-
ser e.d. Öl(äv. -sså e.d.)SmVrm(äv. -ssej)VstmDal, 
-lösare e.d. SkSmHaBoDsl. Vanl. acc. 2 (i Vrm äv. 
acc. 1) på första stav.) [jfr no dial annlleis, -less] i 
positiv el. (vanligast) komp; jfr annledens, ann-
ledest, annledsnare, annorlede(n)s, anns-
ledes(t), anderledens samt anderlika, 
anderlunda,anderveds(a),andervedsnare, 
andervis. 1) adv, på annat sätt; äv. överg. i betyd.: 
bättre; a.l. (Hon hade glömt stråken) °så hon kunne inte 
spela anlessare än mä lite tappling Bl. Ja kan-te (inte) 
fodra kräken (kreaturen) anlessere än ja jör Sm. Kann 
du jöra-cl (det) a'nnlessare, så jör du ed Ha. (Själv-
mördare) dsm läste di a'nnlessere för (dvs, vid jord-
fästning) Ög. En bör inte säje anless på baken (än man 
kan säga mitt i ansiktet) Vrm. °Anless ha ja nog tänkt 
mäj live än te sitta här å ansa ungar (sköta barn) åt 
andra Vstm. - särsk. (i positiv) som förstärkningsord 
före komp: mycket, vida SmHa. Dä va a'nnlös bä'ds 
(bättre) Sm. Denna stOu'an e a'nnless varmare än vsyr 
Ha. 2) adj, vanl. i komp, dels i predik anv. (B1—BoÖg-
VymVstmGst), dels i attr anv. (B1SinHaBoDslÖg—
Vrm): på annat sätt beskaffad; av annat slag, olikartad; 
som skiljer sig el. avviker (från det vanliga el. det an-
förda e.d.); ofta med bibet.: bättre. Dä va-nte annlessare 
dä än detta Bo. (Ridstövlar) di ä inte dnnlessare än att 
di sulle va smala i skafta Ög. "Den där öxa ä väl inte 
annlessare än mi Sdm. (Husen var byggda på samma 
sätt.) Dä va bare innvändit dö va ns a'nnlessere Vrm. - 
"Ta pdu daj ett annlessare förklä, däka (flicka)! Bl. Dä 
ä annlessere värlek i år mot i fjok Sm. Der ha-cli 
lessare språk Nk. Dä ä e aInlessere tJ nu Vrm. - särsk. 
(i predik anv.): förändrad BlHaNk. Han har inte blett 
a'nnlessare pay alle dässe awri (åren) Ha. A'nnlessare 
te fi'nne män lik se däri'nne (om en lismare) Nk. - 
Anm. Annlessare uppges i Nk i några ä. källor betyda: 
mycket annorlunda; uppg. återgår trol. på Grill o. är 
sannolikt inte tillförlitlig. 

anniledest o. -ledses adj o. adv (annllest 	-leses; 

komp: annllester(e), -löstere e.d., (o. utvidgat) -lestej 
Vrm) på annat sätt (beskaffad); jfr annledes. 

annlledsnare o. anner- adv o. adj (cfnniiessnare e.d. 
Sm(äv. 'aen-)VgBo(äv. --lisn-)NkVstm, &nue- e.d. (säl- 
lan) SmVg(-ek-)Bo) jfr annledes. 1) adv = ann-
ledes 1 (början); a.l. 2) adj, på annat sätt beskaffad el. 
funtad Sm. "Anna ä nokk lite annlessnare än annra. 

annlunda se anderlunda. 
anno s (ainno, a'- (a-) o.d.; spr. st.; a'no VDal, °an° 

Sdm) i förb. med årtal: år; spr. st. (vanl. mer el. mindre 
rsprl). "Född ano ett, ukä gammelr me 'n hålre (snäsigt 
svar på frågan: hur gammal är du?) Sdm. 

annomlundom se annan ssgr M. - annorans adv se 
enords. 

annorlede(n)s, annerllede(n)s o. -leden adv (annårtles 
e.d. Sk, -less e.d. Sk(äv. -lyds, -lösa e.d.)Sm, anndlöfes 
e.d. Bl, °annurlains G1, annelless (-rl-, -I-) e.d. 
Sk( -r/es)SinHa(äv. -lös)Vg(äv. 4-)ÖgSchnNkVstm-
Hs1MpJ1Vb(äv. °-läis), -lens (-1-) e.d. UlVstinDal(äv. 
-nst)J1(lichn), -le% e.d. Åm, ene/lem, -less e.d. R; komp: 
annårles(s)are e.d. Sk, annellessare e.d. Sm(äv. 
-ere)Ha(äv. 	-ere)V g(äv. ~/eare)BoSdm(äv. 
'-äre)NkUlGst, °-lesare Gl, -lösare Ha, -lensare e.d. 
Vstm. Acc. 2 (i UlÅm äv. acc. 1) på första stav.; ibland 
acc. 1 på sen. leden U111) i positiv el. (i 2 b bl.) komp; 
jfr annledes. 1) adv = annledes 1 (början); a.l. 
Fårr fyra (firade) de jul a'nnårlessare än nu Sk. Han ha 
jocicl a'nneläu än ja' ha viki vari (varit van) Åm. - 
särsk. a) med ett inskjutet, förstärkande di i förb. int 
anidilen J1; jfr anderlunda a 1. b) överg. i bet.: 
annat (o. bättre) Ul. Dåm har fått anneless än lite sill å 
joliperdnUI;jfr anderlunda a2.2)adj= annledes 
2. a) i predik anv. B1SinHaUlVstmGstRÅm. (Inte lade 
han sig vinn om att) °Oro se annalöijes än han va Bl. 
Han bi-lite annerlessare han förändras inte Ul. Ho hi 
vötti a'nneless no hon har blivit religiöst väckt nu 
J1(lidm). b) i attr anv. SkSm. Så leyge de inte e 
a'nnelessare vär (så är det inte lönt) Sm. 

annorlunda e.d. se anderlunda. 
annorlstädes o. -stäns adv (°annårstess Ul, alnåstäns 

e.d. Sk(äv. -når-)B1) = annarstads; jfr ander-
stad(s). 

annsam adj (ann/sam o.d. VrmVstm, a'nn-BoVrm, a'n-
BoDsl, aIne- V g, c'ansammr Nk) [till 'ann ; jfr motsv. 
i fvn o. no] 1) om person: flitig, idog; arbetsam NkVrm; 
äv.: flitigt el. energiskt sysselsatt, som har mycket att 
stå i, som har bråttom BoNlcVrm; äv.: beställsam; som 
gör sig mycket besvär Vrm. 2) om sak (tid, arbete e.d.): 
brådskande; jäktig; ansträngande VgBoDs1Vrm. De'tt 
(det här) ha vstt en a'nsam da (en jäktig dag) Dsl. °Dä 
ä armsamt mä rsgen (rågen) nu Vrm. 3) [möjl. i ngt fall 
eg. an ssam, jfr d.o.] som vållar besvär, besvärlig (att 
sköta el. komma till rätta med); vanl. om  person, ngn 
gå'ng om arbete e.d. BoNkVrmVstm; jfr amps am 1. - 
särsk. a) om barn el. sjuk person: som fordrar mycken 
vård (o. uppassning) VrmVstm. b) bråkig, kinkig, gri- 



nig; kräsen Vrm. A'nnsam o'gga kinkiga ungar. c) tvär, 
egensinnig Nk. 4) ledsam, sorglig BoVrm; äv.: tråkig, 
enformig Bo. 

annsamä v se hand-samma. 
annsilecles(t), -led o. -led(s)are adv ~dg e.d. Bo(äv. 

-s/öss e.d.)Vrm, -s/öst Vrm, -des (äv. arm-) e.d. Bo-
VrmNVDalLpl, °-sled NVSk; komp: ilessare (-d; 
-ö-) e.d. BoDs1Vrm, -slesser e.d., -slester, -sleer Vrm, 
--sleare e.d., -s(J)are Bo> [jfr no dial armsleis, annsless, 
annslesar(e) e.d.] i positiv el. komp: på annat sätt el. 
vis; jfr annle des. 

annsommar m i förb. annsåmmar på andra året (om 
nötkreatur). °Kviga ja. Gst(Rz). 
Ssgr: annsommars-få °äril sommars fä> "kalfwar som 
andra Året följa fäet. Ungboskap i tredje Året" 
Sm(Crwlius). -oxe Gst. 

anntid, andtid f (äv. m) o. annstid f (i Vg i bet. 2 äv. n) 
<asnniti(d) (a-, a-) o.d. Sm—DslÖg—ÖHrjMp—Nb, 
BoDsl, 	a'n- o.d. BoDsl, 	NVrm; åsnnti Nk; 
a'nnsiti (a'nns-), -tf o.d. VSinHaVgBo, a'nns-- VVgBo, 
a'ns-, alns- o.d. Bo, a'nnse- o.d. VSmMHa> [till 
'ann; jfr ann-timme. Formen a'nnse- beror på an-
slutning till 'an sa 5 a] 1) bråd arbetstid i jordbruket; 
a.1.; ställvis äv. om  bråd arbetstid i allm.; jfr fiskes-, 
potatis-, slå-, så-, torv-anntid m.fl. Ig‘ntira ä 
vår, dstt, fä'rig å potneåpptaig Bo; likn. från Vg. Dö 
ha vörä-n fali annti hävd ass (hos oss) (innan vi fick 
nya %huset färdigt) Lpl. - särsk. a) (överg.) i inskränkt-
are bet., oftast: tid för skörd (av hö, säd), skördetid 
(ställvis i SinHaVgÖgSdinNkUl—ÖHrj); mer sporad. 
även t.ex.: tid för vårsådd (NVrm) el. för vårsådd o. 
slåtter (Dal) el. för slåtter (SinNkUlVstmGst). Di sulle 
leja säk en drägg fsr a'nnstira (dvs, hö- o. sädesskör-
den) Vg. b) i utvidgad anv., om ngns bästa tid (i livet) 
SSm. °Du söve bött (sover bort) din and (till person 
som sover länge på morgnarna). 2) brådska, jäkt Sm-
VgBoDs1SdmUl(äv. i pl)VstmVDal; äv.: brådskande (o. 
mödosamt) arbete; sjå; (av oro förorsakad) rastlös verk-
samhet; ivrig sysselsättning HaVgBoDs1Sdm. Ja har igga 
a'nnsti Vg. Fgli annti dö ä Sdm. °Denne gäddefeskiga 
på vån ä e fall annti Dsl. Ba'qa ha-sån a'nnsti mä sina 
jlräa å si åkig Vg. - särsk. a) bildi., i uttr. nu  har flru'go 
a'nnti (anv. då flugorna uppträder ymnigt) Sdm. b) i 
utvidgad anv.: bråk el. uppståndelse el. oväsen e.d. Bo-
VDal. Dö va e fale annti du hsller Bo. 
Ssgr: anntids-dagsverke till 1 a Sdm. -hjälp arbets-
hjälp under slåtter o. skörd Ul. -karl Dsl; jfr -k on a . 
-kona kvinna lejd till arbetshjälp under (sommarens) 
"anntid(er)" Dsl. -sätt ptp adj <a'nntilsätt, a'nnte- o.d. 
Bo> 1) starkt jäktad av arbete. 2) som har mycket brått-
om, högst ivrig, otålig. 
Avledn.: anntidsam adj (dnntisamm, alntesam Bo) 
brådskande; som har bråttom. 

annvaksin se andvaksen.- annväg se annan väg. 
annårs- i ssgr. 

Ssgr: annårs-bevärning beväring som exercerar andra  
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året Vrm. -galt (Vg), -häst (Sdm) galt resp. föl på 
andra året. -lägd <dmig-> vall som bär hö andra året 
Vb. -nöt, -oxe, -tjur Sdm; jfr -g a 1 t . -unge föl på andra 
året Sdm. 	= -lä g d VrmUl. -väre = -b ev ärning 
Vg. 

annämlig adj <alnämmiri, anä'mki NVSm> angenäm. 
annödig adj "behöfvande". °Så annödier du ser ut NSm 

(Sundberg). 
anoa se anoda. 
anocka v (°anokka Vg(RzS)> = anoda; jfr anacka, 

anoga, anucka m.fl. 
anoda o. anoa v <ano'da o.d. SkSmVgBo; ano'a o.d. 

Bo> i el. som kraftuttr.: anamma; a.1.; jfr anoga, anåda 
m.fl. Nä så fa'en ano'da mä! Sm. Ano'da dö! Vg. 
Jäddan ano'a! Bo. 

anodalös adj se avnotalös. 
anoga o. anogga v Cannoga Vg, aannogga Ds» = 
anoda;jfranagga,anocka,anora m.fl. 

anor f pi (a'nur NDal) särsk. i uttr. "gamla anor (äv. som 
ssg): gamla handlingar som visar äganderätt (till jord); 
äv. om  jord som ägs genom gammal hävd. 

anora o. anorra v <anlo'ra o.d. VgDslÖgSdmVrm(äv. 
-ag; äv. °-srra Vrm) = anoda; a.1.; jfr ant or a , 
an ådra m.fl. °Å annora dän pdjkafiresen (-rackaren)! 
Vg. °Åh, jammeningen ansrra! Nu ramira selestecka 
(selstickan) ur Vrm. 

anor(d)ingen o. anorsingen interj <ano'lrigen o.d. Sm-
VgÖg; äv. °-rd- Ög; äv. °--rs- Sm> i el. som (lindrigare) 
kraftuttr.; a.1.; jfr anåding en, anå dr ingen m.fl. 
Jäden ano'rigen! Sm. °Armoringen go! Ög. 

anpen(t) o. antepen(t) adj <anipe'n o.d. Ög(Rz)SdmUl, 
-pe'nt Sdm, --pä'n o.d. SmG1SdmUlVstmGst, °-pänter 
Nk; amlpe'n (a-) o.d. U1Vb, ̀ '-pent(er) Sdm, --pä'n Sdm-
VrmVb, °--ptinter Nk; a'rmipen(t) o.d. Ul, -pint o.d. 
SdmHs1; a'nt(e)pint Hsl; antepe'n Ul; äv. 'and/pen Ul, 
°-pänt Gl> [av fr en peine] bl. om  person. 1) orolig, 
ängslig SmG1SdmU1Hs1Vb; äv.: förskräckt, (hastigt) 
rädd el. skrämd SmÖNkUl; obehagligt överraskad Sm; 
äv. svagare: bekymrad el. förlägen Sm. °Ja valt riktit 
anpen (skrämd) Ul. - särsk.: oroligt brådskande UlHsl. 
2) ivrig, (mycket) angelägen, "het" SmG1Sdm—Vstm-
GstVb. - särsk. a) (livligt) intresserad el. engagerad; 
ivrigt sysselsatt SdmUlHsl. °Gumma (som fått en strut 
kaffe) vart så ampe'nter me de, så de va alldeles faslit 
(hon hade hört talas om kaffe men aldrig smakat det) 
Sdm. b) lysten; nyfiken GlÖg(Rz)SchnNkUlVb. 3) [jfr 
no annpen samt p e n adj] konstlad, tillgjord VNk; sprät-
tig, snobbig Ul. 4) [jfr 'an d e ] andfådd; andtäppt GlUl. 

anpentan s [till anpent] spänning, oro; jäkt Ul. °Han 
vari riktig anpäntan, innan han kom igång att köra. 

anperka vi kraftuttr.: anamma Åm. Jädriggen anådtiggen 
anpärka! 

anpint se anpen(t). - anplöj se emploj. 
anpreja v göra anspråk på, fordra NÖSm(enst.). 
anprejare m [trol. ombildning av n1 lamprey o./el. mlty 

lamprei(d)e, jfr da lampret. - jfr äv. 1 amprick] fis- 
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ken havsnejonöga, Petromyzon marinus NVSk(SNilsson 
1855). 

anpän(t) se anpen(t). 
anrakad ptp adj Cannralca Åm) "renrakad", barskrapad, 

utblottad. 
anrek m (i NJ1 äv. fel. n) (alitlrejk (a-) B, äv. °-rek o.d. 

J1, möjl. äv. Mp(IhreS); °-räkkie (väl bf) J1(IhreS)) [jfr 
anrek a] 1) kil, varmed ngt (t.ex. yxskaft, träplugg) 
kilas för att sitta stadigt; a.1.; jfr år ät a . 2) oeg. (jfr 
möjl. rek-rum): utrymme NJ1. Lit'n annrejk. 
Ssg: anrek-yrke n (°-örs(k) J1) virke till "anrek(ar)". 

anreka v 1. vbals -(n)ing (alnkejk(e) (a-) o.d. R; äv. 
-rgka, °-reka So.ÖJl. Anm. Formerna tyder på ä. -ej-
resp. -j-;jfr reka, ricka) [jfr a nr e k ] sätta kil i (yx-
skaft, träplugg e.d.), fästa med kil, kila; jfr årät a. 

nnrejk i ökks (en yxa). 
anrätta v 1, med avseende på mat el. dryck: tillaga; 

sporad. i y. mål. - särsk. i absolut anv.: laga mat Sk. 
Minna (månne) hon kan anrä'tta? 
Avledn.: anrättning f särsk.: arrangemang, tillställning 
Sdm; stor tillställning (begravning e.d.) Nb. 

lans m, äv. (i B1HaVgBoNlcDalJ1) f (anns (a-) SkB1-
Sm—BoG1—DalHs1J1—Lpl, ans Sk, cui§ o.d. Lp1Nb) 
[jfr 'ansa, 'anse samt ä n s]1) skötsel, vård, omvård-
nad; äv.: omsorg; äv.: passning; i sht i fråga om skötsel 
av kreatur o. (små)barn; täml. alm.; ofta (i sht i Götal) i 
uttr. 'få (el. ha) sin ans. °Ha nu kregen faud sin ans? 
Sk. (Anm. Bet. 'omsorg, försorg' torde eg. föreligga i 
det av Rz 11 a uppgivna 'sorgfällighet'.) - särsk. a) puts, 
rykt, rengöring SkSmHaVgVstm; äv.: hyfsning, god ord-
ning e.d. Sk; jfr 'ansa 2. (Hon ska) je baljan sin ans 
(dvs. rengöra den) Sm. Han hålt myllan (kvarnen) i ans 
å pots Sk. - b) upprustning, lagning, reparation SkSm; 
jfr 'ansa 3. Husen behöv& litt ans Sk. 2) bearbetning, 
beredning Sm; äv. allmännare: arbete, syssla, göra Vg-
Vrm; jfr 'ansa 5. °Skicka bort vatrmar (vadmal) te ans 
(dvs. stampning, ev. färgning, överskärning o. press-
ning) Sm. Du hallå ans mä dö dam Vg. - särsk. i 
tales. (möjl. delvis till 1) "det går dt (el. går bort el. blir 
borta) i ansen, om ngt som arbetas bort el. försvinner 
vid bearbetning e.d.; äv. (o. vanl.) i utvidgad anv. om  
ngt som inte blir av el. som det inte blir ngt med (t.ex. 
förväntad vinst som uteblir p.g.a. omkostnader e.d.) Sm- 
HaVg. 3) i bildl. el. utvidgad anv. av 1. a) i uttr. 	sin 
ans, vara föremål för mycket prat Sk. Jagu (ja gud) ha 
Joan å Rut faud sin ans. - b) stryk, pisk, prygel; vanl. i 
uttr. "få (sin) ans SkSm; jfr 'ansa 6 a. - c) samlag Sk; 
jfr 'ansa 6 b samt natt-ans. 4) uppmärksamhet, 
påpasslighet; förmåga att se upp el. göra iakttagelser 
Sk; äv.: medvetande, besinning, vett e.d. SkG1, i sht (bl. 
i sats med nekande innebörd) i uttr. "ans eller sans Sk o. 
"sans eller ans Gl; jfr lans a 7 a. De e liasom di tappt 
ansen Sk. °Ja blö så sjug så ja hade varken ans ella sans 
Sk. 5) hänsyn, aktning, akt e.d. Sk; jfr 'ansa 8. 
°Människor ha engen ans får nån teng. 
Ssgr (ans-): ans-lös vårdslös R. -löse n, i uttr. ^i a-t  

omedvetet el. oreflekterat .J1. Hu jo'lr-e (gjorde det, näml. 
tilltalade en person med "du") i alslöysan (dat), man 
je' jar-e rna flrit. 

2ans s Onus (a-) o.d. UlDalGstHs1; i bf äv. °a'nsen o.d. 
GstHs1) [jfr lan s I iver, engagemang; äv.: upprymdhet, 
upprördhet e.d.; i uttr. "vara ja-en vara ivrigt sysselsatt 
(t.ex. med brådskande arbete) el. mycket upptagen o. 
engagerad el. uppslukad (av ngt); vara i sitt esse el. på 
alerten UlDalGstHs1; äv.: vara upprörd Hsl; jfr la nter. 
°Han är i full anns (riktigt i tagen) Gst. Han va i ans 'n 
fsr tä skaff sä e ni (ny) fästmö Dal. (När orren spelar) 
är an ss i ans 'n, ss han varken hör än sir (eller ser) Dal. 
- särsk. i uttr. "vara (i Gst äv. "komma) i a-en vara 
(resp. bli) påstruken el. berusad DalGst. 

'ansa v 1, i SrnHaGlÖgHs1Hrj äv. v 2 el. växling 1 o. 2 
(aln/sa (a-) o.d. Sk—Dsl(RzS)—DalHsl—Nb, d- Sk-
Bl, a- HrjJ1; äv. ha- o.d. VgÖgSdm, al- Sk131, CIII§ (a-, 
a-) o.d. Lp1Nb; äv. (ipf) 'ajjnstä VSm) [jfr äns a] 
1) sköta, vårda o.d.; nästan allm. (ej bel. från GstHrj); 
äv. följt av prep "om el. "med; äv. i bildl. el. utvidgad 
anv. (se 6). - särsk. med avseende på a) person, i sht 
(späd)barn (Sm—BoGlSdinNkVstmVbNb) el. sjuk (spr. 
st.): sköta (om), vårda; se efter, passa; äv. i absolut 
anv., dels: sköta småbarn, dels (eufem.): föda Ha; i 
särsk. förb. o. ssg äv.: fostra (se a. upp 1, hård - 
ansad ); äv. refl (jfr 2 a): vårda sig, hålla sig ren o. 
snygg SmÅm. Vi ha ai ansepiga (barnflicka) te å ansa 
(se efter småbarnen) Ha. °Hu ska te å ansa (föda) i 
näste mane (månad) Ha. - b) djur, i sht kreatur: sköta 
(dvs. fodra, vattna, rykta, göra rent o.d.) Sk—VgG1—
VstmHs1J1ÅmVbNb; i Vb äv. med obj i dat; sporad. äv. 
i absolut anv. (Det är) daks anse krittera Ög. °Sedan de 
ha anse (skött om djuren) fick de fruksst Sm. - c) sak 
(såsom sår, eld, grav, fruktträd, väg, jord m.m.): sköta, 
vårda, se om (delvis överg. i 2, 3 el. 5); spr. st. För 
(förr) va dä inte te ansa vaja (vägar) sum nu Vg. 2) göra 
i ordning (ngt som är i oordning el. smutsigt el. skräpigt 
e.d.); snygga upp, rätta till, jämna till; rengöra, rensa, 
putsa o.d.; täml. allm.; äv. i bildl. el. utvidgad anv. (se 
6). - särsk. med avseende på a) person, vanl. refl: snygga 
upp (sig), göra (sig) fln, i sht kamma o./el. tvätta (sig) 
Sk—BoögDal; äv. om  fågel, refl: putsa sig Ul. En få 
låv å als-sä (snygga upp sig) flit te söndan Öl. - 
b) trädgård, fisk, bär, grönsaker m.m.: rensa, rengöra 
SkB1SrnHaVgÖgVrmUlDalÅmVbNb; i Vb äv. med obj 
i dat. Fesken ä-nte väl ansad (rensad) Sm. - c) bostad, 
rum o.d.: rengöra; städa SkB1SinHa. Där ble ente ansad 
te (städat hos) &im, så di bodde såm svin Sk. 3) sätta i 
stånd (ngt som är bristfälligt, trasigt, skadat e.d.); för-
bättra; laga; bota o.d. Sk—Ha o. f.ö. sporad.; ställvis 
följt av prep "om. - särsk. med avseende på a) föremål 
(såsom kläder, skor, klockor, redskap), byggnad, väg 
m.m.: laga; reparera Sk—Ha. Ansa hossår stoppa strum-
por Sk. Når tjårkan (kyrkan) ble ansad Sk. °Ja skulle 
ansa öina sönnria bogahylle (en trasig bokhylla) Bl. - 
b) person el. djur el. sjukdom, skada, defekt e.d.: bota; 
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framgångsrikt behandla SkB1Sm(sälls.). °Doktra ansa 
manga braug (bråck) Sk. <Träls Rasmus va dolai å 
ansa ben, han bant spilor ve sioma o to ed rätt Sk. Hon 
konne ansa kosår (kor) Sk. E slansa kan iggen ansa en 
slarvig o. lättsinnig kvinna kan ingen "bota" (göra fel-
fri) Sm. 4) tillaga, tillreda (mat, måltid el. maträtt) Sk-
BiSmHa o. f.ö. sporad.; jfr mat- ansande . Mor ansar 
melgröd (mjölgröt) Sk. °Han levde maist pau kaffe o 
smöagaus o allri noon ansada mad Sk. - särsk. med 
avseende på smör (överg. i 5): tillreda, bereda (dvs. 
krama ur mjölken, skölja, arbeta bort vattnet, salta) Sk-
SmVgÖg. 5) bearbeta, bereda; äv. allmännare: arbeta 
(med), ställa (med), ordna (med), syssla (med); äv. följt 
av prep 'med; spr. st. °Ho har ss mange sager s anse 
mä Bo. - särsk. med avseende på a) hö: arbeta (med) 
(dvs. räfsa, stränga, vända, såta el. hässja, köra in o.d.) 
SinHaVgÖgVb. (Anm. RzS visar att uppg. "Ansa för 
hö" hos Rz är fel för °Annsa for, hö.) "Vi hadda vatt i 
Nyllansagy å ansat hö hela daan Sm. Ja kunna inte 
anse mä höt sm ss'mra (så kon måste säljas) Ög. - 
b) lin: bearbeta, bereda (dvs, bråka, skäkta, häckla o.d.) 
Sm. - c) potatis: arbeta med (dvs, rensa, kupa, taga upp 
o.d.) Sm. - d) jord: bearbeta SmHaÖgVstm. Nu lat 
jo'ren a'nsa si (väl) nu är jorden lätt att bearbeta Ha. 
6) i bildl. el. utvidgad anv. av 2 old. 1. a) i uttr. ^a. 
skrovet (el. bölet, raden, slayntan e.d.) (på ngn) el. ^a. 
ngn prygla el. piska ngn, ge ngn stryk; äv.: muntligt 
avbasa ngn SkSm. Ja ska fa'ntame ansa ra'en (ryggen) 
på de Sk. Veden hud, (nya, alla (annars) ska ja min 
fann ansa arr Sk. - b) betäcka ÖgNk; ha samlag med 
Sk. (Det) dryper å tjuii, änne (innan) han anser kona 
Ög. Anse itt fryentimmer Sk. - c) stöka; smutsa o.d.; i 
förb. a. ned o. a. till, se nedan. 7) bli varse, varsna, 
lägga märke till, märka, ge akt på; ofta i nekande sats; 
ställvis följt av prep ^efter SkUlHsl—J1. Je a'ns-int ätte 
(att) hag-ksm (han kom) .11. - särsk. a) vara vid medve-
tande; vara uppmärksam; i sht i ute. 'n. eller (el. och) 
sansa Sk. Di varken ansar ellår sansar (om vårdslöst 
körande). - b) refl: besinna sig Hsl. Js hann int ansa 
mä. 8) bry sig (om), fråga efter, fästa avseende vid 
SmVg(lmf)Bo(RzS)U1(brd)J1. (Anm. Uppg. från SkB1 i 
Rz ej verifierade.) Je &me int di da'ni jag brydde mig 
inte om det där R 
Särsk. förb.: a. av 1) tr el. intr, göra i ordning; snygga 
upp; städa (av el. undan); göra rent, rengöra; rensa bort; 
tvätta av Sk—SmÖg; äv.: jämna till, putsa av SmÖg. - 
särsk. a) i fråga om kreatursskötsel: utföra sysslorna (i 
ladugården); rykta, göra rent o.d. ÖlÖg. b) rett göra sig 
ren, tvätta sig B1Sm; äv.: skrapa el. torka av sig om 
fötterna (skorna) Sm. 2) klå upp el. läxa upp (ngn) Sm. 
- a. bort städa el. rensa bort SmVgÖg. - a. efter 1) göra 
rent; särsk.: bortföra spillning Öl. 2) ge akt på, lägga 
märke till, märka, inse; äv.: se el. höra efter el. upp 
SkG1HrjJ1; äv.: tänka efter, sansa sig SkG1; ofta i ne-
kande sats el. i uppmaning. "Ja ansa ente ette, hår (vart) 
han to vajen Sk. (Han) °ansa nål& ätte (insåg nog), ad 

daid va nådd fanstöj mä i legen (leken) Sk. (När hon 
slog grädden i kärnan) °må hade hun ante ansad ätte, 
där hade en mus (dränkt sig) Sk. Ka'nn du int aans-äätt 
(höra efter) lite bätter?.11. 3) bry sig om, fråga efter Sk. 
°Sånt (litsa ja alfri ätte. - a. ned stöka till; smutsa el. 
söla ned B1Sm; refl: smutsa ned sig Sm; refl äv.: göra i 
byxorna Bl. - a. om 1) sköta om, vårda, se om Sk—
Vg(lnif)GlÖgSdmDalHs1HrjJ1; äv.: passa Sk. 2) göra i 
ordning; göra rent; städa B1Sm; äv.: rensa Gl. - särsk. 
refl. a) snygga till sig Sm. b) uträtta sina behov Bl. 

laga, reparera BISm. 4) prygla el. piska el. klå upp 
(ngn); äv.: muntligt avbasa (ngn) SkB1HaSmVg. Han 
ble miggfäl d'mmansade (min själ pryglad) Bl. Ja ska 
ansa omm dek! Vg. 5) bry sig om Sk. - a. till 1) göra i 
ordning; snygga upp, putsa upp, jämna till SkB1Sm-
Vg(linf)BoÖgDal; äv.: rengöra, städa SkB1Sm; äv. refl: 
snygga till sig SkB1Sm. 2) tillaga, tillreda (mat el. mat-
rätt) SkB1Sm. 3) stöka till; smutsa ned BISm; äv. refl: 
smutsa el. smörja ned sig Sm. Så du ha ansat te' i 
fastekamman! Sm. U'ajajj så du ha ansat te' dö! Sm. 

smälla till, Må upp Sm. Ja a'nsade te' en fikat. - a. 
upp 1) uppfostra Gl. 2) göra i ordning (ngt som är i 
oordning); snygga upp; städa upp SkÖlSmUl; äv.: bädda 
Sm; äv. refl: snygga upp sig Sk. Ans-å'pp sä'gga (bädda 
sängen), ja ska gå å lägge rna (tales.) Sm. 3) sätta i 
stånd (ngt som är bristfälligt), rusta upp, laga, reparera 
Sk—SmÖg; äv. med avseende på råmaterial: bereda; 
grovt tillyxa e.d. Ul. °Ja ska ansa opp årämnena, så får 
di stå sen tess ja får tid (att slutföra arbetet) Ul. 4) till-
laga, tillreda (mat) Sm. 5) läxa upp (ngn) Sm. - a. ur 
rensa ur, rengöra SmÖg. - a. ut mocka ut (gödsel) Ög. 
Ssgr: ans-dags adv (°ans- Ög) dags att utföra sysslorna 
i ladugården. -piga (anse- Ha) barnjungfru, barnpiga. 
Avledn.: ansare m 1) i ssgr: person som lagar (vägar) 
(Sk) el. bereder (lin) (Sm); se to-,väg-ans ar e. 
2) gödselskyffel Bo(enst.). - ans(n)ing f, i Siffla äv. m 
(-nig g o.d. SkHaGletg; -ing o.d. HaVg> 1) vård, skötsel; 
a.1.; särsk.: skötsel av småbarn Ha. 2) uppsnyggning; 
städning, rengöring, rensning SkHaÖg. 3) lagning, re-
paration SkHa; särsk. i uttr. te alsigs till lagning Ha. 
4) arbete, göra Vg. (Han) ha-An ansig mä sett stava-
bägge (stugbygge). - anslig, anssam se d.o. 

2ansa v 1 refl: åbäka sig, vara flamsig Sdm(linf); jfr 
2a n ta. 

ansam adj se annsam. 
'anse n ( °anse o.d. SkSmÖg) [till 'ansa] 1) skötsel, i sht 

av kreatur i ladugård Ög; jfr la n s a 1 o. om-anse. 
2) lagning (av kläder e.d.) Sk; jfr lan sa 3. 3) som sen. 
led i ssgn °toanse, beredning av lin Sm; jfr 'ansa 5 b. 

2anse st. v (jfr se) <a'nnise (a-, a; -si, -sej, -sa, 
-söy o.d.) Sk—VstmMp—Nb; äv. an/se',  -sali o.d. Sk, 
-gå' o.d. 	ansö'y Nb; i p ptp -d(d)(er) o.d., i Sk 
äv. °ansa Jen) 1) se, urskilja e.d. NkÖVrm. (Flaggstång-
en blev splittrad i smulor) °så små så en kunne inte 
anse spillrera Nk. °Härma tykkte ja att ja armså dö va 
ÖVrm. 2) mena, tycka, hålla före SkB1Sm—GINkU1- 
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VstmMp--Nb; äv.: bedöma (som), betrakta (som); hålla 
(för); spr. st.; äv. följt av prep "för SkB1SmHaG1Sdm-
U1.11. De vill ja anse' Sk. De ansa'y en får en fid (skit) 
Sk. °Han va inte ansedder te kunna va ibkann fskk (om 
sinnesslö) Ög. - särsk. a) i unr. "a. (sig) för mena (att) 
Sk. Iblann ga di mer, ättesdm di ansa u få di va mer 
verra (värda). Han anse'r si får de e rektet - b) i förb. 
"kunna a. kunna bedöma el. förstå el. tycka; spr. st. 
°Ätter va ja kan anse, så hadde du fått dä-här bättre 
jort (om du lejt knekten) Ög. Ja kan int annsi att-e 
seggs (sägs) annelunda nu enn fsrut Hl. 3) sätta värde 
på, hedra, respektera SkG1; jfr 4. (Man kunde se att 
han) c'anså en lid, för han sadd säll (satt själv) vä bored 
mä å gjore'n sällskav Sk. (Hon tyckte) °att di bord 
ansej na lejt majr (litet mer), för de var få int all som 
kund de (näml. resa till Stockholm o. sälja fågel) Gl. - 
särsk. i p ptp överg. i adj: (högt) aktad, (högt) värderad 
Sk—BoÖgSchnNkUlVstmMpÅmLp1Nb; äv. i förb. "väl 
a. Ha, "dåligt a. Hl, som har gott, resp. dåligt anseende. 
4) [specialanv. av 3] förse med mat o. dryck, traktera, 
förpläga, bjuda SkBo(brd). Ja ansa'o dam så gått ja 
kånne Sk. °Ja ble so ansedd hos nabo'ens (grannens), 
fick bo kaffe o mad Sk. 
Avledn.: anseende, (i SmHaVgBo äv.) anseande n 1) 
utseende; i uttr. "känna ngn till a(4) VgBoUlVstm. 2) 
(gott) rykte, renommé, ställning, aktning; spr. st. o. bl. i 
y. mål. 

anseeligse ansenlig. 
lansel m (a'nnfsel, a'n- Bo> [jfr motsv. i no; jfr ansla] 
1) brådska; energisk sysselsättning. Dä-gka vak bki 
kallas (kalas) &We, fii där va ssd'n a'nnsel. 2) om 
kroppslig oro, orolig rörelse, ryck o.d. Han ha-gå magye 
anslar fa-gäj (dvs, ryck o. rörelser med kroppen). De va 
en fali a'nnsel du hsller (till barn som ej vill sitta stilla). 

2ansel f <a'nnsela bf> [jfr lans] i tales. de jekk bat (bort) 
i a'nnsela det blev ingenting av Sm; jfr la n s 2, slutet. 

'ansen adj (aln/sen (a-) o.d. Mp, 	HrjJ1) [jfr motsv. 
i no. - jfr än s en] predik, nästan bl. om  person. 1) 
iakttagande, uppmärksam Hrj. - särsk. a) om (små)barn: 
som iakttar allt, "vaken" Hrj. b) om rovfågel e.d.: skarp-
ögd Hrj; jfr 'ansa 7. 2) som visar brådska el. iver; 
ivrig, "het", angelägen HrjMpJl; jfr 'an s. Hag va ss 
anns'n (o. skulle iväg) Hrj. - särsk. a) ivrig att vara till 
lags, beskäftig Mp. b) i överf. anv., om arbete o.d.: 
brådskande Mp. Hd (det) va sa a'nnsät 3) orolig, ner-
vös Mp; jfr amsen. Ja van sa annsän då-nt han kommet 
hem. 

2ansen i uttr. ja., nyss, se i jåns. 
ansenlig, anse(e)lig o. ansi(d)elig adj <a' nnisenli (a; -g, 

-er) o.d. SIcHaVgBoVstrnLpl, -såjn- Sm, anise'nli (-a'j-, 
-ä'ki-) Sk, -se'nnli(n)(er), äv. anse'nnlier Vg, 92n/sen-
11(g) o.d. SmBoNkUl(äv. -sjn-)Nb; cfnniseli (a-) e.d. 
Bo, --sajeli(g) o.d. Ha, --fdlägä(r) komp VDal, 
(a-) o.d. Bo, -saje- o.d. Sk, °•-saie- B1(äv. °--söilet n), 

Gl; °--sie- Sm, ansi'deli, 'asnsideli Bl; som adv 
äv. 'ansenliga: anse'nnllia, 	Vg) 1) i fråga om utse- 
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ende: som väcker uppmärksamhet Sk; som ser bra ut; 
(stor o.) ståtlig, stilig SkB1SmHaBoNk; vacker Nb(Rz); 
äv.: som ser konstig ut Sk; jfr oansenlig. °Att 
Khörsten, som af ett sånt ansidelet fruntimmer, ville ha 
en såndära liten (o. obetydlig karl) Bl. 2) (ganska) stor; 
betydlig; betydande; avsevärd; riklig; "väldig" SkB1-
HaVgG1NkUlVstmVDa1Lp1. En cfnnsenli gröe (gröda) 
Vg. Dä va anse'nnlia åksa (oxar) te vära grova! Vg. 
Du gå-gå anse'nnlia fon! Vg. 3) (väl) ansedd; som har 
gott anseende SkBoVstm. De e inte nåd anse'nlet yrtje 
å ta Sk. °Dä ä fökk, söm ä ansenfit å har lite te säja i 
våra trakter V 	- särsk. om  arbete: (som man anser 
vara) rejält utfört (men inte ngn topprestation) Bl. 

ansikte o. ansikt n <1. ansikte: aln/sikte (a-, a; -sek-, 
-sök-) o.d. B1(äv. ha-)Öl—Hs1MpÅmLpl, --sejte (-äj-) 
o.d. SkB1SmHa, -sette Ha; äv. anisi'kte (a; -se'k-) o.d. 
SkVgUl(äv. ag-)Hs1Lpl, -säjte o.d. SkHa, -sejte (-ä j-) 
o.d. Sk. - 2. ansikt: aln/sikt (a-, a; -sek-) o.d. Vrm-
DalHsl—Vb(äv. -se/k-)LpINb, äv. a'nnsikt (a-) o.d. Am-
Ni» 1) framsidan av huvudet, vanl. området mellan 
hårfästet, öronen o. halsen hos människa (mer sällan 
hos djur); a.1., dock y. el. sälls. i SdmVrm—SLpl (jfr 
anlete, syn, öga m.fl.); jfr bar-ansikte. (Hon 
var nersnusad) i hele ansejted Sk. °Mänska har sju 
hUit (hål) i ansektet Vg. (Jag blev förkyld) å ja fekk 
trokitvis var i ansektet fö-clä varkte så hemst Vg. (Vi 
hade kört båten på grund-) °ja der stog vi vackre mä 
näsa mott i ansektet (dvs, flata el. hjälplösa) NVg. - 
särsk. a) med tanke på uttryck av känslor, sinnesstäm-
ning e.d. i ansiktet; närmande sig bet.: ansiktsuttryck; 
sporad.; jfr arg-ansikte. Ett milt s vännlit ansekte 
Sm. - b) med tanke på ögonen (i ansiktet); närmande 
sig bet.: ögon; äv.: åsyn; sporad. (Det var så tidigt) så 
en knafi kunn si hänra fö ansikte Öl. - särsk. i unr. "i 
a-t inför ögonen; i ngns (varandras) åsyn el. närvaro 
Vg. (De har enats) °såpass så da d vält i ansektet, fast 
da ä dä gamka på riiggen. - c) i vissa unr.: "se (el. titta) 
ngn i a-t SkSmG1ÖgN1c, "säga ngt mitt i a-t (på ngn) 
Smyg, "ljuga (el. hota) ngn mitt (upp) i a-t SkBl. 
du se (törs du säga) ann dö å si ann i ansektat? Sm. 
°Står du å lyvor (ljuger) mi mitt i ansejted, påg! Sk. - 
cl) i utvidgad anv., representerande den person som har 
ansiktet; spr. st.; jfr löj - an sikte. °Ja tycker att ja ha 
sitt ansektet förr (vid osäkerhet om igenkännande) Ög. 
- e) som sen. led i ssg (skämts.): huvud; "sill-a. SmHa, 
"so-a. svinhuvud Hl. °Ja fekk et sillaanseijte o-n skiva 
bröy Sm. °Kokt soansigte Hl. - f) som sen. led i ssg: 
ansiktsmask; jfr maskerad-, skråm-, skråpuks-
ansikte m.fl. - g) bildl., om el. som benämning på 
föremål som påminner om ett ansikte: 1) styvmorsviol, 
Viola tricolor Sk. 2) urtavla Bo. 3) övre ngt bredare del 
av båtstam Dal. 2) panna; vanl. SdmUlGstÅmVbSLpl, 
sporad. el. sälls. DalMpJ1Nb. Skryokkur i ansikte ryn-
kor i pannan Hl. Hökt e ansekte hög panna Åm. 3) kind; 
vanl. Hsl, sporad. el. sälls. GIVrmDalGst; sälls. äv.: 
nedre delen av ansiktet Hsl, ansiktet utom pannan Nb. 
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°Hygrä u vänsträ cznsiktä Gl. Re i ansektan röd om 	trol. fel för Bo.) °E ansqvätten tåua (dimma) ligger far 
kinderna Hsl. Ja fryser am nena ansekte (ena kinden) 	mitt öua (öga) (ur visa) Bo. °Han ä ss grömm (ful) ss 
Hsl. 	 han ä anskvätten Dsl. 3) om kvinna: som gärna vill 
Ssgr: (-k(t)s- VrmVstm—Hs1J1ÅrnLp1Nb, äv.: -k(t)- Dal- 	gifta sig Bo(AEHolmberg o. RzS). 
Gst2km; -jte- Sk> ansikts-färd f 	J1(lidm)> min- 	ansla v 1 o. anslas v dep (dansla o.d. VgBo; 	Bo> [jfr 
spel; jfr ögon-färd. -kläde om halsduk som viks, 	motsv. i no; jfr lansen 1) intr, hålla på (med), sträva 
binds om huvudet o. knyts i pannan Åm. -lapp vanl. bf, 	(med), arbeta (med); som dep: handskas (med) Bo. Ha 
skämts.: ansikte VrmVstmDalGst.J1Lp1Nb. -panna panna 	mitt s ansle mä. - särsk. i förb. ^a. om rätta till (ngt 
GstHsl(Wennberg). -rött om ett slags röd färg Sk. 	som kommit på fel plats) Bo; ^a. till ordna till Vg. 
Avleda.: -ansiktad adj, i ssgr: som har ansikte med 

	
2) intr, röra sig oroligt Bo. 

sådan form som förleden anger Gl; se kort-, lång-, 	ansla hälta (Ihre) se enslighet. 
rund-an siktad. 	 anslig adj Cans- o.d. Ul, a'nnse- Sk> [jfr la n s a ] 1) som 

ansjovis m<anIfo'vis (a-) o.d. Sk(äv. -fo'bb-)Blöl(ant-)- 	är lätt att sköta Ul. (Kimfaten) e aningars nsr ddm e av 
SmHa(äv. -0-)VgBoÖgNlcUlVstmNb, äv. au- o.d. Ög- 	palt. 2) som ser sig för; vaken, uppmärksam Sk. 
Sdm, arik- Nb, anffovi'sBoDsl, -fo'v(v)is Sdm, annfo's ansliten adj (GO; °an- fel för °au-) se öd-sliten. 
Bo, asnalfgvis (a-) o.d. VgBoSdmMpJ1Nb(a'rvi ~), ansmocka v eansmo'kka Nk> = an s kr o pp a. 
-fovis VgBo, a'nfovvi(s) Vg, a'nnfgvis U1Nb, ansols se ands öles. 
anelfo'vis Nk, dana- o.d. MpÅm, armilfo'vvis Sk, ansot f död BI(Rz)Sm(JJLgren o. därefter Rz). 
'anne(r)sjovis o.d. NkGstHs1; 'anteno'vis Nk; äv. 	ansprätta v Cannsprätta Öl> som kraftuttr.: anamma. 
(skämts.) °a'nsjolfisk Mp, c'ansjo'- Nk, trinfo- o.d. 	anspänd ptp adj ansträngd, överhopad med arbete 
SmVgVrm(an-)Vb> 
	

Sm(enst.). Ja ha vatt så a'nnspänd nu en ti. 
Ssgr: ansjovis-fisk ansjovis Vg. -sill = -fisk HaVg. 	anssam adj (aInsesam Vstm) [jfr la n s , 'a n s a ; se äv. 

ansju, ansjugg, ansjuk se andstygg. 	 anns am 3] om barn: som vållar mycket besvär, be- 
ansjunga v Cansjungä Gl> i kraftuttr.: anamma. 	 svärlig att sköta. 
anskri o. anskrik n (cfnnslai, a- o.d. HaSdmNk; &ad- anstalt m, äv. f (asnnstalt (a-) o.d. SkB1Sm—NkIJIMp-- 

skrjj, annslaf g Sk)!) anskri, (häftigt) skrik; a.l. 2) (skrik 
	

Nb, ansta'It (a-) o.d. SkBoJI) 1) åtgärd, anordning Sk- 
o.) stoj SdniNk. 	 Sm—BoGlSdniNkUlMpfiLpl. - särsk. a) bestyr, förbe- 

anskrika v (aInskriik Öl) storskrika. 	 redelse, besvär; ofta i uttr. "göra (el. ha) a-er SkSm— 
anskroppa v i lindrigare kraftuttr.: anamma VNk. 	BoGlSdmNk. I behöva la inte ha ssdda anstalter far 
anskrämlig adj <anslcrlämki (a-, a; -n) o.d. BlölSm- 	meg Ha. b) i uttr. "maka a-er styra, ställa Sdm. 2) in- 

Vg—SdmVrm(äv. -8mk1)U1DalHslÅmLp1Nb, -ämiri 	rättning, institution; spr. st. 3) som benämning på svår- 
o.d. ÖgUI—Gst, -1- B1Ö1VgG1 o. sporad. SmBo; äv. 	definierbart föremål e.d.: "anordning", "tillställning" Sk- 
-ämmeli o.d. SkSm—DslÖgNkUlÅmNb, -Omen o.d. 	VgBoGlSdmUl. (Vad är det) °Iårr en anstalt di har satt 
SmVg, -emelen Gl; som adv äv. "anskrämliga: an- 	opp? Sk. (Två får kopplas hop) me någå trejanstaltar 
skrä'mmellia o.d. SkSmHaVg, 	VgBo. Acc. 2 på 

	
(trä-) Gl. Likprosässer (liktåg) å anstalter (har jag slup- 

första stav. Sm—DslÖgSdmVrm—HslÅmLp1Nb el. acc. 	pit se) Sdm. 
1 på andra stav. SkSm—G1VnnÅm> 1) i fråga om utse-  anstalta v 1. vbals -ing Vg, -ning VgG1 (a'nnstalta (a-) 
ende o.d.: (skrämmande) ful, hemsk (att skåda) Sk— 	o.d. SkHaVgBoGlNkUlGstMpÅrn, anstalta SkBo) tt 
HslÅmLp1Nb; som adv: rysligt, ohyggligt (ful e.d.) Sk- 	el. (vanl. följt av prep "om el. "med) intr: föranstalta, 
Öl—BoÖg. (Han var riven i huvudet) å say an- 	vidtaga åtgärder; ombesörja; ordna (med) SkHaVgBo- 
slcrä'mmeli ud Sk. Ho va så fuk så ho va nestan dna- 	GlNkUlMp; äv.: styra o. ställa; ställa (med), syssla (med) 
slcremla Sdm. Han e så anskrämmelia räli Ha. 2) med 

	
VgGl. (Jag ska) °anstalt någät skaplit ställ (i socknen) 

allmännare bet.: fasansfull, vedervärdig SmHaVg o. f.ö. 	Gl. Du får anstalte am, sa hd (så det) kom hem nann vö 
sporad. (Kadaver) °som lokkta anskrämmelet Ha. 3) med 

	
(ved) Mp. Ja vett ai (aldrig) va di anstaltar mä (i ladu- 

bleknad bet.: "förskräcklig", väldig; sporad. °A sau raint 	gården) Vg. °Än får gå jär (här) å anstalt så längä Gl. - 
anskrämmeligt mä bröllopsfslk som der va Ha. °Ett 	särsk. i förb. ^a. bort ombesörja försäljning e.d. (av ngt) 
anskrämlet åbäke (om kyrka) Gl. Att du tjg-jå an- 	Gl. 
skrä'mmeli sakta! Vg. 	 Avledn.: anstaltsam adj beskäftig, beställsam Gl. 

anskutta v i el. som mildare kraftuttr.: anamma Sdm. 	anstaltera v 1 (-fra o.d. VgVbLp1Nb, -ära o.d. Lp1Nb. 
°Jedran anskuttä! 	 Acc. 2 på första stav. VbLp1Nb el. acc. 1 på tredje stav. 

anskvätten o. anskvättlig, 	adj (asnalskvägeln, a'n- 	VgLpl> intr, ibland följt av prep "om: föranstalta; vidta 
o.d. BoDsl, anskvä'tt'n Bo, c'ansquätten Vrm(Ihre); 	åtgärder; ombesörja VbLp1Nb; styra o. ställa Vg(Imf). 
°-skvättig Bo(sälls.); -svättele Bo(i bet. 3), °-skvättele anstoppa v (""anskIppal Öl, -t Sm) som (mildare) kraft- 
Ds1) 1) lättskrämd BoDs1Vrm; möjl. äv.: rädd Bo. 	uttr.: anamma. 
2) obehaglig, motbjudande, otäck; rysligt ful BoDs1; äv. anstränga v 2. vbals -ing Vg, -ning GötalSdm—U1Mp- 
överg. i bet.: anstötlig Bo. (Anm. Uppg. om Vrm i Rz 	Nb (anstrläuya (a-, a-) o.d. Sm—VstmGstMp--Nb, 
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-äjoua (-aj-) o.d. SkB1SmHaDalNb, -ännja o.d. Dal-
Hs1Vb. Acc. 2 på första stav. täml. allm., äv. acc. 1 på 
andra stav. Sk o. sälls. HslÅrnLp1Nb) 1) ansätta JIÅrn. 
Annstrauu-om att (honom om) betalrnigen J1(lidm). 2) 
hårt anlita el. utnyttja, i sht så att det tröttar el. sliter el. 
frestar på; i pr ptp: påfrestande, påkostande; ofta refl: 
bemöda sig, ta i; nästan allm. (ej bel. från BoGstHsl-
Hrj); jfr över-anstränga. Du ansträ'uuår y'nen får 
med (ögonen för mycket) Sk. °Marrä (märren) e så an-
strängd, så ä går int nå mer Dal. Ansträ'uyane arbete 
Nb. En får annsträuua se magi-  (mer) än en tyr (orkar) 
Ha. 

anstygg se andstygg. 
anstå st. v (jfr stå) (cennstlå (a-) o.d. SmVgBoSdniNk-

U1Hs1Mp—Lpl, -a o.d. GlVbNb, -a9 o.d. SkSmHa, 
-(59 J1(lidm); äv. anista'o o.d. Sk, -stå' J1) 1) tt: vara 
passande el. lämpligt för (ngn) VgBoSdmNkUIMp—
Lpl; äv. intr med prep ^för, passa sig (för ngn) J1(lidm); 
som tt äv. överg. i bet.: angå (ngn) R (Sådan rock) 
annstår höjer harre Vg. (Skicka friargåvor) sam ha 
annstå n psjkä boti-n riktigän gålr Mp. Fsr-a-clåktår-så 
skull-it-e annstå9 å sid å kanak å su'up Jlllidm). (Hon 
vill) littji opi' (lägga sig i) de som int anstå'r-n (angår 
henne; dat) R 2) refl: understå sig VgÅm. Du anstå-
Ok inte å gå dit Vg. 3) opers el. med saksubj: (få) vara, 
bero SkSmVgBoGlSdrriNkUlMp—VbNb; äv. med pers 
subj: vänta (med ngt) Vg. Dä fal ansta9 sa lame Sm. Vi 
anstår mä-t (tills i kväll) Vg. 

anstånd n (anstlånn (a-; -d) o.d. SkSm—BoGl—NkUl-
GstHslÅmVb, -amm(d) o.d. SkB1Sm, -ann HaBo, -snn 
Ds1Hs1Mp, -ann(d) ÅmVbNb. Acc. 2 på första stav. el. 
(i Sk) acc. 1 på andra stav.) uppskov, frist (vanl. med 
betalning); a.l. Han fekk annstånd me betaitigen te hösen 
Ul. 

anställa v 2 (cennställa (a-) o.d. SkSmVgBoGl—UlDal-
Mp—Nb, anstä'lla o.d. Sk) 1) ta i sin tjänst; spr. st. 
2) vidta åtgärder (för ngt); anordna (ngt) ÖgNkUlDa1-
J1Lp1; ställa till (med) (ngt) SmVgÅm. Du lär fsl ann-
stella å skaffa de der Ul. (De lär) ska annstall i dansban 
(en dansbana) J1(lidm). Wem va de såm annställde ett 
ssddent rabalder? Sm. 3) refl, om sjukdom el. värk: 
sätta sig, infinna sig Gl(G0). 

anställning s, särsk. i pl: bjäfs o.d. Ul. °Han hadd så 
mytje anstellnioar pd-sse (på sig), en der gubben. 

anständig (äv. -ug) adj (anstkindi (a-; -g, -(g)er, -n) o.d. 
Sk—DslÖg—Hs1Mp—Lp1Nb; '-ändur Gl, -enduga pl 
Gst. Acc. 2 på första stav. täml. allm., äv. acc. 1 (SkHa-
BoDs1VrmVstmGstJlÅm) el. acc. 2 (Dal) på andra stav.) 
ordentlig, hygglig, hederlig; vanl. om  person som upp-
för sig (olel, klär sig) väl el. enligt god sed; ngn gång 
om sak; spr. st.; äv.: allvarlig, stillsam SmVgDalHsl-
J1(lidm); gudfruktig Sm; äv. med moralisk innebörd: 
sedlig, ärbar VgNI(Åm. De ä en annständier pajk, han 
wasken syper alla fwgijer Sm. °Gå anständet på tjörke-
vajen Ha. (Säg inte så där) utan djiv mä e annständit 
awar Nb. 
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Avledn.: anständighet f (i Sk äv. m); hänsyn till god 
sed o. god ton; tämL allm. - särsk. a) städat o. ordent-
ligt uppförande SmHa. °Dä ska va anständihet når di 
höå pau (Jus or Sm. b) hederlighet, hut Sdm. °Lite an-
stendihet har ja då kvar i kråppen. c) hövlighet Gl. 
°Säg dl me anständuhait. 

ansuckas v dep (°anisåckas, '-sockas VSm(Gaslander, 
Jacobsson, Nordin)) sucka tungt el. djupt. 

ansur adj "ganska sur, i högsta grad sur" Sm(Jacobsson 
o. därefter Rz 700 a). 

ansvar n (anisvar (a-; -ar) o.d. SkB1Sm—ÅtnLpl, -1(w)ar, 
-ar o.d. SkB1SmHaBoVbNb(äv. -år, -or). Acc. 2 på 
första stav. (nästan allm.) el. acc. 1 på andra stav. (Sko. 
sporad. BoHs1LpINb)) 1) skyldighet att stå till svars; 
täml. allm. - särsk. a) i vissa uttr.: "ha a(-et) SkBISm-
HaSdmVrmUlMp, "ta a(-et) SmHaVbLpl, ^ta på sig 
(el. "åtaga sig) a. SkSmMp, "gå i a. Sm, "på ngns a. 
SkSmHaDs1SdmNIcÅmVb, ^stå i a(-et) SkBoGlSclin-
VstmNb. °Di såm int haa nå vet (vett), haa int nå 
ansjaa (ordspr.) Sm; variant från Bl. Ja vell inte stå i 
annfwar f8-tt  Bo. (Jag går) °män dä ble ps dett ansvae 
Sm. b) i ute. "stå till a(-s) SmVgNk o. 'ställa till a. Nk, 
stå resp. ställa till svars. 2) påföljd, straff; i uttr. 'yrka a. 
(på ngn) Sk. De e ente gått å yrka nåd ansva'r po sanna 
harra (herrar). 

ansvara v 1, i SkSmHaVrm äv. v 2 el. växling 1 o. 2 (jfr 
svara) <an/svara (a-) o.d. SkSm—DalVbLpl, -swara 
(-fwa-, -fa-) o.d. SkB1SmHaBoVb, -svårå Da1J1, 
-swåra o.d. DalVbNb, -svara o.d. Hs1Mp—Lpl. Acc. 2 
på första stav. (nästan allm.) el. acc. 1 på andra stav. 
(Sk o. sporad. SmBoDs1Hs1J1Lp1)) I. ha ansvar o.d. 
1) ha el. ta ansvar (för), stå till svars (för); gå i god 
(för); vanl. i uttr. ^a. för ngt el. ngn SkSm—DalMpVb-
NbLpl, el. 'a. ngt SkSmVgBoSdmIlrjJ1. Nånn jett 
(måste) annfvara far att e vak jott (blir gjort) Vb. °Då 
kann ja ente ansva'ra ditt liv Sk. Je (dvs, en säljare) ska 
annsvare hesen Hrj. Je ske annsvara att Mråkka e riktu 

- särsk. a) i uttr. ^a. på (ngt) ansvara för (ngt) Ul. b) i 
uttr. "a. (ngn) för tidseln förplikta sig att låta (ngns) köp 
av ko återgå om kon inte är dräktig (kalvar vid utlovad 
tid) Sm. °Ansvara du me för fisslena? (HyMn-Cav. 
ms). 2) försäkra, bedyra BoSdm; äv. i uttr. 'a. för Sm-
ÖgVrm el. ^a. sig för VrmDal, försäkra (att), bedyra 
(att). °Ja ansvarar de skullä vurti arma liv Sdm. Ja 
annsvarer för (att pojken hade varit död annars) Ög. 
(Jag) annsvars mö fö (att jag aldrig varit så ängslig) 
Dal. - särsk. i uttr. dö ansva'ras lita på det Bo. II. i uttr. 
a. på svara på Sm (JJLgren o. därefter Ra). 

ansvarig o. ansvarlig adj (an/svan i (a; -swa-, -fa-; -g) 
o.d. (jfr ansvar, ansvara) SkSm—BoSdmMpÅm, 
-sva4i Ul) som har ansvar (för ngn el. ngt), ansvarig; 
a.l. E di ansva'ria får hanåm? Sk. Hu ä inte anawarier 
för wa hu jör Ha. - särsk.: duglig, pålitlig, som uträttar 
en sak ordentligt Sdm. 

ansyles se andsöles. 
ansätt n (°annsätt Gl) förstånd, fattning. 
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ansätta v 2 (i SdmDalMpJ1Nb äv. med ipf -sätte), i 
Åm—Nb äv. v 1 (jfr sätta) (ans/ätta (a-, a-), -etta o.d. 
SkB1Sm—BoÖgSdrriNkDalMp—Nb, äv. -ättj- Dal. 
Acc. 2 på första stav. el. (vanl. i Sk) acc. 1 på andra 
stav.) 1) angripa, plåga; i sht i p ptp; äv.: sätta åt, ligga 
efter, pressa; a.l. Di annsatte me allihopp, s bå'e me 
stanna öve natta Sm. (Hela levern) ä annsatter utå jfta 
(iglar) Ög. Dsm vite (blev) ss ansätt för i den ta 
fettfuken (av diarré) J1. Sanniga ksmmä fram då ja 
annsättä onn (henne) Lpl. 2) i p ptp: inpassad, tillskru-
vad R En hen mu'ttra ä klräint annsätt. 

ansöles, ansöns se andsöles. 
'mit in (armt SkSmHaVgÖg; bl. bel. i bf: SdmGst-

(linf)) altsträng på fiol (= den andra strängen; jfr an - 
n an räkri); 	sporad. äv.: altstämma (i sång); jfr alt. 

2ant m [väl till 4a n t] brådska NBo(enst.). De hade ssdd'n 
annt 

3ant m (b1. i bf a'nnten ÖR) i uttr. "vara med i a-n el. 
"vara hög i a-n el. "vara mycket i a-n vara (högt) an-
sedd el. betydande e.d. Hum vill va mä' i anten hon vill 
betyda något. (Ingenjörskan) va höjj i annten. Jfr an - 
taga II 3 o. lanter. 

4ant adj n o. 2ann adj (armt (a-, a-) Ds1Vrm—SLpl o. 
enst. el. ä. bel. från SmBo, äv. ant NDal, ant Dsl; ofta i 
förb. med "om, äv. uttalat som ett ord: a'nntismm (-å-, 
-o-) o.d. UlGst—SLpl, äv. -t o.d. Hs1Mp—.SVb; äv. 
a'nnt- o.d. GstHs1J1Åm; äv. ants'mml o.d. Dal, -t Hsl; 
äv. (i bet. 1 a 2) a'nne NI-la) [jfr motsv. i fvn o. no; av 
ann; jfr TJohaimisson i MASO 4 s. 26 fl 1) brått(om), 

brådskande; a.1.; äv.: angelägen, ivrig o.d. (se a, c). - 
särsk. a) predik, i sats med 1) opers konstruktion el. 
saksubj: bråttom, brådskande, angeläget VrmUlDalHsl-
Hrj.11ÅmSLp1; i sht i uttr. "det är ant VrinHrjJ1 el. "det 
är ant om (ngt) el. "det är antom(t) VrmUlDalHs1J1Åm-
SLp1. Va dä se annt mä dätta just nu? Vrm. "Ha (det) er 
fall int så anntåmm heller Ul. (Han har gjort färdigt) ed 
aItest umm wa'r det (arbete) som var mest angeläget 
NDal. 2) personsubj (människa el. djur); i uttr. "vara 
ann om (NHa) el. "vara ant om (ngt) el. "vara antom, 
ha bråttom Hs1J1; vara angelägen om, vara ivrig NHaGst-
Hs1J1SLp1; äv.: vara fiken efter (ngt) Jlllidm). Han va 
så a'nne åm (ville så innerligt gärna) att de skulle b4i 
så' NHa. I e int så a'nnt om (angelägen om) å få-n 
djenn (den där) te måg Miran). (Han) var int na annt 
omm (så ivrig) å komma hit SLpl. (Kråkfåglar är) så 
a'nnt om a'llt de, som (är blankt) klidm). b) adverbi-
ellt, i ute. "ha ant SmDs1VnnDalHs1HrjJ1Årn el. "ant 
om el. "antom(t) Bo(GbgMag)Hs1Mp—SLp1, ha bråt-
tom el. jäktigt el. mycket att stå i; äv. i uttr. "ta det ant, 
ha bråttom, ta det häftigt Dsl. Han ha-sa annt smm, han 
fo-nt tin dö äta (tid att äta) Åm. °Int ha du fäll sä 
alntömmt att du int hinn få de 'n blöytköpp (en kopp 
kaffe med dopp) Vb. c) attr el. subst (sälls.): brådskan-
de, angelägen BoDsl. Ilafwa andt ärende Bo(GbgMag). 
°Hstt (vad) hade-n fsr ant no (när han inte kunde hjälpa 
dig)? Dsl. 2) i uttr. "ant om tid(en) o.d.: ont om (el. 

knappt med) tid HrjÅmSVb. D-ä a'nnt sm ti'n (i sista 
minuten) Åm. 

5ant räkn se annan 1 A c 1. - 6ant konj se annan 7 c 3 
o. 5. - -ant se lan d e avledn. 

'anta v 1 (aInta o.d. BoVrm) [jfr motsv. i no. - jfr 
la nn a ] 1) jäkta, skynda; äv. i förb. °a. på (ngn) skynda 
på (ngn) Bo. 2) refl, överanstränga sig, förta sig Vrm. 
3) i p ptp: (ängsligt) angelägen; äv. i uttr. "a-d efter 
(ngn) Bo. Han ä så a'nntad etter a (kär i henne o. rädd 
att kärleken inte är besvarad); jfr 2a ntas 1. 

2anta v 1 (aInta (a-) o.d. VgNk(Imf)Vrm. Anm. IhreS 
visar att uppg. Ög i Rz (efter Irae) är fel för Vg) refl, 
åbäka sig, bära sig illa åt; beskärma sig, jämra sig; a.1.; 
äv.: ta illa vid sig VgVrm; äv.: bära sig vräkigt el. 
högfärdigt åt; göra sig till Vrm. Nsr ho hadde anntat 
sök så uselt a stunn (skämdes hon) Vg. Han annta säj 
ssm en rekti härrkär (herreman) Vrm. 

3anta konj se annan 7 c. - 4anta konj se antingen. - 
antabråte se annitabråtar. 

antaga st. v (jfr taga) (a'nnita (a-) o.d. GötalSvealMpJ1-
knLp1Nb(a-), -taga o.d. J1Vb, -tå(ga) o.d. Nb, äv. 
a'nn- o.d. SkNb(a-), anta' o.d. Sk, anta'ga Åm(enst.); 
se äv. Il nedan) I. eg.: gripa tag i. 1) häkta, anhålla Ög. 
Di (som försökte döda honom) vatt asntajne. - särsk. 
[jfr anamma; jfr äv. antog a] i formen "antaga i 
utvidgad anv.: anamma Vrm. Män ftiklar anta'ga mä! 
2) i p ptp: angripen (av sjukdom o.d.); medtagen 
ÖlSmUl(enst.); sälls. äv.: påverkad (av sprit e.d.) SkSm. 
Han ä hät (hårt) a'nntaen, dö ä på bägge loyuera (lung-
orna) Sm. 3) [jfr alt erera , 2a nter m.fl.] i p ptp: 
upprörd, förskräckt SdmUl; äv.: häpen; ivrig, entusias-
tisk Ul. 

eg.: taga till sig. 1) anställa, upptaga i tjänst, anlita 
o.d.; spr. st. Han ha votte (blivit) anntöye dell tummar 
(virkesmätare) Vb. 2) godtaga, acceptera (t.ex. ett an-
bud); spr. st. 3) i p ptp, om person: (väl) mottagen; 
välkomnad SkB1SmÖg; äv.: väl sedd SkB1; uppskattad 
SkSmVrm; ansedd, aktad, betrodd Sk; äv. i överf. anv. 
om  handling e.d.: mottagen, uppskattad Sm. Hom va så 
a'nntan (ansedd, betrodd) hos mamsellårna Sk. Hos 
dam va han alltij a'ntaan (för de brukade få dricks av 
honom) Bl. (Vi reste till bröllopet) å dö Mc så väl,-
a'nntaet (uppskattades mycket) Sm. 4) förmoda, tro; 
spr. st.; sporad. äv.: förutsätta. 

eg.: taga på sig. 1) övertaga ansvaret för el. ägande-
rätten till (ngt) NSkSmÖg; äv.: ta hand om el. ta sig an 
(ngn el. ngt) NSkÖg; äv. refl HaVg. Ja a'nntok hem-
manet Sm. Han språg ne'r (i vattnet) å &nto mätta Ög. 
Katta a'nntok säk dän andras ogya Vg. 2) refl, åtaga 
sig (ngt) Ul. °Kalle antog sej at ligga der. 
Avledn.: antaglig adj 1) godtagbar, acceptabel VgBo-
VstmMp. 2) förmodlig, att förmoda Vg; som adv: för-
modligen SmNkMp. °Dä ä la antajelit att etc.Vg. Så ä 
dö nog, asnntaglrit Sin. 3) mottaglig (för smitta) Vb. 

antal adj [jfr 4a n t] ansträngande, jäktig Vrm. 00 tänk så 
antallt han då hade (när han började med företaget). 

4 
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antan se antingen. - antandes pr ptp se 'antas 1. - 
antans se 'ante. 

antas v dep 1 <anntas o.d. SmVgÖg> 1) i uttr. na-s vid 
ngt Sm(enst.)Ög(IhreS) el. n-s för ngt Ög(IhreS), tycka 
illa om ngt; skygga för ngt. (Anm. IhreS visar att uppg. 
'bära sig illa åt' i Rz (efter Ihre) gäller ^anta sig, se 
2a  n t a .) 2) kivas; skämta el. retas (med ngn) Sm-
Vg(CSäve Saml o. RzS)Ög(Lönnberg). 

2antas v dep 1 <anntas o.d. B1Sm) 1) ivrigt önska sig, 
längta el. tråna (efter); vanl, följt av prep ^om el. ^efter 
Bl(Cimmerdahl)Sm. °Du har ju fått allt vad du antades 
om! Sm(Hylten-Cavallius 1863-68). Ja begripa inta va 
du antas ätta Sm. - särsk. i pr ptp: ivrig, "het", ivrigt el. 
otåligt el. ängsligt angelägen, längtande Bl(enst.)Sm. 
(Det var väl att han fick henne) °så antanes som han va 
ätte henne Sm. °Dä va inte mönna (många) som va 
antanes om å ta se pao dö göret (åtaga sig det arbetet) 
Sm. Han ä inte anntanäs pay at lä'ggs (angelägen om 
det längre) Sm. 2) följt av prep ^om B1Sm el. ^med 
Sm(enst.): vårda sig (om), sköta (om); bry sig (om); 
ordna el. ställa (om el. med). Han a'nntas inte om sin 
ga9r (gård) Bl. °Han antas bra med sina saker 
Sm(JELgren). 
Särsk. förb.: a. om till 2: sköta om; bry sig om; ordna 
om, se till B1Sm. °Antas bara om så vi få vdss litte 
förning (medförd festmat) Bl. 

antasjack se antrasjacks. 
antasjask s <antafa'sk (a-) Bl> [jfr antrasjacks o. 

sj ask ,jask] illa format föremål; bel. bl. om  sten. 
'antasta v 1 <annitasta (a-; -tasta) o.d. SkB1Sm—Bo-

G1—VstmHs1MpJlAmLpl, äv. anIta'ssta o.d. Sk(äv. 
-tå-)SinBolkm(enst.)> 1) ofreda el. ansätta (ngn); spr. 
st. (vanl. mer el. mindre rsprl); sporad. äv.: angripa el. 
anklaga el. klandra el. (orättvist) beskylla (ngn) (för 
ngt). °Dä va en del ssm varst antasta för att dsm tog 
opp Ruska inne i tjörka å Hsl. - särsk. i kraftuttr. 
°Anntasta å annfäkta! Vg. 2) anropa el. tilltala (i icke 
fientlig bemärkelse) Sk. °Ja ble antastad du en kar sam 
fråga om vejen. 

2antasta v 1 <anta'sste (a-) Bo> [jfr 'an t a ] refl: (över)-
anstränga sig, arbeta hårt, jäkta. 

antation se lantration. 
Ante n pr, anv. som personifikation. a) (dagarna kring) 

andersdagen (30 november); i tales. 'n Antä stanipä 
(stampar; syftande på kallt väder vid denna tid) Mp. b) i 
ssgn gammal-Ante, benämning på havsörnen; jfr 
gammal-Anders. 

'ante m <ante o.d., äv. °antans bf gen Nk) [jfr 2a n d e 3 
o. möjl. 'anans (se aderton avledn.)] jäkel, baddare. 
°En ante te sten te vara tung. °En ante te sjunga. - 
särsk. i kraftuttr. a) i bf: fan. De va ant'n! b) i bf gen: 
förbaskad, jäkla. °En taken antans kanalje! 
Ssgr (anta-): ant-göra svårt göromål VNk(Imf). -tyg 
"sattyg" Nk. 

2ante konj se annan 7 c.- 3ante konj se antingen. - 
antebräte se annitabrätar. 

antedarrad p ptp <anteda'rrad o.d. SkÖBl> [jfr alter - 
era o. darra] uppskrämd, förskräckt, rädd; nervös; 
upprörd; förvirrad el. förlägen; a.l. °Ja ble så antedarrad 
så ja vesste nästan ente va ja skålle ta me te Sk. 

antelera se alterera. 
I anten adj «Innen o.d. sporad. i VrmUl> [jfr alt erera. 
-jfr äv. antaga I 3 samt 2anter 3] förskräckt, rädd 
Vrm; upprörd; häpen e.d. Ul. Inte er e vatt (värt) at ds 

annt'n få-cle' nte Ul. 
2anten konj se annan 7 c 1. - 3anten konj se an - 
tingen. - antepen(t) adj se anpen(t). 

'sinter m, i Sm äv. n <a'nnter o.d. BlÖlSmUl; se äv. 
mom. I 2 nedan> I. [väl till 2a nter] 1) omsorg, om-
tanke, bekymmer o.d.; särsk. i uttr. 'ngn har ingen (inget) 
a. om ngt ÖlSm el. om  sig SmUl(enst.), ngn bryr sig 
(el. bekymrar sig) inte om ngt, resp. sköter sig inte el. är 
inte skötsam; äv. i ute. "det är ingen a. med det "det är 
ingen fråga om den saken" Sm(JELgren). 2) iver, entu-
siasm; äv.: upprördhet, oro e.d. Sm. "Sa sjaungd ja den 
härma granna visan me full ante fö dom Sm. °Hon kum 
mä'n ssn ants ss (dvs, häftigt o. fylld av oro) Sm. - 
särsk. i uttr. "vara i anter(n), i Sm äv. "vara janter o.d., 
vara ivrig, "het", angelägen; visa el. känna beskäftig, 
energisk, otålig el. orolig iver BlÖlSm. Sj så ija'nnten 
Jäppe (en hund) ä, n8 ja ksmme mil benfatet Sm. "Han 
d sa jantä å fa följa mä te stan Sm. (Anm. I Sm har 
^jonier ställvis adjektiverats o. kan kompareras). II. [jfr 
2anter II o. möjl. 3an t] i ute. "vara i anter "vara 
grannt klädd" Sm(NLinder 1867). 

2anter adj <a'nnter o.d. ÖlSmögUIGst> I. [väl till 'a n t; 
se TJohannisson i MASO 4 s. 26 not 3] utom i mom. 4 
bl. predik; vanl. om  person. 1) driftig; energisk, arbet-
sam, flitig Öl(RzS)SmÖg; äv.: beställsam, som har 
mycket att ställa med Ög. Du sa va annter å akti'ver 
(flitig och arbetsam), psjk Sm. - särsk. följt av prep 
^om, omtänksam el. mån om (ngn (sig) el. ngt (sitt)) 
SmÖgLT1, äv. överg. i bet.: "om sig", girig Smög. °Han 
ä inte anter om sitt LT1. 2) ivrig (efter), (ivrigt el. otåligt) 
angelägen (att göra ngt, komma i besittning av ngt o.d.); 
a.1.; äv.: lysten, fiken Sm; nyfiken ÖgUl; häftig Ög; äv. 
följt av prep ^efter el. ^om. Ja var ss anter ti hinda (att 
hinna) fram i rett'n ti Ul. Kalrven vald annter etter 
mjållijin (mjölken) Ul. °Di ä så antre ätte varandre s-att 
di kan inte hi sä (ge sig till tåls) Sm. 3) uppjagad, 
upprörd; nervös, orolig SmÖgUlGst. Han va så annter 
(uppjagad) så an fek knappt framm (vad han ville säga) 
Sm. °Ja vart då så anter når märsn bar dv i sken Gst. 4) 
kvick, pigg, livlig SmÖgUl. En annter häst Sm. (Han) 
se-så annter ut Ög. H. [jfr möjl. Il. - jfr äv.'anter   II] 
"städad, putsad" Sm(NLinder 1867). 

3anter rälcn se annan 1 A c. - 4anter konj se annat - 
dera (u. annan ssgr F). 

antera v 1 (i Sm äv. ipf ^anterde) o. anteras v dep 1 
<anite'ra o.d. SmÖg, äv. han- Sm; -te'ras SÖg> [jfr 
alterera, 'anta, antura] 1)tr, reta Sm. Du ska 
int-antere hunn (hunden). 2) refl. a) åbäka sig, bära sig 
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åt; äv.: ta illa vid sig Sm. b) göra sig ful, spöka ut sig 
Ög(Ihre o. därefter Rz). Anm. IhreS visar att uppg. 
'Äfventyra sig' i Pare (o. därefter i Rz) är otillförlitlig. 
3) dep, bli nervös SÖg. 

anteration se alteration. 
anterdan adj <anteaa'n Sm) [jfr 2an t e r o. dan adj] 

ivrig, angelägen. 
anterera se alter era. 
anterlig adj (d/inte/en Vrm) [jfr anter a 2, lantlig o. 

möjl. o terli g ] osnygg, vämjelig. 
anteräl m (anterä3 MSk) [jfr altera ti o n; jfr äv. a n t ra - 

fäkt o. an tr a s j ack ] skakning (av upphetsning, 
skräck e.d.), häftig el. kraftig effekt (t.ex. av alkohol). 
°Ditta jore anteräl (sade gubben om kaffegöken). °Dän 
anterälen sad i skraued (skrovet) länge. 

antig (-ot) adj <a'nntli, -ete o.d. BoVrm> [jfr la n t a ] 
1) brådskande Bo; som har bråttom el. visar (nervös) 
brådska; nervös, jäktad BoVrm. 2) påfrestande, besvär-
lig; pratsam, tjatig Vrm. 

'antik m o. n <anti'k, -e'k Bo> antik sak. 
2antik adj (särsk.: a'nntik (a-) o.d. SkUIMpJ1). 
antikrist m (särsk.: alndekrest o.d. BoDsl> 1) antikrist; 

spr. st. (mer el. mindre rsprl). 2) barbarisk, ond el. farlig 
person Bo. 3) [jfr 2a n de 3] överdängare Bo. En alnde-
krest te å ärrkeci. 

antilera se alterera. 
antingen, äntingen, 3ante, 3anten, 4anta, antan, änte(n), 

änta(n) o. älte konj <1. antingen o.d. (i allm. bl. i y. 
dial; jfr 2-4 nedan samt endera, varken m.fl.): 
ann/tiogen (a-, a-, -te-) o.d. täml. allm., äv. -s SkSm, 
a'nn- o.d. SkDsINkUlVstmÅm, anti'gyen o.d. SkLpl-
Nb, a'nn/tigg (a-, a-) o.d. Hrj(äv. -gg), -e o.d. BoSm, -i 
Sdm, -s Sm, äv. -tonnen Vg; Omtiggen (e-) o.d. sporad. 
i B1Ö1SmVgBoÖgSdmJ1. (Anm. Uppg. andggia i Rz 
11 b (efter Sylvander) är otillförlitlig.) - 2. anten, an-
tan, änten o.d.: a'nn/ten (a-, -t'n) o.d. Bl—Ög o. sporad. 
el. ä. SkSdmVrmUl(brd)DalLpl, äv. -s ÖlSm, a'n- Ha, 
a'nn- B1SmHaLp1; a'nntan NSkB1SmHaVg(enst.), -s 
SkB1SSm; tisnniten (e-, -t'n) o.d. SVSkB1—BoGlÖg o. 
sporad. JlikinLpl, äv. Orm-, a'nn (-dn) J1(lidm), trim-
SmHa, -s Sk(enst.); älntan (e-) vanl. SkHa, sporad. 
BISmBo, -s SkB1(enst.), äv. e'nnitans, "af-, °äntanes 
Sk. -3. ante, anta, änte o.d. (i ngt fall möjl. av c'anter el. 
cänter,jfrannat-dera,änter): a'nn/te (a-)o.d.Sm—
BoÖgDal, äv. -s SSm, -ti BoDal(äv. -tji o.d.), dn-Ha, 
a'nntie, -i Bo; a'nnta Ö1SSmVg(äv. °v-), -s Sk(enst.); 
tilnite (e-) o.d. ÖlSmVg(äv. h-)BoÖg; äv. a'nn- Ög; 
ä'nnt Bo; dnnta (e-) Vg o. sporad. BIÖ1Sm, -s Sk(enst.). 
- 4. älte o.d.: Olte, °(h)älta Vg. (Anm. -lit- för -nnt-
väl genom inflytande från 'eller)) som disjunktiv konj i 
förb. ^antingen (anten osv.) - (h)eller, äv. ^antingen - 
ännat Dsl, "antingen (el. änten) - än Öl. 
I. som samordnande konj. 1) i jakande sammanhang: 
ettdera (av vanl. två, ngn gång flera alternativ); i förb. 
som "antingen (anten osv.) - (h)eller (ock el. också) 
allm. i Götal, mer sporad. i Sveal o. Norrl; jfr endera. 

antingen 

Fredan e vikkans harre, e'ntan bier de bettår ellår varre 
(tales.) Sk; varianter från HaVg. A'nnte 	ränn 
älle klanna-cjä 4, äile stå-lä sum dö står (sade han, 
som spådde väder) Vg. Han ä (flik födder på (jujenie 
Wie trätti (1829 el. 1830) Vg. °Antengen ska jä ha häst 
eller också ska jä gefte mej, sa psjken Bo. - särsk. a) i 
tales. med innebörden: (det är) illa hur man än vänder 
sig o.d. D-ä a'nten te skam älle skae (skada) Sm; vari-
ant fr. Sk. Dö sa ns vara, annte häfta älle feta (för-
stoppning el. diarré) Vg; varianter fr. SmVgNk. - b) som 
uttr. för försiktig förmodan, i förb. 'tand (o.d.) - heller, 
med utelämnad fortsättning VDal. Hö va fsl annti jo'en, 
hö då, hall det var väl den onde, det då, kan jag tro. - c) 
anv. som adv, i uttr. 	va dö antigen va, eller vad 
det var, antingen det ena el. det andra Vrm. 2) i ne-
kande sammanhang. a) varken SkB1Vg. Di jores entan 
nu älla då Sk. Katten fikk entan mik ellår nåd (något) 
Sk. De har ja e'ntan hörd ellår sitt (sett) Sk. Hon har 
antan bug älls bag (buk el. bak; tales.) Bl. (Kölnan var 
mörk,) dö va anta fönster älle kössten (skorsten) Vg. - 
särsk. i ute. med innebörden: ingenting, t.ex. Yinten 
(o.d.) det eller detta, "äntan (o.d.) något eller inte, "äntan 
ett eller annat Sk. Han kan enten de ella ditta. - b) i 
negerad sats: vare sig SkB1Sm. (Han) c'hant inte sia 
(säga) entans bu ella bä, förrän osv. Sk. °Hon skulle 
inte behöva o fatta (sakna) anten sul (sovel) ella brö Bl. 
(Jag har så litet att spinna av) "så ja vojt allri hva ja ska 
ha på anten me älla barnen Sm(HyWn-Cav. ms). 3) i 
fråga innehållande två el. fler alternativ. a) som inledning 
till frågan SkSm. °Entans vill du ha pölsan kål (korven 
kall) ellor stejt? Sk. (Brudgummen skulle fråga bru-
den:) Anntegen vell du ha tjotelen älla bökksera? Sm. 
A'nnten va dö du' älla ja' stim sulle gå ätte dö dära 
vattenet? Sm. - b) inledande ett appositionellt tillägg 
till frågan SkSmVg. °Vilket vill du ha, antingen e tjisste 
mä gullrigoe eller e sägg mä late dränge? (gåta) Sm. 
(Jag skor min fåle o. min häst,) °vekket sömmet seter 
bäst, ännta hälr älle tå hälle mettuppå? (i lek) Vg. 
IL som underordnande konj. 1) inledande sats med kon-
cessiv bet. (som anger otillräckligt hinder e.d.). a) i sats 
innehållande alternativ som står i direkt motsatsförhåll-
ande till varandra: vare sig; i förb. som "antingen (anten 
osv.) - (h)eller (inte el. ej) GötalVstmHrjMpJl. "Hör 
faut tijn baucka se antans inn vell älla inte (sade han 
som skulle halshuggas) Bl. Äntan han lever äller ini,  så 
va de i alla fall ain bra kar Ha. "De feck ve göra 
antengen han va inne elk ude Bo. - b) i sats innehål-
lande varianter som står i mindre utpräglat mot-
satsförhållande: även om; om (det) så Sk. Hon e i Orkan 
varenda sända äntan de snyr (snöar) älla fygdr (yr). 
2) inledande indirekt frågesats o.d.: om, huruvida Sk,-
BoÖgUl(brd); äv.: vilken o.d., se b. Äntan han lever 
äller han e dö, de vidja ente Ha. °Han vesste knappt 
änta han sulle gå älle vänna, män han geck Vg. (Jag 
minns inte) °antingen dä va Svärm hälle Jonas han 
hette Vg. Då frägde jätten psjken, änte han ville gå ätte 
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vatten älle jsre spp ell Ög. - särsk. a) då likgiltighet 
inför bisatsens alternativ uttrycks i huvudsatsen, t.ex. 
^jag bryr mig inte om, antingen - eller, ^det kvittar, 
anting-en - eller o.d.: om, ifall Sk—Vg. De va nu iint 
så Oigkit älte de va Mlf el se'ne (som man kastrerade 
kalvarna) Öl. Han fite-i (skiter i) alten en leve ella dö 
(dör) Sm. °Dä kvettar mäk, änta ho blrir mattmor häller 
inte Vg. - b) anv. som frågande pron, vid erbjudande av 
val mellan två alternativ, i uttr. som 'du får taga antingen 
du vill det eller det o.d.: vilken, vilket ÖISm; jfr I 3. 
°Du ska få antingen du vill ii daler ell e kaan brännvin 
Öl. 

antippa v 1 <anti'ppa Vg> i el. som milt kraftuttr.: 
anamma. 

antition se lantration. 
lantlig adj 	(a-), 	o.d. SmHaVgDslÖg—Vrm 

(i Vrm i förb. med adv för äv. (som ett ord): föra'nnth); 
som adv äv. ^--liga: -eli, -ele Bo> [jfr 'antas 1, an - 
terli g 1. 1) vederstygglig, faslig, otäck; besvärlig e.d. 
SmHaVgDslÖgSdmVrm. - särsk. om  person (el. djur) 
a) i fråga om utseende o.d.: anskrämlig, vanställd, 
(hemskt) ful; al. (Han har slagits) ss han ha blree ss 
anntli i öga (i ansiktet) Vrm. Han ä föra'nntli (van-
skapt) Vrm. b) i fråga om beteende e.d.: elak; otäck; 
"ful"; äv.: besvärlig, förarglig; bråkig Vrm. °Igntli i mun 
(munnen). Vintli ogger (elaka ungar). 2) om person el. 
sak (arbete, redskap m.m.): otymplig, tung, klumpig 
Vrm. 3) [till 1] med bleknad bet. el. som förstärknings-
ord: "förskräcklig", ofantlig, väldig, ovanlig o.d. VSm-
(enst.)SdniNkVrm. Han tok se en antelier dramm (sup; 
i visa) VSm. (Det var) °för antlit rolit te si på däm (dvs. 
björnen o. markattan) Sdm. °Dä va e anntli sksliväte 
(om våldsamt regnande) Vrm. Han va antik rik Vrm. - 
särsk. [jfr andlig 3 b o. möjl. ordentlig] i förb. 
°anteli galen skvatt galen; helt oregerlig Bo. 

2antlig adj <a)intIlin (a-), -elrin o.d. Dal; som adv äv. 
^-liga: -ek) [jfr möjl. lantlig 2] fumlig, valhänt, ta-
fatt; som adv äv.: bakvänt; jfr oantlig. (Han är) liteö 
annteirin min wistenevåm (med vänstra handen) NDal. 
(Det går) antelri aö ånum (för honom) NDal. Du När 
dög ss anntlet a (åt)! Dal; jfr anturlig. 

3antlig snäll, artig, lämplig m.m., se ordentlig. 
antling m Candi° Vrm> [väl till lantlig] elak (mans)per-

son. 
antocka v (°antokka o.d. VgVrmUl; bl. bel. från 1800-t.) 

i el. som kraftuttr.: anamma; a.l. °Antacka mej! Vrm. 
antocken pron se annantocken. 
antoga v [jfr antaga I 1] i kraftuttr.: anamma Vrm. 

Jä'den anto'ga! 
antom(t) se 4a n t. 
antona v 1 <anto'na Vg) [jfr al te rara 3; jfr äv. 'anta, 

anter a, antura] refl, åbäka sig; röra sig oroligt; äv.: 
väsnas. Krittera vell ennte gå vall, di bara rötar (råmar) 
å anto'na-sä. 

antora v <anto'ra SmVgNk> [jfr an tu ra] i el. som (mild-
are) kraftuttr.: anamma; al. Jädrar antora! Sm. 

Avledn.: antoringen interj [jfr anackingen m.fl.] i 
kraftuttr. VSm(enst.). Jästigen anto'rigen! 

antors adv se aventor(s). 
antorva v = an toga SDal(enst). Jävuln hants‘rrva! 
antoslig adj CaIntallin o.d. Hsl> (sur o.) led, ogin; o-

dräglig; äv. i n (°antoslefe) om sak, anordning, förhål-
lande e.d.: dumt eller bakvänt tillställt; jfr 'a n tl i g, 
anturlig. 

antotta v = antoga NVÅm(enst.). °Jäkeln antotta! 
antrafäkt s Cantrafäjt MSK [jfr alteration (o. möjl. 

affekt el. rsprs effekt); jfr äv. anteräl, antra-
sj ack] häftig sinnesrörelse; chock el. häftig el. kraftig 
effekt (av t.ex. alkohol). "En sup kan göra antrafäft. 

antralla v Cantralla VVg> = antora. °Antralla å an-
fäkta! 
Avledn.: antrallingen inte/j [jfr anacki n gen m.fl.] i 
kraftuttr. VVg(enst.). °Antralligen d rejerigen! 

antrampa v = an to g a Bo(enst.). Jädan antra'mmp-et! 
antrasjack s CantrasjackNSIO [jfr alteration o. möjl. 

rsprs entrechat, jfr äv. anteräl, antrafäkt] skak-
ning el. skälvning av (chockartad) rädsla Sk. 

antrasjacks, antrasjackt, antasjack o. antrisjack(t) s 
(i Sk n o. m el. f) (antralfaUcks Sk; °-chakt Nk; °anta-
sjakk Sk; 'antrilschack V stm, -t Dal; °-pischakt V strit) 
[möjl. eg. samma ord som an trasj ack. - jfr äv. 
ang es j ac k , an t asj ask] 1) i pl: pinaler, saker, till-
hörigheter; sporad. i NkVstmDal. °Piråkk ihop era 
antrischaktär Dal. 2) tillställning, inrättning, anordning 
e.d. NSk. "Ja faut hitta pau nöed anntasjakk å föra mö 
taget (så vattnet rinner av). 

I antration, antation, antition o. attration m, äv. n 
<antafo'n, c'antralsjon, °annti-, °cittra- Sm) [jfr a mb i - 
tion (möjl. äv. al  teration o. rsprs attraktion)] be-
grepp (om), förstånd (med), hum (om); äv.: håg (för); 
ambition; bel, bl. i nekande sats. °Han hade ingte möen 
antrasjon (hum) om va han skåle föra. °Han haa iggte 
Me attrasjon te (håg för) å vella föra dädtira. Hon har 
igga antafoner (är slö o. likgiltig). 

2antration sinnesrörelse m.m., se alt er a ti o n. 
antregera v 1 Cantreje'ra SSk> [jfr regera o. möjl. 

hantera; jfr äv. anfunger a] hantera, styra. "En så 
lång stie (stege) e inte lätt o antrejera, helst om de 
blåser. °Hor urmagaren kan antrejera sina små vartöj 
(verktyg), kan ja inte forstå. 

antren adj <antre'nerUp ljfr alterera; jfr äv. 'anter] 
altererad, upprörd; besvärad. 

antrisjack(t) se antrasjacks. 
antrodd ptp adj <dnntrudd NBo> [jfr dels anförtro, 

dels betro] betrodd, anförtrodd. 
antromma, antrumma v se andromma.- anträck se 

and-träck (u. 'ande ssgr). 
antsam adj [jfr 'antas] "mån om sitt och andras" Sm-

(IhreS). 
antula, antulla se antura. 
antura v 1 o. anturas v dep 1 <antu'ra (a-) o.d. Sm—

DslÖg—VrmVstmDalGstÅniNb, äv. aln/tura (a-) o.d. 
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Bo(äv. a'n-)Ds1Vrm, i bet. 2 äv. anfty'ra Bo, '-tula 
Vrm, °hantura Vg, i bet. 4 äv. anitu'lla, -du'rra, Q-dura 
Sm, antu'ra Dal; antu'ras Sm, dnnturas o.d. Mp, 
'anturas SHaDsl(IhreS)Nk(lmf)Vrn» [jfr 2a nfäk ta o. 
tura samt för bet. 2-4 alterera; jfr GHedström 1948 
s. 12] 1) intr el. refl, anstränga sig; arbeta, knoga, "gå 
på" (i övermått el. över förmåga) Bo. 2) refl el. dep: 
med (överdrivna el. underliga el. tokiga) rörelser el. 
grimaser göra sig till, göra sig märkvärdig el. lustig; 
åbäka sig, gå an, bära sig åt Sm—DslÖgNkVrmVstm-
DalMp; som refl äv.: skrika o. bråka; klaga, jämra sig 
o.d.; spr. st.; refl äv.: (svära o.) domdera BoVrm. 
käringa neg å antura sej (gjorde sig till; dvs, för den 
fine gästen) Nk. °Han antura säk så di hsllde på å 
skratta sä fördarvatta st-en Vg. Si hsrrä han dnnturäs 
(åbäkar sig) Mp. °Gubbakräke han grät å ba å antura 
sej på alla di vis Nk. 3) refl: oroa sig, bekymra sig; ta 
illa vid sig VgVrm; äv. i p ptp: orolig, bekymrad Vg. 
4) i el. som (mildare) kraftuttr. SmVgDsleog—Vrm-
VstrnDalGstJlikmNb. a) i sats med både subj o. obj 
(SmVgVrm) el. utan subj (SmVgDslNkVstmDal) el. 
utan obj (SmÖgNkVrmDalGstikmNb) el. utan båda-
dera (sporad.): anamma; jfr d.o. Nä så fa'en antu'ra 
mä! Sm. Jä'dan andu'rra-t (det)! Sm. Nää, antuti mä, 
de sao va! Sm. Antu'lla-t (det)! Sm. Jäken antu'ra! Nk. 
Antu'ra å reje'ra! Vg. b) i p ptp som förstärkande adv: 
förbaskat, jäkla Sm. (Han började sjunga) °sa anturat 
högt sa körkfönstren skcurada Sm. 5) refl, i unr. "a. sig 
på, svära på, försäkra Bo. De antu'ra han saj på ate de' 
ä sannig. 
Ssg: antur-påse m (a'nnture-) person som gör sig till 
Vrm. 
Avledn.: anturingen interj <antu'rigen SmVgVrmikm> 
[jfr anammingen m.fl.] i el. som mildare kraftuttr.; 
a.l. Antu'rigen trodde ja-nte jak sölle få je upp! Vg. 

anturer s pl <a'nnturerVrm(enst.)) [till antura 2] i uttr. 
"göra a. beskärma sig, åbäka sig e.d. Han jooct myykk 
annturer. 

anturera v 1 (antulre'ra, i p ptp äv. -re'ra Vstn) [jfr 
al t erera, antura 2] 1) refl, med åtbörder el. grima-
ser åbäka sig, tokas, visa sig upprörd e.d. 2) i p ptp, 
uppspelt, full av spektakel o. tokeri. 

anturlig adj 	°anturligt Vstm(IhreS)> i uttr. ^bära sig 
a-t åt bära sig bakvänt el. tafatt el. förvirrat åt. 

anturslig adj (cfnntujle(n) o.d. SJ» om person: grov-
huggen (klumpig) o. ovårdad. 

antuska v i el. som mildare kraftuttr.: anamma Dsl o. 
Vrm (lmf). 
Avledn.: antuskingen interj = anturingen (se 
antura avledn.) Dsl o. Vrm (linf). 

antutta v = an tu ska ÖSm. Jäen antutta ma ska-kke 
(skall icke) ja je da! Antutta då! 

antuttra v = antuska NUL Jeriln antu'ttra! 
antvalla v [jfr anvarda] i (el. som) kraftuttr.: anamma 

Bo. Jä'dran antvalle dö! 
lantvard o. anvård s ea'ntvard Bl, cnnva'ur NS1c) i uttr. 

"i a. i förvarel.vård;jfrantvardning,anvårdnad. 
2antvard s <asntvair JIVb, altvåk o.d. J» [jfr finl and-

yard i uttr. från (el. av el. sedan) a. av gammalt, från 
fordom o.d.; jfr äv. fgutn af anduerPu från början, isl 
frå öndveröu ds. J1Vb ant- (för väntat ann- e.d.) beror 
trol. på inflytande från "antvarda (m.fl. ord). Jfr GHolm 
i Gardar IX s. 23 if.] i förb. "från a. från början J1; från 
urtiden, sedan urminnes tid, i alla tider J1Vb. (Det ordet 
använder) iggen sum ha vy'y (varit) frå altval heni 
(häri) byn J1. (Vem har byggt bron? - Jag vet inte,) hu 
ha vyry (funnits) frå a'ntvalr Ji. Hä je (det är) såm ä vor 
fra a'ntvak (om ngt som är gammalt el. orent e.d.) Vb. - 
Anm. Samma (el. lilcn.) anv. o. bet. av ordet avses trol. 
eg. med ä. uppgifter från J1 som: Antwohl de ting som 
händt i Gamla tider (ABurman; likn. därefter hos Ihre); 
antvohl fomtismirme (Wagenius). 

antvarda v se antvorda. 
antvardning o. anvårdning f, i Dal äv. m (aIntIvatzig 

(a-) o.d. ÖlSmÖgSdmVrm(äv. --va-)U1DalGst(äv. nt-); 
hannt- (ha-) o.d. ÖlÖgVrm—DalHs1; °anvauning NSK 
[för former med h- jfr rsprs hant- (i hantverk osv.). -jfr 
äv. lantvard, antvårdsel, anvårdnad] vård, om-
vårdnad, omsorg; förvar o.d.; a.1.; särsk. i uttr. "ha (el. 
få) i sin a. Sm, "ha (el. ta) i a. Vrm, Aha  (el. ta el. få) a. 
om ÖlSmögSdmVrmUlDalGstHsl, ha (resp. ta el. få) 
hand om (o. ansvar för) el. i sin vård el. i (sitt) förvar. 
°Ta hantvanig om ba'ne (barnet) Öl. (Silvret) °ha Lstta 
fstt i sin antvaenig Sm. Dässe pappera få-lru ha i annt-
varlig (medan jag är borta) Vrm. Baar ha'nn får hannt-
valtig sm pännigaan gå-cfr nåkk a't sna't (går de nog 
snart åt) Vrm. °Han har mykke te ha anntvaitig om 
(uppsikt över) Ul. - särsk. i utvidgad anv. a) i uttr. "ha 
(el. ta) i a. hålla i tukt resp. ta i upptuktelse Vrm. °Baar 
han ha fått hatt en i hantvarning ett tag så hare dä att 
(allt) fsirk å en Vrm. b) i uttr. la i a. ha till reds e.d. 
Vrm. (Kör snesstörama också,) °männa du har hästen i 
hantvatning. 

antvardsel se antvårdsel. - antvardsla v se 2ant-
vårdsla. 

antvist s <°antvist Vrm(CarlsT)) [av ä. *andkvist, till ett 
urnordiskt verb motsv. bl.a. fsax antqueöan motsäga. 
Jfr TJohannisson i ANF 62 s. 196 if.] invändning. 

antvorda v 1 Cantvora Sm(JJLgren)) [jfr motsv. i fsv o. 
ä. nysv; jfr Ity antworden] I. [jfr rsprs antvarda] 1) 
överlämna. °De antworad'en dt domaren. 2) behandla, 
omhänderta e.d. °Han antworades icke som e menniska. 
II. svara. °Han antvorad 'na (henne). 

antvårdsel f (i Vg äv. enst. m) o. I antvårdsla f, 
anvardsel, anvardsla, anvårdsel o. anvårdsla f 
(dnntivågel, -våla o.d. Vg; alnivaffiel (a-) o.d. 
Bo(äv. asn-), -våjjel o.d. VgBo, -vdffila (-få-,-iii-) 
o.d. Vg, °anvarsla Boj vård, (om)vårdnad; förvar; skydd 
BoVg; äv. i uttr. "ha i a. Vg, ^ta i (sin) a. VgBo, 'ta a. 
om Vg, ta hand om o.d. Där får han go anvajjel (vård) 
Bo. °Kcimme-n bara i di antydda, vet jak, han ä i gstt 
fsrvar Vg. °Ha heern (pojken) i antvårsla (medan jag 
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tänder i spisen) Vg. °En släkting tog antvårsla om barnet 
Vg. Jfr antvardning, anvårdnad. 

2antvårdsla o. 2anvardsla v 1 Cantwårsla Sm(JJLgren); 
aInvajda Bo> [jfr antvårdsel] överantvarda, över-
lämna Sm; förflytta, flytta på Bo. 

antyra se antura. - antän konj se annan 7 c 1.-
antöva v se an döva. 

anucka v i kraftuttr.: anamma Dal(hmf); jfr anacka, 
anocka. °Fan annukka. 

anurra v <pres konj °anurre Gl> = anucka. °Jägan 
anurre. 

anutta v 1 (anu'tta o.d. VSm) = antutta. Anutta dö! 
Jädern anu'tta-t! 

anvak, anvaken se andvak resp. andv ak e n . - anvar 
se andvar.- anvara se andvara. 

anvarda v [jfr anamma m.fl. o. rsprs antvarda. - jfr 
äv. antvalla] = anucka Vrm. Jälcen anva'k mö! 
Avledn.: anvardingen interj [jfr an ammingen m.fl.] 
i milt kraftuttr. Vrm. _röken anva'kieen! 

anvardsel, lanvardsla f se an tv år d s el . - 2anvardsla 
v se 2antvårdsla. 

anvarsel (a Invagel, a'nnvajel Bo> [jfr dels v ar s el, 
dels antvård se I] varsel, förebud; tecken, signal; äv.: 
varning (t.ex. för sprängskott). 

anvarsla v 1 <°anvarsla NBo> [till an varsel] varsko. 
anved se andved.- anvirke se andvirke.- anvård 
se 'antvard. 

anvårdnad m [jfr 'an tvard o. rsprs omvårdnad] (anl- 
va'yrnad 	o.d., tennvaurnadNSK vård, omvård- 
nad; särsk. i uttr. ^ta j a. ta i sin vård. 

anvårdning se antvardning.- anvårdsel, anvårdsla 
se antvårdsel. 

använda v 2, i ÖlSmG1ÖgVrmVstmDa111—Nb äv. v 1 
el. växling 1 o. 2 (jfr vända) (dnnivänna (a-, a; -ve-) 
o.d. SkSm—DsISdmNkVrmHs1Mp—Lpl, -vända 
(-ve-) o.d. Ö1SmVg—GstLp1Nb, 	Nb; äv. anivä'nna 
(a; -ve-) SkBo, ~ve'nnda (-vd-) o.d. Sk, anivi'ind o.d. 
Nb. (Anm. Ordet är på många håll ungt o. saknas i vissa 
mål, t.ex. i NDalHrj; jfr bruka, nyttja, gagna m.fl.)) 
1) göra bruk av, bruka, nyttja, begagna (sig av), göra 
sig nytta av; al.; vanl. med konkret obj; ofta i uttr. 'a. 
ngt till (el. åt) ngt; äv. refl, i uttr. 	sig av ngt HaNb. 
°Snäus (snus) de fick han alltut, fö de använda (ipf) 
han Gl. °Söm använda (ipf) di ju taggtrå Ög. (En rock) 
sam aldrig va annvänne (hade begagnats) Jl. Nu jett ve 
annvänn va'lle nu måste vi bruka våld Åm. Gräddsirja 
annvtirme (ipf) mamma att scrra (dvs, som salva på 
sår) Åm. Ann vänn du tu'tt'n ått-an? (dvs. napp åt gos-
sen) Lpl. Dsm bruk annvänn han (dvs. älgkålen) ti 
go'mmpa (en maträtt) Lpl. - särsk. a) i förb. med inf 
föregången av "tilL ha för sed el. vana (att) Ög. °På 
dä'n den använde di mykke te kastre're ju'ra. b) med 
avseende på maträtt: (ofta) ha (i kosten), konsumera 
e.d. Ög. (Pannkaka,) dö annvände vi mykke. °Dä 
används gröt på kvällen häri c) med avseende på krig: 
föra e.d. Ög. °Di ha annvänt krig i folio tider, vi ha hitt 

Icrikksvapen. 2) med avseende på mat: tillreda Sk. Mor 
ska anvä'nna midda män (medan) vi vilar vås. 
Avledn.: använd(n)ing f, äv. sporad. m, bruk, nytta; 
särsk. i uttr. ^komma till a. el. "ha a. för (el. av) komma 
till nytta resp. ha bruk för el. nytta av; spr. st. - an-
vändsbar adj användbar MÖg. (Skogen) ä inte aln-
vännsbar te virke. 

Ianys adj o. anysa oböjl. adj (any's NSk, dnyss SSm; 
any'sa, dnusa NSk> [jfr möjl. av nytta] 1) nervöst 
ivrig, otålig; äv.: virrig, ombytlig, häftig el. lättretad 
e.d. NSk. Han ä sa any's, han vell jöra da (det) i rappad. 
Du ska inte va sa any'sa (lättretad e.d.). 2) mycket 
nyfiken SSm. 

2anys o. anyst adv <any'sl, o.d. SVSk> [jfr la n y s o. 
möjl. nyss adv] tvärt; hastigt, plötsligt, oväntat; särsk. 
i uttr. tomma a. (på (ngn)). °Han kom så any'st po mi 
så ja fittj ante tid å täntja. Vinteren har kommed så 
any's po. 

anytta adj se av nytta. 
anåda v <anå'da o.d. SmDs1(1mf)ÖgVrmU1J1kn, äv. 

ancrda o.d. SdniGst> [jfr nåda. - jfr äv. anamma, 
an o d a m.fl.] 1) nåda, hjälpa; i uttr. 'a. den (som osv.) 
Ul. Anådä den ryssen, som nu komme, vånn Järker 
som er så förhiskeligt härg (sade gumman när sonen 
exercerade). 2) i el. som (mildare) kraftuttr.: anamma; 
a.l. (ej bel. från UD. Jäkel anåda dög! Vrm. °Nu jäkern 
anåda sett a (sitter hon) där! Åm. °Anåda! Ja tro-0, att 
han ä toku Gst. 
Avleda.: anådingen interj [jfr an am mingen m.fl.] i 
kraftuttr. VVrm. °Näej - nu fäder anådingen får dö 
väre ncick! - anådskingen interj = an ådinge n Vrm. 
JästMen and'skigen! 

anåder interj i mildare kraftuttr. VstmMp. Jädrar anå'der! 
Vstm. Ancl'der å ana'mma! Mp. 

anådigt interj i mildare kraftuttr. Mp. °Anå'dit ana'mma! 
anådra v <anå'dra o.d. SkSmDsl(hmf)VnnMp> = anåda 

2; a.l. °Anådra den jäntan, ho måtte väl inte ha nån aen 
(annan)? Sm. °Ja då jäkel anådra, ä dö int långt te 
domen (domedagen)! Vrm. °Anådra! (sade Erik när 
storgäddan slapp undan) Sm. 
Avledn.: anådringen interj (alnådrigen o.d. VnnÅm) 
= anådingen a.l. °Jävel annådringen! Vrm. 

ap n (i Hsl i bet. 2 äv. m) (ap (a-) ÖlSmHslikinLpl> 1) 
spott o. spe, spektakel, narr; om person äv. (konkret-
are): driftkucku, hackkyckling; al.; äv. anv. som skälls-
ord SmÅm. Denn haad de te ap (i skolan) Sm. Man 
hakke på den man vill ha för ap Hsl. E dänn (det där) 
apa! Åm. (Jag ska inte ha de här kläderna mer) fö-48m 
för bård ap tå (av) mä fä-48m Lpl. - särsk. i uttr. °ap å 
gap Åni(Sidenbladh); jfr 2ap a 2 c. 2) i uttr. "vara i 
apan el. på apat vara illa tåld, ha mothåll, o. 'komma i 
apat bli illa sedd el. få dåligt rykte Hsl. 

lapa f o. ape m (se formavd.) dpa (a-, a-) o.d. SkSm-
Ha(äv. d-)VgDs1ÖgNkU1—Hs1.1rVbLpl, äv. au- o.d. Bl-
Sm, diod (a; -e) o.d. SkB1SmÖgSdmVrmHs1MpJlÅm-
Lpl, dap (da-) o.d. ÖlVrmJ1Nb, 'apå Gl, dba (a-) o.d. 
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SIcHaBo, asbe SkB1Bo, asva, &ve Sk. — m (ej i bet. 1 i 	markatta] 1) markatta, (liten) apa SkSm—BoSdm- 
HaBoDalHrjLp1): aspe o.d. VstmGstHs1J1, aspa (a-, a-) 

	
Nk; särsk.: aphanne BlDsl. 2) bildl. om  (mans)person, 

o.d. Hsl—ÅmLpl, aspi, gspi, (h)dspi Dal, a'be HaBo. 	vanl. kritiskt el. nedsättande; äv. anv. som skällsord 
(Anm. °Appe m "en tok eller narr" Öl(Åstrand o. däref- 	SkSm—Dsl. °Den förbannade abekatten! Sk. — särsk. 
ter Ahlquist m.fl.) är tro!. fel för °Ape; se HLindroth 	a) ful el. anskrämlig (mans)person SkVgBo. b) nyfiken 
1945 s. 124.)) 1) djuret apa; allm. — särsk, med tanke på 	el. nyfiket el. förvånat stirrande (mans)person HaVgBo; 
utseende el. (föreställning om) egenskaper el. beteende. 	äv.: karl som springer med sladder Sk. c) (mans)person 
a) i jämförelser; sporad. Fu'-jum (ful som) ena apa 	som härmar el. efterapar andra SkHaBo; äv.: person 
Vg. — b) i ordspr. o. talas., eg. syftande på människors 	som gör narr av andra SkBo. d) narraktig (mans)person, 
egenskaper, beteenden o.d.; överg. i 2; täml. allm. Alla 	gycklare, spefågel, upptågsmakare, narr SlcHaVgBo; äv. 
tjänner apa, män apa tjänner igen Vg; varianter frän 	överg. i bet.: dum person Vg; särsk.: (mans)person som 
SkSmVgBoSdmUlGst. °De ä inte gstt å göra mänsker 	klär sig pråligt el. ofta speglar sig SIcHa. -katta f [jfr 
tå (av) aber Bo. °Apä blrir apö, hur ho sej må skapä 	ap-katt] 1) markatta, apa HaBoDs1G1N1cVrm; särsk.: 
Sdm. °Ape wil på alle gape Ög(Nyrn). — c) i vissa mer 	aphona BlDsl. 2) bildl. om  person (i sht kvinna), vanl. 
el. mindre bildl. ute. 1) 'lusa apor skämts., ägna sig åt 	kritiskt el. nedsättande; äv. som skällsord B1Sin—Ds1Nb. 
meningslös el. tröstlös sysselsättning B1Sm. °Å han ä i 

	
Ja ä ss ill på a, da (den) hökkfadia dpekatta (som är så 

Sibirien å lusa abs (snäsigt svar på fråga om var ngn 	snål att hon inte lägger ngt i fattigbössan) Sm. — särsk. 
befinner sig) Sm. 2) ^spela apa ha hyss för sig, spela 	a) mindre vacker kvinna Bo. b) nyfiken el. nyfiket el. 
pajas SkMp. 3) "köpa apa och sälja gapa, se 2apa 2 c. 	förvånat stirrande person (äv.: kvinna) HaVgBo; äv.: 
2) bildl. om  person; vanl. kritiskt el. nedsättande om 	person som går med skvaller Ha. c) person (äv.: kvinna) 
illa omtyckt el. elak person (i sht kvinna); äv. som 	som härmar o./el. gör narr av andra BoNb. d) kvinna 
skällsord; spr. st.; jfr m ar - a p a . Sparka den apan narrad 	som ofta speglar sig Bo. e) skämts., argt fruntimmer, 
gåren (nedåt gården), ja vill ante se' na! Sk. Din föjoeda- 	argbigga Bl. -munt adj om person: som har något utstå- 
de apa va ha du här s föra! Sm. °Han sett dänna (sitter 	ende underkäke Öl. -skaft n person som skvallrar, 
där) nu, apan dänna Mp. — särsk. a) i f: ful person; 	"skvallerkäring" Dal. -spel se d.o. -sticka väl skämts., 
sporad. °Gör ingä fulä grimaser, äm väre (vädret) ven- 	om redskap varmed en vev (på t.ex. slipsten) kan dras 
ner sej, så får du bli e sån där apä sen Sdm. — b) i f (i 	av två personer samtidigt utan trängsel (— den ene håller 
Bo äv. m): nyfiken el. nyfiket stirrande person (Sm- 	i veven o. den andre i "a-n, en brädlapp formad till ett 
(JJLgren)BoVg) el. (if) kvinna (SmHa) el. (i m) man 	handtag i ena änden o. påträdd veven genom ett hål i 
(Ha); äv.: kvinna som springer med sladder Sk. — c) i f 	andra änden) NVrm. -troll Capri-) (mycket) ful person 
el. (i Dal) m: person som härmar el. efterapar andra 	Gl. 
SkSmVgB0ÖgDa1.11(lidm)Nb; i sht anv. av el. om  barn 	B: apen-kissa Capän-> nedsättande om högmodig kvin- 
Smyg; sporad. äv.: person som gör narr av andra; jfr 	na Sm. -spel se apspel. 
h ärm- ap a . °Alla sum harmer ätte-4i ä (de är) apar 2apa v 1 (i ÖSm äv. v 2 el. växling 1 o. 2) o. apas v dep 1 
Vg. — d) i f (trol. äv. i m från Öl, se anm. i formavd.): 	<apa (a-, a-) o.d. B1SinHaVgDsl—Nb (äv. h- GlÖgUl), 
narraktig person, gycklare, narr SkSm(JJLgren)Sdin- 	dba o.d. SkB1Sm—Bo, dva o.d. Sk, å spå, hd'po, appo 
(linf)Gst(brd); äv. överg. i bet.: dum person Vg; särsk.: 	o.d. Dal, s'ps Hrj, åpa Nb; apas (a-, a-) o.d. SmHsl- 
person som spökar ut sig el. klär sig pråligt SkG1Sdm. — 	Rån, dbas Ha, appos o.d. Dal) 1) tt el. följt av prep 
e) i f, i VstmDa1J1 äv. m: driftkucku, hackkyckling 	^efter (jfr den särsk. förb. "a. efter): härma, göra efter, 
BoVstinDaln. °Jä ä enga aba furr dej Bo. °Däm add'n 	apa efter SkSm—BoNkVstm—Hs1J1Lpl. Jfr h ap a, 
tä (hade honom till) dpi Dal. (Han har) °fått vari en 	happa o. håpa; jfr äv. efter-apa. °Han abar ölle 
hdpi hema jämt Dal. 3) spektakel, narr, gäck; i ute. 	(alltid) andra Sk. °Aspa-nt mäg! Hsl. Aspa at hasmkapi 
^driva apa med ngn SSk. 4) om ngt som vållar förargel- 	(herrskapet) R 2) intr (Sm—Ög) el. dep (HaJ1): stirra 
se el. besvär; äv. i anv. som lcraftuttr. a) i m: "elände" 	el. glo nyfiket, förvånat, förundrat el. dumt; ofta i förb. 
Lpl. Däm fall no kålosalt flutit  ä hann (de här) apana å 

	
^a. på (el. efter) ngt el. ngn Sm—ÖgJl. °Va apa du ätte, 

(om blommor). — b) i m bf gen: förbaskad, attans Lpl. 	sia (ser) du Me besönnlitt? Sm. Stå inte å apa, utan 
(Den här) apans b -omma jäll int få tel å blromm (går 	raska på! Vg. Hs (vad) fekk du, fa-clu aba? (för att du 
inte få att blomma). — c) i f bf sg nom, som mildare 	var nyfiken) Bo. — särsk. a) vara åskådare vid bröllop, 
kraftuttr. (vid smärta e.d.; i sht anv. av barn): djäklar 	se på brud(par) HaVg. Di ska gå å aba Ha. — b) dep, i 
NDal. Asyl ur i llus, mig! djäklar, så jag slog mig. 	ute. "apas på ngn titta utmanande på ngn i avsikt att 
Ssgr: A (möjl. delvis till 2a p a) <ape-, abc-, ave- o.d. 	retas Ha; jfr 3. — c) i uttr. "köpa apa och sälja gapa o.d. 
SkB1Sm—Ds1SclinNkVrm, apa- o.d. G1J1, åp(a)- Nb, 	(stundom med anslutning till o. behandling som la p a): 
ap- o.d. ÖlG1DalNb): ap-docka f högfärdigt, tillgjort 	(ofta) gå på marknad, auktion o.d. utan ärende el. utan 
fruntimmer Gl. -fru i ramsa: andra tån (från stortån 	att få ngt uträttat; SmVgBoDs1Sdm; göra dåliga affärer 
räknat) .11. -glas om spegel Nb. -hätta f bildl., person 	Ha; äv.: (näsvist) stirra o. gapa Ha. Jä sällte (sålde) aba 
som apar efter NSk. -katt m [jfr motsv. i da; jfr äv. 	å tjöppte gaba (sade marknadsbesökaren som återvände 
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utan att ha uträttat ngt) Bo. °Han köper aper och säljer 
gaper (springer på auktioner utan att köpa ngt) Vg. 
(Anm. Beträffande konstruktionen jfr uttr. "köpa se och 
sälja gapa Nb.) 3) tr el. intr el. (i sht) dep: göra narr 
(av), driva (gyckel) (med); äv.: retas; skämta, leka o. 
skoja; vanl. i uttr. ^a(s)  med (äv. a. åt o. a-s på) ngn 
B1Sm—BoDalHs1J1. Hon ska inte tro hon hag me (mig) 
å apa mä (driva med) nu laänna (längre) Bl. Tjura di ä 
'nte s apas mä Sm. Du far jammt å asppos på me (gör 
narr av mig) Dal. °Han for å apas (lekte o. skojade) 
me-ag, räls han joire illa-nag (henne) Hsl. 4) intr el. refl 
el. dep, göra sig till; uppföra sig högfärdigt el. fjantigt 
el. tokigt SkSmVrmDalNÅrn; jfr ä p a. Ha spriggår du 
å abar för? varför uppför du dig så tokigt Sk. 5) som 
dep, opers: gå på tok NDal. E bara ,efpäs in i fylsi det 
bara går på tok i fähuset (dvs, med korna). 6) tr, visa 
ovilja mot, behandla illa (elakt el. orättvist el. med hån 
o. förakt); förfölja, fördriva, tränga undan; trakassera, 
hacka på, "mobba" Vstm—Mp; äv.: (i uppfostrande 
syfte) bestraffa; förmana, förebrå el. tillrättavisa Dal; 
äv.: vara led på el. sur på GstHsl. (Anm. Bet. 'hata' hos 
Ihre (o. därefter Rz) torde avse bet. 'fördriva, plåga' 
o.d. hos hata i ä. sv.) °Ho apar ungen, så han ha vorta 
sam en rikti skråmpä (dvs, blivit mager o. klen) Vstm. 
Band vatt apsn, fö di ä (för att det) va en horuggi Dal. 
(Björnen) vafft se apa å jaga, se dä synnas iggen sänn 
Hsl. Skatene ska apas skatorna skall fördrivas Hsl. °N' 
dann (den där) häst'n apa dom allihop (dvs, hästen 
jagades undan av de andra hästarna) J1. °An åpåt krippen 
(agade barnet) alldeles för håt Dal. Jö dp-o jag är sur 
på henne Hsl. 
Särsk. förb.: a. av i uttr. ^a. av med ngn köra bort ngn 
Gst. A'p-åv mä hunn (hunden). - a. bort tränga undan 
(ngn), skrämma bort (ngn) Hsl. °Fsr te å apa borst å 
rädda (skrämma) utbysfiffare (-fiskare) från te läddja 
nätt (har man spritt ut en historia om en jätteorm) Hsl. - 
a. efter 1) härma, efterapa, ta efter, göra efter, söka 
efterlikna; allm.; äv. refl i uttr. "a. sig efter apa efter Gl; 
jfrefterapa,hapa efter. Han ska ju aba eistrer a'll 
ti'gg Bo. Bå'na apa no ä'tte sam gdmmlreg för (vad de 
gamla el. de vuxna gör) Åm. 2) förfölja Vstm. (Skogs-
rået fick vara i fred, ty) %lä va allri nån, som apa ätter 
henne. - a. till sig 1) om person: gestikulera Ul; göra 
grimaser Vstm. Va apar han te sej för? Vstm. 2) om 
sak, förhållande e.d.: krångla till sig Hrj. °Män no hare 
sps tä-ssä rektut. - a. undan (söka) undantränga (ngn) 
o.d. Dal. °Va o go tä ap-unn-an? kunde hon verkligen 
intrigera bort honom. - a. ut 1) tr, (söka) undantränga, 
förfölja; driva ut; utrota; med avseende på person äv.: 
tala illa om, förtala; "frysa ut"; "mobba" Ul—Hrj. °Ap 
ut skogän nedhugga el. utrota skogen Dal. Apa u't dgms 
el. firs'ge utrota ogräs resp. flugor Hsl. 2) refl, i uttr. ^a. 
ut sig spöka ut sig, styra ut sig Dsl. 
Ssgr (jfr 'apa ssgr) <ape- Vg, abe- Bo, apa- (a-) o.d. 
MpJ1): ap-fluga (-firs'gti o.d. R> 1) efterhängsen fluga. 
2) bildl., om person som är förtretlig genom att retas o. 

härmas: "retsticka". -folk till 2: personer som begapar 
ngt (t.ex. ett bröllop) Vg. -kyckling väl till 6, eg.: hack-
kyckling (jfr hat-kyckling); anv. som okvädinsord 
Mp. -stock gapstock (straffredskap i kyrkan) NBo. 
Avleda.: apare m <ap- Vg, ab- HaBo) åskådare vid 
bröllop, "brudskådare". - apen se apig. - aperi n 
<apleri' o.d. SmVg, ab- HaBo, dpfer_i Åm, al ,- (a-) Bo, 
°aperi V stm> 1) härmande VgBo. 2) nyfiket el. förund-
rat begapande SinHaVg. 3) narrspel, spektakel, gyckel, 
upptåg, tokeri(er) el. dårskap Sm—BoÅm; äv.: person 
som gör narr av andra Bo, el. som är till åtlöje (t.ex. 
genom uppseendeväckande klädsel) Sm. - särsk. a) i 
uttr. 'göra a. åt ngn, 'hålla a. med ngn göra narr av ngn 
Bo. b) spökeri(er), spöke(n) Sm(IlLgren). °Dai ha sett 
aperi. - apig se d.o. - aping m 	(a-, a-), dpp- 
o.d. Dal> åsidosatt, försummad el. utstött person (el. 
djur); äv.: förföljd el. trakasserad person; driftkucku; i 
bf överg. i: sist(en), jumbo. °Han fekk vär ssm a'pig 
(driftkucku). °Sprinå nu gsssä älläst vär (blir) du 
dppinjänn (sist). - 2aping f <dplig HaVg, al- HaBo) 
nyfiket el. förvånat begapande, i sht "brudskådande" 
HaVgBo. De va e fdli 	pd deg Bo. - aplig se d.o. - 
apsam adj (apasa'mm o.d. J1> retsam. 

apa!, apala se apel.- apale se aple. 
apart, aparta, aparte o. aparto adv o. adj (1. apart 

(sporad. i bet. 1-3): apdt o.d. SkUl, a'part Gl, 'ap(p)art 
BoSdm. - 2. aparta (i sht i bet. 3 o. 4): apa'ta BoDsl, 
apaltta (apa"-) o.d. VgBoJ1, dp(p)a- o.d. BoDsl-
Dal(Särna)J1, 'ap(p)arta o.d. BlVrmUl. - 3. aparte o. 
aparto (i sht i bet. 1): apa'Irte, apa"- o.d. Sk, c'apå- Vg; 
apa'to (apa; -rto) o.d. SkBoSdmUl, apaitto VgBo(äv. 
åpa'-), apa '- o.d. HaDal, a'pa'- o.d. Vrm, °au paato Bl, 
°part° Öl. (Anm. Som adj vanl. (utom i bet. 4 i Dsl) 
oböjl.)> [jfr ä. sv apart/e, -0, da, no -e, no -a. - jfr äv. 
ap artig] L som adv. 1) vid sidan om (el. av), särskilt, 
dessutom, extra; äv.: på köpet, överg. i bet.: gratis Sk-
BlHaVgBoSdmUlDal. Ded fek ja föra apa'rto (vid si-
dan om) Sk. (Där var fyra som kunde spela fiol,) men 
så va där en mestårspilare apa'rto (dessutom) Sk. °De 
fittj han rent aparto (gratis) Sk. (Hönsen värpte bra, 
men han måste ändå) 'tjöba äjgg au paato Bl. - särsk. 
a) i uttr. 'ha ngt a. ha ngt i reserv SkDal. b) i uttr. 
°ralleri apart skämt åsido Bo(GbgSpion). c) särskilt, 
enkom Sdm. °Ja ska bus (rent av) tala litet apport mä 
en (för att försöka övertyga honom). 2) särskilt, särde-
les, synnerligen GIDal; äv.: utmärkt, utomordentligt; 
väldigt, mycket BoDs1Dal(Sänia)J1. Di va a'part faite 
(särskilt feta) di Gl. Dö va-n dpatta (utomordentligt) 
grann häst Bo. Apa'ta bra väldigt bra Dsl. II. som adj. 
1) [jfr I 1] avvikande; säregen, egenartad; äv. överg. i 
bet.: egendomlig SkBlUl; äv.: (helt) annan SdmUl. E 
va nsge apa'to (helt annat) Ul. - särsk. a) i uttr. a. gryn 
BlÖl; jfr motsv. ssg nedan. °Däi äi öitt aparta gryn (om 
ngn som inte liknar släkten) Bl. b) i uttr. a. sak SkSdm-
Ul; jfr motsv. ssg. °De ä en aparto (helt annan) sak när 
de ä firerä (som ser på) Sdm. 2) [jfr 1 2] (särskilt el. 



ovanligt) bra el. fm, utomordentlig, utmärkt BoDs1Vrm-
Da1.11(lidm); om person äv.: duktig Vrm. °Dä skulle 
väre apartare (bättre) ju finare detta hssebanne va (dvs. 
strumpebandet som offrades åt skogsrået) Dsl. °An vill 
full vää likssm litä apdtto (finare än andra, "märk-
värdig") Dal. °Apanta fesk utmärkt fin fisk J1(lidm). 
Ssgr C-to- HaBoU1.11, °-ta- Sk>: aparto-gryn gryn som 
är gratis el. extra el. avvikande; i (el. utgående frän) 
ordst. klet är apartogryn, sade hökaren om råttlortama 
SkHaUl; jfr II 1 a ovan samt ap artig 1 c. -sak i uttr. 
^en a. en sak för sig, en (helt) annan sak BoUIJ1; äv.: en 
bisak Bo; jfr II 1 b ovan. 

apartig (-ug) adj (dpartli, -u o.d. Gl, apdittu, apa- o.d. 
Vrm) [jfr motsv. i finl, da, ty; till apart] 1) som adj. a) 
särskild, speciell Gl; äv.: ovanlig GlVrrn. (Räfständer 
borras i) me an dpartu bjur med en särskild borr Gl. Da 
va ett apa'ttet vär (väder) Vrm. b) (särskilt el. ovanligt) 
bra, utmärkt, förträfflig GlVrm; äv.: märkvärdig Gli om 
person äv.: (mycket) hygglig el. vänlig; duktig Vrm. 
Han va sa apa'ttun (ovanligt vänlig el. tillmötesgående) 
Vrm. c) i ordst. °det är apart gryn, sad hökarn om 
råttlorten Gl; jfr apart II 1 a o. aparto-gryn. 2) 
som adv. a) särskilt, speciellt; enkom Gl. Da rajst (reste) 
di upp apartit (enkom) ti Stålelchålm. b) synnerligen; 
utmärkt; mycket Gl. De var a apartut gån gädda (god 
gädda). °Sårä läkäs apartut (mycket) fort. 

ape se lapa. 
apel m el. f, apal m el. f (i Dal sälls. äv. n), apul m el. f, 

apla, apala f o. apule m? <1. apel (acc. 2), m (i B1Sm-
HaVg äv. enst. f): dpel o.d. B1SSmMHaVgB0(enst.)-
Ds1SdmVVrmNU1(-il), a'- NHaVVgBo(enst.)Vrm, 
a'bel, a'- o.d. HaVVgBo(äv. a'bbel), a'vel (a'-) o.d. Sk. 

2. apel (acc. 1), f (i BISmHaNVrm äv., i Ul bl. m): 
a'pel o.d. (i NkU1SDalGst äv. B1SSmVgÖgNIcVrm-
UISDalGst, a'bel (a-)Ha, a'ppel (a'-; -1r) B1SmögVrm. 

3. apa!: a'pald o.d. 01, appåll o.d. ÖSm, dppl(h)åll 
NÖl, å 'pp- Öl, dpigl SdmUlVstm, asp(p)- Ds1VVrm, 
a'b(b)gl, 'abbdl, 	-ål o.d. Bo, 4,spåld, åpd'Id 
o.d. Dal. -4. apul: a 'biull o.d. SkVB1SSmSHa, -(5/1  Sk, 
dbb- o.d. SkSSmSHa, a'b- o.d. SkVB1SSm, 
o.d. SkSHa, -c11/ o.d. Sk; äv. avu'lla- (i ssg) Sk. - 5. 
apla: a'pleSSm, °abla MHa. -6. apala: dpaldå, 	Gl. 

7. apule: dbulle o.d. NSkBl. Anm. 1. I B1SSm som f i 
pl äv. 	a'pple o.d. (med acc. 1). Anm. 2. Till sg 
°ab& o.d. äv. pi 'ap(p)lar o.d. (med -p-) HaBo, till sg 
°apel äv. pl  °applar o.d. B1SmHa. Anm. 3. Äv. växling 
sg 'ap(p)el o.d. (med -1) : pl 'ap(p)4a o.d. (med -4-) 
SmHaBoDslUI> 1) äppelträd Sk—BoÖgNk—Vstm samt 
mera sällan i (på) Ds1G1SdmDal; sällan äv. koll.; jfr 
astrakan-, besk-, jul-, sur-, svin-, vild-apel 
m.fl. Nsr dpel (bf) blummala en ta di foto krä'vekkera 
(kräftorna) Vg. - särsk. i inskränktare anv. a) vildapel, 
Malus silvestris; ofta(re) i (på) SlcDs1G1Sdm, mindre 
vanl. el. enst. i Bl—HaÖgNkVrmUlDal. b) fullt utvuxet 
el. gammalt (större) (vild)äppelträd; sporad. i SkBIHa. 
2) trä el. virke av (vild)äppelträd B1SmVgGl—Ul; jfr 
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ap le. Rei'jvtändar (räfspinnar) av a'pald 01. 3) i utvid-
gad anv. av 1. a) om träd som liknar el. påminner om 
äppelträd; som sen. led i ssgnia get - o. päron-apel. 
b) om yngre planta av fruktträd NSk; jfr körsbärs-, 
päron-, äppel-apel m.fl. 
Ssgr: A <-el- o.d. SkBISm—BoÖg—VstmGstÄm(Ihre), 
-p(p)la- o.d. SkB1SmHaVgögNk, -p(p)le- SmVgBoVnn; 
se äv. -grå nedan>: apel-bark (äv. °apald- 01> B1Sm-
VgBoGlÖg. (Gult färgämne framställt ur apelbark an-
vändes vid garnfärgning.) -buske liten, buskig (vild)apel 
Vg. -grå (äv. °abel- Ån-1(111re), apal- o.d. Sdm> om häst: 
grå med mörkare el. ljusare fläckar HaVgNkSdm-
Äm(Ihre); äv. = -kastad SkNkUl. -grås se 
apligross. -gård <äv. d'pål(d)- Dal> (frukt)trädgård 
SmVgDal; jfr kål-, plank-, träd-; jfr äv. 
äppel-gård. -gås se apligross. -hage inhägnad 
fruktträdgård Vrm. -kastad om häst: försedd med mörka 
(el. ljusa) större (sällan mindre) runda fläckar B1Sm-
Ög—Vstm; jfr äppelk as tad . -kastig = -kastad Sm-
ÖgVrm; äv. bildl., skämts.: vankelmodig Sk. -knopp 
blad- el. blomknopp på apel HaVg. -krås se 
apligross. -lycka = -hage. -löv äv. koll.; HaVg. 
(Apellöv användes för att gnida bikupa invändigt i av-
sikt att locka in svärmande bin.) -pil ett slags pil (möjl.: 
vitpil, Salix alba) Sk. -slya smal gren på äppelträd Sm. 
-trä (äv. -al(d)- o.d. GlSdm, -u1(1)a- Ha) = apel 2 
SmHaVgGlSdmVstm. -träd (äv. -al- SdmVrmUl, -ål- 

-bul(1)a- o.d. SkB1SmHa, avu'lla- Sk> äppelträd Sk—
VgÖg—UlGst; äv. inskränktare: vildäppelträd SIcHa-
Sdm. -äppla f vildäpple NVrm. -äpple äpple VgVrm; 
äv. inskränktare: vildäpple SkIsiVrm. - B <-ald- Gl, -al-
SdmVrmUl, -ål(d)- Dal, -ål- Öl>: apal-bark se A. -bolde 
knölformig utväxt på apelstam Sdm. (Av apalboldar 
förfärdigades bösskulor vilka ansågs osvikligt dödande.) 
-glonge vildapelblom Gl. -grå, -gård se A. -kätte in-
hägnad med äppelträd Dal. -trä, -träd se A. - C: 
apul-trä, -träd se A. 

apelsin f el. m (Ö1SmÖgMpLpl äv. n) o. apelsina f 
(särsk.: asplelsin o.d. Sdmt.11, a'pp- o.d. SchnNVrm, 
aplalsi'n o.d. Sk—Ha, 	o.d. Sdm, 'aibla- Sk, pl 
eppeksinerUl; apellsi'na o.d. SkSmHaVgHsl, apla- o.d. 
Sk, db(b)elsinna o.d. Bo>. 

apen se apig. 
apeta f <°gpeta bf Nb(Ö.-kalix)> [av fl apa (partitiv apetta) 

sörpa] kreatursfoder bestående av finskuren hackelse 
beströdd med mjöl. 

apig (-ug, -ot) o. apen adj <i bet. 4 (bl. bel. från 1800-t.): 
'apufg Hsl, -n NDaViipu ÖDal; i bet. 1-3: dpfut J1, 
-eter Vg, alete HaBo; i bet. 3 (slutet) äv. dben Bo> 
[till I-2a p a] om person. 1) nyfiken, förvånat el. nyfiket 
stirrande HaVgBo. 2) narraktig; högmodig o. pråligt 
utstyrd el. enfaldig Vg. 3) förarglig, försmädlig; (hån-
fullt) gäckande VgBall(enst.). Apeta ogga di sålle ha 
på hösen (de skulle ha smäll) Vg. - särsk.: oregerlig, 
pratande o. stojande Bo(enst.). 4) [till 2apa 6] elak o. 
gnatig, hätsk DalHs1; i sht om stränga föräldrar Hsl. 



1-2aping  

I -2aping se 2a p a avledn. - apinja se 1-2a pynj a. - apla 
se apel. 

aple n o. apale m (g'ple 	o.d. B1SmVÖg, dpple (-k-) 
o.d. SmVgÖg, g'vle SSk; dpalde Gl) 1) koll., äppelträd 
SSkVgÖg. 2) trä el. virke av (vild)äppelträd B1SmVg-
G1Ög. 

aplig adj eaveli o.d. SSk; g'ppyren, a'pylin, dppylen 
o.d., i n g'pgire, a'pylä, dppylrä o.d. Dal> [väl till 2a p a ] 
1) narraktig SSk; retsam, retlig; hindersam; gensträvig, 
motig; som adv äv.: tarvligt VDal. (Du får inte vara) 
appulen g me, ma je hall-pi å bakko till hinders för 
mig, medan jag håller på att baka VDal. Ä e fs'r gpylä 
det är för motigt VDal. Hg (det) va appulre (tarvligt) 
jort å an (av honom) VDal. 2) bakvänd, "tokig"; al.; 
äv.: fumlig, tafatt Dal; i SSk bl. om  person, i Dal vanl. i 
n el. som adv. Ä sir åjt gpglre det ser bakvänt ut (i fråga 
om sömnad) Dal. Du ska-nt bjärå di a' så gpg4e (bära 
dig så bakvänt o. tafatt åt) Dal. - särsk. i uttr. "inte a. 
inte illa, ganska bra Dal. Ä e-nt så gpgke det är inte så 
dumt. 

apligross s (apligrdss ÖSm(lmf), 'appellgrås, '-gås Gl, 
°abblagross Sk, 'abelgrå o.d. J1(linf)Åm(IfireS)> [jfr da 
dial abrikos. Sen. leden på Gl äv. ansluten till gås]  
benämning på bolleken "boll stå"; a.l. °fara (leka) 
abellgrcl J1. °Staika (eg. steka) appelgås ds. Gl. 

Apollonia n pr o. f (särsk.: °aplun Vstm(IhreS), °abluna 
Hsl(Lenxus), 'abbellona Sm(JJLgren), °-lunna Vg(Hof), 
abeldna Bo> kvinnonamn; a.1.(ej Bo); äv. [jfr no dial 
abbeluna helgeflundra] i oeg. anv.: person med häng-
ande läpp Bo. 

apostel m (särsk.: apo'stel, a- o.d. SkB1SinHaMpÅmNb, 
dpdstel, a- o.d. U1HrjVbLpl, &laddar pl Åm, på 'stel (i 
bet. 1 c) Åm, 'clpistel (i bet. 1 d) Nk) 1) om var o. en av 
Jesu tolv lärjungar (jämte Paulus); täml. allm; äv. om  
avbildning av apostel SmÅm. - särsk. i bildl. el. utvid-
gad anv. a) i uttr. di gammali apd'stlan, iron. om  (de 
religiösa) gubbarna i äldre tid J1(lidm). b) om person 
som är vältalig el. som gör förutsägelser, "profet" Nb. 
c) om frodig o. välmående person Åm. d) "krabat" Nk. 
e) om el. som skällsord till dumdryg person Ha. Ajn 
ssden jälcicla apåstel sum du öst. i) om djävulens an-
hängare Sk. 2) i uttr. på apd'stlane till fots Ul; jfr 
apostla-hästar. 
Ssgr: apostla-dag (-da- SmVb, 	Dal> (högtids)dag 
till åminnelse av ngn av apostlarna; vanl. i pl. -hästar 
pl <-s(t)la- o.d. täml. allm.) skämts. om  benen som fort-
skaffningsmedel; i bf (sällan i obf), i sht i uttr. "bruka 
el. ta till el. sätta för el. resa med (e.d.) a. gå till fots; 
täml. allm. °Ja fau aka (åka) ätte apåstlahästana Sm. 

apostolorie s (dppsalgri ÖVrm(enst.))=apostolorie-
söndag (o. utlöst ur denna ssg). 

apostoloriesöndag (spsalsiisönda, (h)dppsalgii- ÖVrm) 
[möjl. till lat dies apostolorum avseende Pauli o. Petri 
dag (29 juni) el. till lat dies omnium apostolorum (el. 
divisio apostolorum) alla apostlars dag, 15 juli] vanl. i 
bf; i ä. tid om söndagen efter tredje böndagen; senare 
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om söndagen närmast efter larsmässan (10 augusti). (På 
"a-en samlades enl. gammalt bruk folk från skilda snr 
till ett slags marknad vid Rämmens kyrka.) 

apostoloring m (spsals'rio, äv. hspsaldriyen bf, 
dppsal_sriyer pl ÖVrm> 1) = apostoloriesöndag. 
2) i pl som benämning på invånarna i Rämmens sn. 

aposys adj eaposys (JJLgren, sälls.), °apd- (Rz) Sm) 
näsvis, påträngande. °Förlåt att ja ä så apåsys, å kom-
mer te er ve meddaen (Rz). 

apotek n (apote'k, a- o.d. Sk(-te'g)—SmSdmVrmUlVstm-
GstLpINb(äv. å-), abolte'k o.d. SkB1Sm—BoÖgNkVrm-
HrjJ1knLpl, -te'g Sk, -te'klcet bf Bo, dppoltek Lpl, 
dpo-, a- Vb, albo- o.d. ÅmVb, a'bo J1; apelte'k o.d. 
Sk(äv. -te'g)B1SinHaVgBoÖgVrm, abelte'k o.d. Sk—
DslÖg—VrmVstm, -te'g SkB1SmHaBo, -te'kk HaBo, 

-ti'ttj o.d. SSk, -dg'jk NSm, dbeftek o.d. Bo(äv. 
-tekk)Ds1Mpiun, asbbe o.d. VgBo(äv. -tekk)Ds1Vrm-
Åm; apite'k o.d. Ö1SmHaG1—Hs1J1ÅmLp1Nb, -te'g, 
-te'kk Ha, af- o.d. ÖlHaSdin(enst.)U1Da1Hs1, asppitek 
o.d. VrmUlVstinDallIs1Mp--Nb, 	o.d. Ul, -fkk 
Dal, d ffitek o.d. DalHs1Mp, f- o.d. UlDallls1Vb, -tic,k 
Dal> apoteksinrättning; allm.; sällan äv.: husapotek. 
Lukta faen ssm ett abete'k Nk. - särsk. i utvidgad el. 
bildl. anv. a) i bf, skämts.: brännvinsskåpet Gl. b) i ht, 
skämts.: avträdet, hemlighuset SmDslÖg. c) i ute. "hela 
a-et alltsamman, hela alltet SSk. Där fallt hejla abbe-
tittjed. 
Ssgr: apoteks-herre apotekare Vg. -lån se hypo-
teks-lån. -sak läkemedel, medikament; vanl. i pl; 
SkSm—BoGlÖgVrmUlDa1J1. -skåp (för husapotek) Sk. 
-vara SkSmHaUlDalÅmNb; äv. koll. Han tar en hal 
sypp (halv sup) nån gdyg, de e jo bara liasåm te abete'ks-
vara (som medicin) Sk. 

apotekare m <täml. allm. - 'apolte'kare, abo-, apa-, 
abe-, ap-, af!.-, aptelcare, a'pptgkare o.d., jfr apo-
tek> särsk. till apotek b, skämts. om  person med 
ansvar för renhållning på avträden Sm. 
Ssg: apotekare-latin skämts. om  svårläst handstil Bo. 

apparat m (särsk.: °apparad Ha, apera't o.d. SkB1Sm-
Ha(äv. å-)Ög, apcira't Sk, apra't Öl, appa/rat o.d. Vrm-
MpVb, dppo-, dpe-, dpargt Vb, a'prgt Åm, para't 
NkVrmVstmDal; äv. -apera'd Sk, -para'den bf Ul (i 
ssgn "värmeapparat)) särsk. a) uppvärmningsanordning 
för blästerluft i härd bestående av i härden inmurad 
slinga av blästerröret för tillvaratagande av överskotts-
värme SDal (i hyttspråk); äv. i utvidgad anv.: ledning 
för varmluft från viss värmekälla till angränsande 
lokal(er) Vrm. b) brännvinsapparat VrmHs1; jfr bränn-
vins-apparat. c) bärplockare Hrj. d) eufem. om  
manslemmen Jhlidm.). 

appartemang n eapcutemang Sdm, potelma'yy, pote-
o.d. BoÖg, parte-, ladrtd-, pöttle- o.d. SmÖg, pdtala-
ma'gy Ög> finare benämning på avträde. 

appe se 'apa (slutet av formavd.). 
appell m 	o.d. SkSmVg> 1) lystringssignal till hund 

Sk. 2) i fråga om hund: pli Sk; äv. i utvidgad anv. i 



fråga om person: hyfs, pli Sk; äv.: uppsikt, tillsyn Vg. 
Du ha inte appäll pao din hånn Sk. Där e iygen apäll 
på ouya nu får den Sk. Sånn appäll behöve-ctän ute 
jtrarven Vg. 3) [väl eg. om militär signal] om kaffegök; 
anv. för att ange antalet sådana som dracks vid ett till-
fälle Sm. Ja be bjuden på jök, tri apäller te å mä. 

appellera (apälle'ra, äv. d- o.d. Sk, capplfrä Gl) I. [jfr 
ab ellera] vädja (till högre instans) Sk. H. [jfr möjl. fr 
en appeler återhämta sig (efter sjukdom)] om person: 
krya på sig, ta sig; äv. om  växt: ta sig Gl. (Gamla 
mormor är bättre, så det ser ut som om hon) °Icummar ti 
appler igän, älta ta si. HL i uttr. ^a. på ngt fundera på 
ngt, vara betänkt på ngt; göra sig i ordning till ngt Sk. 
Had (vad) apele'rar du po? 

tapper adj Cappert n NVrm(linf)> [eg. samma ord som 
'a b e r] illasmakande; bitter. 

2apper adj (a'pper o.d. SSk, chapplart, -årt n Gl> [till 
apropå; jfr äv. appra] 1) i n som adv: oväntat, plöts-
ligt; äv.: häftigt el. hastigt el. tvärt SSkG1. Mären hum 
(märren hon) s/o så appårt SSk. 2) om rörelse e.d.: 
häftig el. hastig el. tvär; äv. om  person: snarstucken; 
fyndig; fortfärdig SSk. 
Ssg: apper-tag kraftigt tag SSk. 
Avledn.: apperhet plötslighet; hastighet SSk. 

appra o. appla v 1 <appra o.d. SkBo; °appla NSk> [till 
apropå; jfr äv. abra, 2apper] i förb. "a. på. 1) 
skynda på el. mana på el. uppmuntra (ngn el. ngt); äv.: 
föreslå el. yrka på el. propsa på (ngt) NSkBo. °Ja ska 
inte appra pau å vella föra da (vilja göra det), dm da ä 
se (så att) inte ni vellen NSk. 2) pröva på el. försöka sig 
på (ngt) Bo. 3) finna på (ngt) SSk(Rz). 4) förbättra sin 
ekonomiska ställning Bo. 

april m (ap/ril (a-) SkB1Sm—BoÖgVrmVDalHsl—Åm- 
Lp1Nb, 	Bl—BoÖg--GstNb, -rell Sm—BoVrm, 
dpIril (a-) o.d. SkB1SmHaG1( -re/pU1Hs1—Nb, 
Vg—G1VrmUlDalGst.11, dppfril (a-) o.d. SkDs1Vrm-
HrjVb, ~ri// o.d. VgBoDs1VrmUlDal(Idre), -rell Vg-
Vrm, amtprill SdmNkVstm, an- NkVstm; äv. gen 
dpprillta (aprilla) o.d. BlVgSdm, -e SmHaVgÖg, jfr 
ssgr nedan> [jfr 3a v el] årets tärde  månad; allm. °Vi 
fikk fin-en april Mp. På dpprill sulle enn kköppa söera 
(klippa fåren) Vg. Dä smaka-8m tjädar i april] (dvs. 
gott) Vstm. °Aprilla nu (nymåne) Vg. - särsk. a) i uttr. 
^april månad SkÖlHaVgBoSdniNkUlLpl. Fårst i april 
månad (i början på april), då va här gått åm sill Sk. b) 
i ordspr. o. tales. (i sht i fråga om vädret); äv. personifi-
erat. Mass mä sett fägg låkka bana utum vägg; April 
mä sett finn tjö dum dcge hin Sm; likn. fr. SkHaVgBo-
Sdm. Allt va ma jj ente vall kåmmer ätter i apre'll Vg; 
likn. fr. SmG1U1. 	tsrr å ren ä boon (bonden) te 
ston men Vg; likn. fr. SmUl. He 'n irpril lemmen 
jer-clitufft fö-k Majj det april lämnar (dvs, av snö o. 
is) är drygt för maj Vb. c) i titt. "narra (SkSmHaVg-
VrmUlVb) el. ^lura (SkB1SmSdm) el. "locka (Sm) (ngn) 
april på skämt lura (ngn) första el. (i SkSinHaVg äv.) 
sista dagen i april. d) som interj (vanl. upprepad) till 
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ngn som lurats av aprilskämt SkSm—BoÖgSdmNkUl-
Nb; ofta i ramsa. Aprell mi-ncurHa; likn. fr. Vg. °Aprell, 
aprell, di domma sell, ja kan naira dä vart ja vell Vg; 
likn. fr. SmBoSdniblicUl. April, apri'l, din domme tjil, 
ja kan lura de tusen mil Sm; äv. likn. i rim med %nit 
(snigel; Sm) el. °fl/ (gubbe; Sk). °Ida å dä föjjtä april!, 
ja narrär min toker vatt ja vill Sdm; likn. fr. SmVgÖg-
Ul. e) i uttr. 'gå (B1G1) el. 'gå i (Nb) el. akuta (SDal) el. 
löpa (SkJ1) april gå el. springa förgäves (eg. p.g.a. 
aprilskämt). 
Ssgr<äv. -la-, -le-, 	-1s-; se formparenteser till enskil- 
da ssgr nedan>: april-blom <-1- Bl, -la- Vg> blomning i 
april; i tales. majjablumm ä inte bra, dpprilablumm ä 
hällta bra (halvbra), män majjeblumm ä alldelles bra 
Vg; likn. fr. Bl. -bock person som lurats av aprilskämt; 
äv. i uttr. narr dprilbskk narra april (se april c) Åm. 
-fall skog som fällts i april (för att senare svedjas el. 
kolas); äv.: fälld skog som svedjas i april NDal. -groe 

Vg> säd som såtts i april Vg; äv. som två ord, i 
tales. dprill gro kommer inte på boons lo (bondens 
loge) Dsl; likn. fr. Hrj; jfr äv. likn. i no. -löpare <-1s-
N13> = -bock (början). -månad <-1- J1Vb, -le- Nk> i bf, 
månaden april. -narr m <-1- VrmUlLpl, 	Vg, -Is- 
Sk> = -bock (början) SkVgVrmUlLp1; äv. i allmän-
nare anv. om  ngn som utsätts för spe Sm. 2-narr n 
(HaNb) o. -narri n <-1- SkÖgVb, -la- Vg> aprilskämt. 
-påse påse med gåvor som man brukade överlämna den 
första april Lpl. -regn <-1a- BlVg> särsk. i tales. 
dpprillaräugn jer frokta häogn Vg; likn. fr. Bl. -skoj 
<-1- Sk, -la- Bl> = 2-narr. -snö <-1- SkB1Sm—DslÖg-
SdmVrmUlVstmikmVbNb, -la- BlHaVgSdm, -le- Bl-
HaBoÖgSdm> snö som faller i april; i sht (äv. som två 
ord) i tales. dprilsnö ä se (så) gstt ssm fårejö (får-
gödsel) Dsl; likn. fr. Sk—BoÖgSdmVrm—DalVb. 
-sommar period med sommarlikt väder i april Vg. -vä-
der (-1- SkSmHaBoSdmDalMpNb, -la- Vg, -1s- Sk; äv. 
som två ord Ög> 1) väder i april; vanl. i ute. syftande på 
aprilvädrets oberäknelighet SkSmÖgVstmJ1Vb. °April-
vär ä som barnaröva Sm. 2) vädertyp som är vanlig i 
april. a) ostadigt, snabbt omväxlande väder (mellan sol, 
regn, snö osv.) SkSmHaVgSdmDalNb. b) snöblandat 
regn, snöslask SkVgDal. 
Avledn.: aprila f <aprilla (bf) o.d. Dal, 'aprilla Bl, 
dprila (obt), a'prilla (bf) o.d. Dal, aprillä, anprilla Nk, 
prilla (bf) Dal, präjla o.d. Gl> 1) personifikation av 
månaden april (i Dal äv. av färde  månmånaden) B1G1-
NkDal; jfr g am m al- april a . Då ber Anprilla ho ska 
få låna tre nätter å Majja (dvs, det blir tre kalla nätter i 
maj) Nk. 2) årets fjärde  månad; äv. om  tärde  mån-
månaden Dal; jfr gammal-aprila. SnyOn fa fel d'v 
i gsprillun (dat) nu snön går väl bort i april nu. 

apropå adv o. interj o. prep (särsk.: apprapir o.d. SkB1-
SmBoUl, °prapo Ha, abbrapd' o.d. SkÖgUl, 'amprapå 
Ul(hnf), a'plrapå Ul, 'apperpd o.d. SkUl, 'abberpd 
appsrt po' o.d. Sk, appert (°appart, 'apeirt) pa, lap-
pa(r)t pa Gl> 1) som adv. a) oväntat, plötsligt; äv.: 
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hastigt el. tvärt; vanl. i uttr. "det kom så a. SkSmG1-
SdmUlMp. b) i uttr. "apropå om det på tal om det 
SkSm. 2) som interj: hör du!; på tal om det!; det var 
sant! SkHaBo. °Men prapo Bretta lella, hwart skattu 
gå, ätter du öst så granner? Ha(GbgSpion). 3) som 
prep: på tal om SkSmHaVgUlMp. Apå-dä', så ska la 
han ud på aj (en) laggräjsa?Ha. 

apspel o. apenspel n <1. ap(e)- o. apo-: 'ap/spel GlDal, 
aspe- o.d. SinHaVgGl, öspe- Nb, -spel, Sm, -spil(1) 
Sk, a'befspel o.d. SkSmHaBo, -späl(1), -spell Bo(äv. 
abespäll), asve/spel, -spil(I) Sk; 'apuspel Gl. -2. apen-: 
dpenIspel SmVg, -spil Vg, dvenspill Sk> [för "apen-
spel jfr motsv. i Ity] 1) narrspel, gyckel, spektakel, upp-
tåg SkSm—BoG1Da1; äv. överg. i bet.: oväsen Sk; äv.: 
skådespel, teater Vg. Han hade bara avespel (spekta-
kel) får se Sk. Han driver sitt apenspel (gyckel) Sm. 2) 
bildl., om person Sm—BoNb. - särsk. a) person som 
driver spektakel el. härmar; gycldare Nb. b) person (äv. 
särsk. kvinna) som utsätts för el. ådrager sig ovilja el. 
åtlöje (t.ex. genom högfärdigt o. tillgjort beteende el. 
prålig o. uppseendeväckande klädsel); spektakel, narr; 
driftkucku Sm—BoG1Nb; äv. anv. som skällsord Bo. 
°D'ä syna åm en, att han sa stå som ett apespel för 
allihop Sm. Han va ett apespel fer fskk V g. 

aptit m el. (i SmNk äv.) fel. (i SmVgDs1 äv.) n <appelti't 
o.d. SkB1SmVgBoÖg, -ti'tt o.d. BoDsl, app- o.d. Sk-
B1Sm—BoÖg—Vrm.11MpNb, abbe- o.d. SkB1Sm—
DslÖgNkVrm, abbeti'tt o.d. HaBo, a'bbetett, 
-titt Bo, abon'tVrm, abbeti' Ha, a' pptik o.d. U111, 'abtik, 
°abbtikk Sm, °apotek Nb, abbelti'k o.d. SkSmVgVrm, 
-te'k o.d. SkSmVgBo(i ssg)Dsl, 	Vg(enst.); 
huvudtr. (acc. 2) på första stav. ställvis i B0Ds1U1J1Mp> 
matlust, aptit; al.; äv. pregnant: överdriven aptit el. 
glupskhet Nk; äv. allmännare: lust, håg SmDs1; jfr m at - 
aptit. Ja ä inte fuker, män ja har iggen abeti't Ha. Ja 
har ingen abbeti'k fs mat Sm. 
Ssg (äv. -te- Vg>: aptit(s)-sup SkB1SmVgBoÖgSdm-
Vrm. 
Avleda.: aptitare aptitsup Sk. - aptitlig särsk.: mat-
hågad Sk. 

apul, apule se apel. 
lapynja o. 'pynja f, lapynj(e) o. pynj(e) n (i Vb äv. m) 

(f: dplynja Hsl, -ynj, -yny J1, -ila o.d., å'puni o.d., 
°apyna Dal, 'apynja Vb(JALinder), c'åpyngian bf 
Gst(brd); äv. pynja Dal, °pinja Hsl, 'pö'nja Nb. (Anm. 
1. Formen 'apunja hos Rz skall vara 'apynja.) - n: 
.2'1300 o.d. Vb, å pönj o.d. NÅmVbSLpl, äv. åpö'nj 
NÅm; pösnje Åm, pö'ni (-s-) VbLpl, py'ni Vb. - m: 
dpyg SVb(enst.). (Anm. 2. Former med p- bl. i bet. 2.)) 
1) apa el. markatta NJ1(Westin)Vb(JALinder). 2) bildl. 
om  person, ofta kritiskt el. nedsättande, äv. som skälls-
ord; a.l. - särsk. a) i n o. m: person som glor Vb. b) i f: 
skvallerbytta Hsl. c) i fel. (i Vb) n: retsam o. förtretlig 
(påflugen o. efterhängsen) person (i Jl möjl. äv. om  
djur) DalGst(brd)J1NÅmNb; upptågsmakare, spefågel 
DalVb. °Ä e räjne cfpnja det är en verkligt påflugen 
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o. efterhängsen människa Dal. °Han jer såm e apöni 
(upptågsmakare) Vb. cl) i f el. (i VbLpl) n: pråligt ut-
styrd person, "åkerspöke" DalVbLp1; i Dal särsk. om  
fåfäng el. lösaktig flicka el. kvinna. e) i f el. (i Åm) n: 
nätt (flicke)barn JlÅnt. I a'pyny te barn .11. Ne lite (ett 
litet) pö'nje Åm. I) i f: kvinna som alla hackar på o. är 
elaka mot Dal. 

2apynja v 1, 2pynja v 1 el. 2, o. apynjas v dep 1 el. 2 
<a'pjga Dal, 'apynje Gst, apy'gga Hsl, 'Opynnjär pres 
Dal; py'ni (-öa-) o.d. VbLpl, "pöne Nb; 02pgn(Oas o.d. 
Dal> [till l apy uj a] 1) intr, (stå o.) stim Vb. 2) intr el. 
dep el. refl, bära sig dumt o. tafatt el. lustigt el. illa åt; 
äv.: vara ostyrig; ha hyss för sig; bråka, träta Dal; äv.: 
grimasera DalGstHsl. °Däm o'pynjäs så i du'vd int 
å'lld mi fö skratt de uppförde sig så lustigt så jag kunde 
inte hålla mig för skratt Dal. Du ska la-ve aspiga (låta 
bli att bråka)! Dal. (Det var ett äkta par) so öspyndes 
som trätte Dal. - särsk. i unr. "pynja och röra lägga sig i 
Nb. °Vo bö dö (varför måste du) pöne å rö'ör. 
Särsk. förb.: pynja ut sig styra ut sig Lpl. 
Avleda.: apynjig (bl. -ug) adj (å'pgalån, a'pigs Dal> 
om person. 1) tokrolig, full av spektakel. 2) bråkig (o. 
besvärlig). 

lapynje se lapynj a. - 2apynje m (OÖD) se laping 
(u. 2a p a avledn.). 

'ar öni, se la r n . - 2ar stengrund o.d., se har. - 'ar alv, 
se arel. - 4ar ärr, se ärr. - sar pron se annan. - 6ar 
ob art se e n . - ar- i ssgr se annan ssgr G, H o. 
anderbättre, anderledens m.fl. på ander-. - 
ara adv tidigt, se åra. 

arab m <ara'b o.d. SkUlMp> särsk., skämts.: häst(Icrake); 
a.l. °Jasss du ä ute å tjörer ma araben?Mp. 

arapa se avrape.- arbeda, arbedare, arbede, arbed-
erska, arbedsam se resp. arbeta, arbetare, ar-
bete, arbeterska, arbetsam. 

arbedslig adj <drbeislen Nk [jfr motsv. i no] arbetsam, 
flitig. 

arbeta v 1 el. (i NÖSmGIÖUINDalNb äv., i Hrj bl.) v 2 
o. arbeda v 1 (SkVB1Sm—SBoNVrmDal(Särna)) el. v 
2 (BoHrjJ1) <1. arbeta: cfr/heta o.d. Sk(äv. -beda)—
DalHslÅm—Nb, -betta o.d. VgNkVstmHsl, -bipta o.d. 
NDal, -bedda Bo, a'(„e)- B1SSm, °arbita Sm(JJLgren), 
drIbeta o.d. SkBlÖlÖgSdmSDalAmLpl, -betta 
-beda Ha, a'rlbeta o.d. SkB1SmBoSdm(äv. s(r-), -betta 
SkBlVstm, 	o.d. SkB1, a'äbetta o.d. B1Sm, a'betla 
Sm, -ta Bl, arbi'tta, g'rbitta Sk, dr/beta o.d. Sk—Dsl-
ÖgSdmVrmUlDalGstHrjMpÅmLpl, cfr- SkB1, -hetta 
o.d. HaUISDalGstHsl, 	a' o.d. B1Sm, ö'ribeda 
Ha, -hitta Bl, ailbäjta (a-) o.d. SkSÖSmG1U1VDail1—
Nb, -bajta o.d. VVgG1Vb, g'rbajda Ha, a' lbcllta, a'a-
SSm, arbalit o.d. Nb; huvudtr. (acc. 1) på andra stav. 
sporad. i VgNBoÖgHrj, ofta i SkDslÖUIHs1Nb. Anm. I 
SkVB1HaBoHrj.I1 är "arbeta o.d. i allm. y. rsprspåverkade 
former; jfr "arbeda nedan. -2. arbeda: a'rblea o.d. NSk-
SHaVVgSBo, -e, -e Bo, °arbedde ipf Hrj, gsrbea o.d. 
NSk, arbe ipf Dal(Sänta), g'(cOlbea o.d. NSkVB1SSm, 
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a'- NSkVB1, drIbea SSmVVgSBo, -be o.d. NJ1, 
o.d. SBoNVrm, arbeja o.d. SSk, cfrbeija o.d. VSm(Gas-
lander)Ha, arbäj(j)a o.d. Sk, cfr/baja, -båja o.d. SHa, 
arbaj(j)a SkSHa, arbäj(j)a, d9beja o.d. Sk, cfrbläj 
o.d. J1, -aja o.d. NHa; huvudtr. (acc. 1) på andra stav. 
sporad. i SHa, ofta i Sk) [för arbeda jfr fsv arbeida. - 
jfr arvoda o. ärvas] 
1) anstränga sig el. (be)möda sig el. sträva el. streta el. 
slita e.d. SmVgGlÖgUlDalHrjÅmVbLp1; äv. med prep 
Apa Åm; äv. tr:  mödosamt släpa (ngn el. ngt) GlÖg. 
Wen ig rbigte vad jag slet (näml. för att vända kalven 
i kon) NDal. °Hsrjäg än arbetä på å fo en blsnn d yga 
(blund i ögonen), sä va dö lögn Åm. Han a'rbete-n te 
grava (diket) å dräggke-n (dränkte honom) Ög. - särsk. 
a) refl med predik el. adverbial: anstränga sig så att 
man blir trött el. kommer loss osv. Vg. Dö sulle aldri 
falla mä in ä sätta mä på en sukkel (cykel) å arbeta mä 
trstter. Nu ha-ii vstt go te' å arbetat (lyckats arbeta) 
säkk lsss ijen. b) med prep ^på el. "vid: ansätta (ngn el. 
ngt) 11(lidm)Lp1; äv.: försöka övertala (ngn) Lpl. Dam 
lå9g der i tri dyggn å drbett på-im (honom, dvs, en 
björn i ett ide) å int fikk framm-en R Ja ha drbetä vd 
an (försökt övertala honom) män hö jikk int Lpl. c) 
med prep "med: göra ivriga ansträngningar för att be-
handla el. kurera (ngn el. ngt) Sinn Di a'rbete me 
armen (armen) te an jekk i sko (i led) ijän Sm. Hu tog å 
a'rbedd ma barnogga (-ungen; dat) på all möyla vis R 
d) försöka, pröva e.d. MpLp1; äv. med prep "på Åm. Ja 
sku föl drbet å törk ve (torka med) näsdukän Lpl. e) 
försvagat, i uttr. ^a. o. göra (osv.) ngt hålla på att göra 
(osv.) ngt HrjMpLpl. Skörvän (skalbaggen) drbet å 
ska ta sä ut båtte askön (ur asken) Lpl. (Han) stog 
döma (vid) vinkrusä ci a'rbetä å slog ti (i) g4rasa Mp. 2) 
om person: kämpa (i dödskamp) Sdm; äv. i utvidgad 
anv., om döden (personifierad): kämpa (med döende) 
Lpl. °Arbetä me dön (döden) Sdm. Dön fikk a'rbet lägg 
vd änn dänn (med den där) Lpl. 3) befinna sig i orolig 
verksamhet el. rörelse el. förändras el. omvandlas el. 
"mogna" e.d. a) refl, om brygd: jäsa Vstm. b) om trä: 
(p.g.a. skiftande luftfuktighet e.d.) svälla el. krympa; 
äv.: omväxlande svälla o. krympa GlNkVstm. c) refl, 
om nyslaget hamptåg: stadga sig, "hänga till sig" Gl. d) 
refl, om jord: vara el. bli lucker, reda sig Ög. e) opers, i 
uttr. °de arbetär me väre vädret är omväxlande mulet o. 
klart Sdm. opers, i uttr. "det arbetar med ngn ngn har 
orolig andning el. hjärtverksamhet el. krampaktiga rö-
relser e.d. (vid sjukdom) Sm. Dö drbetade mä-a (henne) 
hela natta så di trodde ho sälle (skulle) dö. g) om 
vålnad e.d.: vara i orolig verksamhet Nb. 4) utföra 
kroppsarbete el. (annat) praktiskt arbete i allm. (jfr 5); 
allm.; äv. i utvidgad anv. om  bi: vara i (ivrig) verksam-
hetVrm;jfrblock-,blod-,blå-,bos-,bål-,glåp-, 
gorr-, mol-, tve-, ut-, vräk-, våld-arbeta m.fl. 
Ja har sleded å arbäjad i all min da Sk. °Hong (hon) ä 
rappa te å abåjta Sm. Han molrer å a'rbeter han arbetar 
ihärdigt Vrm; likn. fr. VgSchnNk. Hån it (han äter) so-n 

arbeta särsk. förb. 

ovettes o a'rbdit SO-12 freos (fryser) Nb; lika fr. SkSm-
SdmU1.11Åm. - särsk. a) med obj o. predik el. adverbial: 
arbeta (så att ngt sker el. ngt el. ngn blir beskaffat/-ad 
på visst sätt); i sht refl: arbeta så att man blir sådan el. 
sådan; nästan allm. °Arbaita maldcen (latmasken) ör 
ryggen Gl. Arbetta &fick svätte, då bld-4u friskare Vg. 
Man ska fäl 'nt arbetä hö-fä män man lev (a. ihjäl sig 
medan man lever) Mp. b) med prep "i el. "med, med 
avseende på trä, sten e.d.: bearbeta; använda som rå-
material (för hantverk e.d.) (jfr 9 d) SkSmÖg. Dö va 
dän likste (bästa) sten ja nånstin har a'rbete i Ög. Ja ha 
arbajjad mye (mycket) me aske Sk. 5) utföra (kropps)-
arbete mot ersättning, lönearbeta; vara anställd el. yrkes-
verksam; nästan allm.; äv. tr, med "det som innehållsobj 
ÅmVbLpl. Min far han jikk å arbejede får fyttan öre 
dm dan Sk. Ho lääjg (hur länge) ha du drbejtat hö 
(här)? Sm. He bale ånt o a'rbäjt, he djik so mitji ud 
mat'n det lönade sig inte att arbeta, det gick åt så mycket 
till mat Nb. A'rbeta bonde arbeta som bonde Sdm. I 
skulte slädan ud he han had a'rbajte jag kvittade släden 
mot det han hade arbetat Vb. 6) följt av prep, ifråga om 
att utföra arbetsrörelse el. -moment i viss riktning; enst. 
Mö greve (hackan) asrbejt 'n at (mot) se J1. 7) fungera 
Sk(enst.). De e liasäm ente hueded (huvudet) vill 
arbäjja. 8) tr, tillverka el. färdigställa (ngt) SkÖgN1c. 
Min far brukte a'rbete möbler åt-en Ög. Dö di a'rbeta 
um daga (vid kyrkobygge), dö rasa um nättera (ur sä-
gen) Nk. 9) bearbeta e.d.; jfr hård-, lätt-, svår-, 
tung-arbetad. a) knåda el. älta (smör el. deg e.d.); 
äv. i absolut anv. SkSmVgBoGl—NkUl—Hsl. Di a'rbe-
tade smöret i en stor booke mö en trärev Sm. Vi 
a'rbeäta (knådade degen) me hendeii (händerna) Ul. b) 
massera (kreatur) ÖgGst. Hon a'rbeta kon mö halm 
(halm) Gst. c) bearbeta el. bruka (åkerjord) SkDs1G1U1-
11(lidm)VbNb. fik (årdret) a'rbäjt icloka (jorden) betre 
en harven Nb. d) med avseende på trä el. sten e.d.: 
bearbeta; använda som råmaterial (för hantverk e.d.) 
(jfr 4 b) VgHs1Nb. Dö (dvs, härd björkved) ä håt a'rbeta 
Hsl. 
Särsk. förb.: a. av 1) refl (i förb. "a. av sig), om slakt-
djur: genom häftiga rörelser i dödskamp göra sig av 
med (blod) Öl. 2) genom arbete betala av (skuld) Sk-
Sm—BoGlNkGstHslÅm—Nb. - a. bort knåda el. älta 
bort (kärnmjölk ur smör) Ög. - a. fram refl ( i förb. "a. 
fram sig Ög el. sig fram SkSm—BoNkNb), med möda 
ta sig fram SkSm—BoÖgNk; äv. i bildl. anv.: förbättra 
sin ställning el. komma sig upp ÖgNb. - a. hop 1) refl 
(i förb. ^a. hop sig), opers: dra ihop sig (till regn e.d.) 
Sdm. 2) genom arbete förtjäna (pengar) SDal. 3) till 9 a 
VstmSDal. - a. i knåda el. älta el. röra i (ngt); väl 
blanda i (ngt) VgÖgSDal. - a. Ihop 1) = a. hop 2 
Vrm. 2) = a. hop 3 SmÖg. 3) bereda (ull, lin e.d.) Ög. 
- a. in särsk. = a. i SmÖgVstm. - a. om = arbeta 9a 
SmVgSdmVrm. °Sän strsdde di svver salt å arbete sm-
et (dvs. smöret) väl' Sm. - a. på skynda sig el. fortsätta 
med ett arbete SkSDalNb. - a. till 1) refl (i förb. "a. sig 
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till), genom arbete förtjäna (pengar) el. förtjäna pengar 
till (ngt) VgÖg. Han arbettaläkk sna-te hele gåq Vg. 
2) = a. i Vg. - a. undan göra undan arbete SmSDal. - 
a. upp 1) refl (i förb. "a. upp sig), jäsa Sdm. 2) refl (i 
förb. "a. sig upp SkÖ1VgSdmJ1Nb el. upp sig HaSdm-
Lp1), genom arbete förbättra sin ekonomiska ställning 
el. bli välbärgad. 3) bearbeta e.d. a) = arbeta 9 a 
SdmVb. b) genom arbete förbättra (åkermark) SmHa-
VgG1Vrm; äv. med avseende på mark(område): om-
vandla till åker, odla upp ÅmLp1; äv.: genom arbete 
förbättra (en gärd e.d.) SmVgÖgVrm.I1VbLpl. c) an-
lägga (kolbotten) ÅmNb. cl ) bearbeta (trä) ÖISdm. e) = 
a. ihop 3 Ög,11. - a. ur 1) refl (i förb. ^a. ur sig), = a. 
av 1 R 2) = a. bort Ög. - a. ut särsk. refl (i förb. "a. 
ut sig), slita ut sig genom arbete SkÖ1VgNkVrmSDa1-
MpJ1Nb; äv. tt med avseende på kroppen Og; äv. som p 
ptp i adj anv.; täml. allm. Ärbete ut sin krspp Og. °Ho ä 
utarbeted, mänskestakkern Sm. - a. å arbeta med el. 
bearbeta (ngt); äv.: reparera el. underhålla (ngt); äv. 
intr: (be)möda sig el. anstränga sig NDal. Ig arken 
wiö'n (jag arbetade med veden) o bar inn. Dir Ovd byrt 

arbigt stugq de har börjat reparera stugan. - a. över 
arbeta övertid SmVgÖg. 
Avledn.: arbedandes ptp adj, om person: arbetsam, 
flitig NSk. °Åjn arbeanes kar. - arbeting o. arbeding f 
(drbetio Vrm, arbe'teg Dsl; a'rbeig, drbeig Bo, a'r-
Olik? Ha) arbetande, arbete. 

arbetare o. arbedare m <1. arbetare: drbeltare o.d. Sk—
VrmVstm—Hs1Lp1Nb, a'rbe- NSm, -tter o.d. Vrm, 
-dare SHa, d(p)be- o.d. B1SSm, drbe- o.d. SkSmHa-
ÖgVstmSDalLpl, 'tbc- SkB1BoÖgVstm, arbe't- Sk, 
dgbe- NSkB1, arbi't- Sk, a'rbe- o.d. Bl—VgDsl-
ÖgVrmLRDalGstMpJlÅm, errbe- Sk, d(a)be- B1SSm, 
ä'rbit- Bl, &Mei- (a-) o.d. SkB1G1J1VbLp1Nb, 'clabåj-
SSm, arbajter Nb; huvudtr. (acc. 1) på andra stav. 
sporad. i SHaVgBoDalGstHs1J1ÅmNb, ofta i Sk. Anm. 
1 SkVB1HaBo är ^arbetare o.d. i allm. y. rsprspåverkade 
former; jfr ^arbedare nedan. - 2. arbedare: drIbeare 
o.d. SkSSmSHaBo, a-, 	o.d. Sk, a s(a)- o.d. NSk- 
VB1, 	SBo, °är- SSm, arbejere SSk, drbeijliare 
o.d. SSkNHa, arbaj- o.d. SSk, aarba- SHa, arbäj-
Sk; huvudtr. (acc. 1) på andra stav. vanl. i Sk> 1) person 
som utför kroppsarbete Sm—SdmVrmUIJ1; jfr blod-, 
blå-, bos-, bål-, fläng-, våld-arbetare m.fl. 
Dö ä en redi arbajjare, han kunne ta å (skära) hundra 
hallträva (halvtravar) havvre på dan Ha. Sit d svättuje 
(svett) sa (ska) en arbetare lokta Vg; likn. fr. Smög. 2) 
lönearbetare; anställd el. daglönare inom industri el. 
jordbruk e.d.; nästan allm. (ej bel. fr. VNorr1). Ps 
ssmmen (sommaren) då ar (har) en jogbrukere före (ar-
bete) te ss mogga arbetera Sm. De va juladana så 
jesällåma å arbe'tarna va fri (lediga) Sk. 3) arbetsbi 
SmVgÖgVrm. 
Ssgr: arbetar-bi <°äabetare- SSm) = arbetare 3. 
-dräkt <arbetare- Ög> koll., arbetskläder. 

arbete o. arbede n <1. arbete: dr/bete o.d. Sk—Smyg— 

DalVbLp1Nb, -bigt(e)NDal, ribett o.d. Ds1VrmVstm- 
Hsl, 	g'rbede VB1, a'(g)bete o.d. B1SSm, drbitle 
o.d. Dsl, -te Sk, drIbete o.d. BISmHaÖg—DalLpl, ?sr-
SkSmögNk, drbett o.d. VstmHsl, arbe'tte, a‘rbette Sk, 
drbede Bo, a'(a)bete o.d. B1SSm, arbi'tte Sk, dr/bete 
o.d. Sk—Dslög—GstHrj—ÅmLp1Nb, 	o.d. SkHa, 
drbette o.d. HaSDalGstHsl, ä'rbett Hsl, ä'rbede o.d. 
Ha, a'(s)bete o.d. SSm, ä'rbitte Bl, a'rbejte (a-) o.d. 
B1G1VDa1J1VbLp1Nb, arbelide Ha, asrblajt (a-) Vb, 
-ajde, -åjde o.d. Ha, a'rbäjt Nb, 'aabitijtet bf, a'abdjtä 
o.d. SSm, arbalit Nb; huvudtr. (acc. 1) på andra stav. 
sporad. i DslNkHrj, ofta i SkÖU1Nb. Anm. I SkVB1Ha-
BoHrjJ1 är "arbete o.d. i allm. y. rsprspåverkade former; 
jfr "arbede nedan. -2. arbede: drble o.d. NSkSHaVVg-
BoSVDsl, -e SHaVVgBoSVDsl, g'rble SHa, -e NSk-
SHa, arbett bf Dal(Särna), drble o.d. Sk, -p NSkSSm- 
SHa, 	.d(g)be o.d. NSk, a'(a)bg o.d. NSkVB1- 
SSm, drble o.d. J1, 	o.d. SBoSVDs1NVrm, Ork 
NSk, 	SSm, arbejj, -e SSk, a'rbei jj NHa, -e Ha, 
arbaje o.d. Sk, arbäj(j) o.d. SSk, a'rbaje Ha, arbajj 
SSk, arbajj, -e, arbaj Ha, arlbäj Sk, -beijj, -bajj SSk, 
a'rbdj NSk, drbej o.d. il, g'rbeij SHa, ä'rbaje NHa, 
arbaj, gsrbaje Ha> [för arbede jfr fsv arbeide. - jfr 
arvode] 
1) ansträngning el. besvär el. möda el. slit SkSmVgBo-
SdmDa1J1; äv.: företag Sk. °Må möt (mycket) arbe figge 
di dödn (dörren) på glänt Sm. °De e ett helt arbej ä 
bdrra (bara) gå rakt åver gadan Sk. 2) kval; (döds)kamp 
Vg; jfr döds-, tänk-arbete. Okket (vilket) arbete 
han hadde inna han jrapp! 3) om kroppsarbete el. an-
nat praktiskt arbete. a) om kroppsarbete el. annat prak-
tiskt arbete som verksamhet, det att kroppsarbeta el. 
utföra annat praktiskt arbete; allm.; äv. i utvidgad anv.: 
(ivrig) verksamhet (av myra) Sk; jfr h o p -, tve-ar-
bete m.fl. °Ho (hon) får arbete ur hennra (händerna) 
Sdm. °Di hade ente stora fodringa på sett arbaj i den 
tien Ha. °Igånge hänner för ett lätt arbete (ordspr.) 
Vrm; likn. fr. SkSmVgSdinNkUIMpJl. Lökka te arbett! 
lycka till arbetet (hälsningsfras till person(er) i arbete) 
Vg; likn. fr. B1SmHaSdinHrj. - särsk. 1) i uttr. (vara 
el. 'gå el. lomma) i arbete (SkVgBoSdmVrmGstÅm- 
Lp1Nb) el. "till arbetes (DalGst). 	 fastn dö va tidit ss 
va clsni oppä å i fullt arbet ållihop Åm. Dsm ä tö 
arbetss allihopa Dal. 2)i uttr. ^sköta a. uträtta el. utföra 
arbete Sk. b) om viss typ av kroppsarbete el. annat 
praktiskt arbete; göra; allm,; äv. överg. i bet.: yrke Sk-
Bl; jfr block-, blå-, bond-, bos-, bål-, karl-, 
kon-, mol-, pet-, påt-arbete m.fl. Da ä Ou (ett) 
styvt arbdj å bryda stål]] Sk. "Annars va an en starker 
kar, ssm inte krusa för nsge arbete Ul. Di fyste tresko-
jarnen ja jore, de sa smeen de va ente mitt arbäj så 
snart jag hade gjort de första träskojärnen, så sade 
smeden att det inte var ett arbete för mig Sk. c) om 
enskild arbetsuppgift; syssla el. göromål; nästan allm.; 
äv.: uppdrag Sm. °Dä rakk (räckte) i firera dagar, arbeta 
Åm. Vi brua (brukade) å jelpa varandra når vi skolle 



143 	 arbete ssgr 

jårra (göra) nåd arbä j Sk. °De ä tusen arbe hemma Bo. 	allm.) o. -förd <-föcl o.d. SdmSDalHsl, -fscl U1V stm, 
Di toke cipp arbete de tog upp beställningar Sm. — särsk. 	-fök VDal) 1) = -b ö r g 1; nästan allm. 2) = -b ö r g 2 
i uttr. "sköta ett a. uträtta el. utföra ett arbete SkVBI- 	VnnHs1VbLp1Nb. Han va int na vidarä arbesför Lpl. 
SBo. d) tillgång på arbete; sysselsättning, "att göra"; 	-förening syförening SkB1Sm. -gill = -b ö r g 1 Vb. 
nästan allm. °Åjn (en) haa aabåjte sau dö föslää Sm. 	-giren (-jeren o.d. MpSJlÅtn, -jean Bl, -kim Hg) o. 
Han har hatt får myed (för mycket) arba'jj Sk. Arbeed 	-girig (-ug) <-jiri o.d. SmÖgNI(Vrm, -jud Sdm, -finger 
träd (tröt) Sk. Ds (de) sdm inte ha aå,be fa ta se (får ta 	o.d. ÖgNk, -jeri o.d. SkB1SmHaÖgVrmU1, -ferier o.d. 
sig) Sm; likn. fr. Sk. e) straffarbete; i ssgrna fäst- 	BlVgÖg; -jiru o.d. UISDalNb, -jeru o.d. 
nings-, marstrands-arbete. 4) lönearbete; an- 	-jeruger U1) [jfr motsv. i finl o. no] 1) (överdrivet) 
ställning; nästan allm. — särsk. a) i ute. "gå på a. göra 	arbetsam el. ihärdig i arbete BlHaVgög—UlGstHsl- 
dagsverken (hos ngn) SIcHaVgVrm. Den ene sönen han 	Mp—Nb; särsk.: som arbetar utan rast el. utöver nor- 
ha-n 'te nod stelle (någon gård), han går po arbaj Sk. 	mal arbetsdag SmÖgU1SDa1ÅmVb; äv.: som tidigt är i 
b) koll., dagsverksarbete; äv. om  enskilt dagsverke Ög. 	arbete Sk. Han ä så arbetsjeren att han ha 'nt ro varken 
Tänk va gossera (godsets underlydande) fikk före arbete 	natt häl dag Åm. 2) om arbetsgivare: som fordrar mycket 
ve harrgån fsrr i dn. 5) utförande Sk(enst.). (Beslagen) 	arbete av sina anställda VgÖg. 3) om viss typ av arbete 
°va i arbeed nåd ligt (det på kistan). 6) arbetsresultat 	el. om  arbetsuppgift: som fordrar mycket arbete, krä- 
SkVgBoSdinNb; äv. konkret: arbetsprodukt, alster; äv. 	vande Lpl. Hö ä arbesjerut e föra det är ett krävande 
om ngt under arbete SkSmVgögSdmVstmJ1; handar- 	arbete. -gjord arbetssele Gl. -gnista = -fl i s NSkB1- 
bete SkBlÖg; äv. pregnant: välgjort hantverk NDal; jfr 	SSm. -gnoen = -fiken NSk. -god [jfr motsv. i fint] 1) 
bind-,halm-,hår-,smides-arbete m.fl.Ddj ska 	= -b ö r g 1 SmVgUlHsl. 2) = -b ö r g 2 SmBoNb. -gro f 
vel snart syna arbi'tted i tjikkan Sk. Harran o narran 	arbetsam kvinna R -gudsris = -fl is Vb. -göde <-geod 
skoda lidkvdjåt arbe herrar o. narrar skådar halvgjort 	Nb) person som arbetar ihärdigt men utan förstånd, 
arbete (ordspr.) Nb; likn. fr. VgBoSdm. 	 "arbetstok". -hjon 1) arbetande el. arbetsför hushålls- 
Ssgr <-ts- el. -s- allm.; den senare formen kan motsvara 	medlem HslÅm—Nb. 2) lantarbetare el. daglönare (inom 
"arbets- el. "arbeds-): arbets-beta arbetspass mellan två 

	
jordbruk) SmVgSdmNkSDal. -hjälp 1) hjälp med (el. 

måltider VgBo. -bi SkB1SmHaVgDslög—VrmVstm; 	i) ett visst arbete; ställvis; äv. konkret(are): (tillgång 
äv. bildl. om  person Sm. -buse person som arbetar 	till) folk som hjälp i arbete; arbetskraft GIDalNb. Hå 
mycket Ul. -byta om hushåll o.d.: utbyta tjänster, ömse- 	(ha) ddkit ve arbäsjskpa Nb. 2) om grannars ömsesi- 
sidigt hjälpa varandra Nb. -byte [jfr motsv. i finl o. no] 

	
diga hjälp vid förrättande av större arbete NBo. -hjälpad 

utbyte av tjänster, ömsesidig hjälp (mellan hushåll; ofta 	adj, som har nog med arbetskraft SDal. -husbonde i det 
i form av gemensamhetsarbete); vanl. i uttr. "göra a. 	skämts. uttr. te å va arbeshsspen att bara titta på när 
VgVrmUlDalHrj—Nb. Nermest grann menn å jeg djOir 	andra arbetar NVrm. -håg arbetslust VgHsl. -hål gård 
arbesbojt vä wdrader då vd truske min närmsta granne 	där man måste arbeta mycket Gl. -häst särsk. bildl. om  
o. jag gjorde a. med varandra när vi tröskade Nb. -by- 	person: 1) stark arbetare Nk. 2) = -fl is Vg. -igel (Ög) 
ting = -byte Vg. -bål m (-bsk Ög) stark o. ihärdig 	o. -igla (Sdm) = -fl is. -ill som av arbete lätt blir ilsken 
arbetare. -börg adj 1) arbetsför, (fullt) arbetsduglig Dal. 	el. på dåligt humör ÅrriLpl. °Han va sä ärbetsill sä han 
(Barnen har vuxit till sig nu) so Ner irå (så de är) 	va sä besveli å vara lave ti (tillsammans med i) ärbete 
arbietsbörger. 2) duktig att arbeta VDal. -dag särsk.: 	Lpl. -iver = -håg VgVrmÅmVbLpl. -järn särsk. = 
symöte Vrm. -dalkarle mansperson från övre Dalarna 	-flis Öl. -karl 1) kroppsarbetare BlÖlDslÖgSdm- 
som (säsongsvis) arbetar utanför hemtrakten SDal. -don 	Vstm—HrjÅm—Nb. En better arbeskar få an (man) int 
1) arbetsredskap, verktyg VgNb. 2) arbetsfordon (mot- 	Lpl. — särsk.: lantarbetare el. daglönare (inom jordbruk) 
satt: helgdags-don) Nb. -donal <-dongler pl Vg)= 	SkB1Sm—GINk—VstmGstHslÅmNb. (Han) "gick sum 
-don 1. -drivare person som arbetar (el. får andra att 	vanlen arbejtskar bi böjnduna (hos bönderna) u arbejta 
arbeta) ihärdigt Vg. -dräkt koll., arbetskläder SkNk. 	Gl. 2) arbetare med stor arbetslust o. -förmåga BlVg- 
-dräng särsk.: dräng som deltar i jordbruksarbete (mot- 	BoNk—VstmVbLp1Nb; äv.: arbetsför mansperson Vrm- 
satt: ladugårds-, stall-, trädgårds-dräng) Vg. 	UlDallirjÅm. °Nån arbetskar dö va-n rakt inte V stm. E 
-fiken ihärdig i arbete Vg. -fils f person som arbetar 	bir (det blir) ing'n arbetskar åv 'n (av honom) mer SDal. 
ihärdigt, arbetsam person VgBoDs1Vrm. -folk koll. 1) 	-klass arbetarklass SkSmHaSdrnNkUlÅmVbNb. Int fo 
personer som (löne)arbetar, arbetskraft; i sht: lantarbe- 	arbesklass 'n na bäke-ne danne inte får arbetarklassen 
tare el. daglönare (inom jordbruk) Sk—DalHsIMpJ1Vb- 	något av det där Åm. -knubb 1) arbetsvalk (i handen) 
Lp1Nb; äv. om  enskild arbetare SkVgGl. Ja vet-nte var 	Gl. 2) = -fl i s Gl. -knul 1) = -knubb I GIDal. 2) = 
en baa (bara) ska f8 arbetsfslk nu te ssmmen (somma- 	-fl i s GlDalÅmNb. -knöl = -knubb 1 Gl. -knös = 
ren) Sm. Dai tu (de två) årbesfålken Sk. 2) personer 	-fl is Lpl. -kona kvinna med stor arbetslust o. -för- 
som arbetar duktigt NÖSm. -fräk [jfr motsv. i no] mö- 	måga VgNb. -krok arbetsplats Sk. -kula 1) = -fl is Bo. 
dosam, besvärlig NBo. -färd <-fair o.d. Ög, -fair Vg) 

	
2) arbetshäst Sk. -kvinna = -kona VstmJ1. -kälke Sk- 

arbetsduglighet Ög; raskhet i arbete Vg. -för (nästan 
	Ö1SmG1. -kärra HaVgDalNb. -lag 1) arbetslag; täml. 
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allm. 2) [jfr motsv. i no] sätt att arbeta, handlag i arbetet 	arbetesa f <drbetesa Vg>= arbeterska. 
SDa1J1Åm; äv. pregnant: gott handlag i arbetet SDal. arbetsam o. arbedsam adj (drbetIsamm o.d. SkÖlSm- 
-larv = -fl is Vb. -lust SkB1SmHaVgDs1G1ÖgNk— 	VgGlÖgSdmVrmVstmVDalHslÅmNb, g‘rbet-, arbe'd- 
SDalMpÅmNb. -lusten = -f iken Vg. -lätt som arbet- 	Sk, a'rbet- Bl, °aabet- SSm, drbet- o.d. SkB1SmHa- 
ar snabbt Vg. -löst f (Lpl) o. -löste n (J1) brist på arbete; 	VgÖgVrmUlDalGstHsIMpLpl, drbet- VSmHa, dsbet- 
arbetslöshet. -manke = -k nubb 1 Ög. -mask [jfr motsv. 	o.d. B1SSm, drbäitsamt n Gl, arbeitsa'mt n Åm, 
i finl] = -fl i s Gl. -myra särsk. bild!. = -f 1 i s SkSm— 	drbelsamm o.d. SkSm—Ds1SdniNkVrmVstinDalHsl- 
Dslög—VstmGstHs1Nb. -människa f (SkB1SmHaVg- 	VbLp1Nb, a'rbe- Sk, arbisa'mm o.d. Nb, drbelsamm 
Ög—VrmDalMpJlÅmLp1Nb) o. -människe n (G1) per- 	o.d. SkNDal, drbe- Sk, as ybe- o.d. NSkB1SSm, drbe- 
son (i sht kvinna) med (stor) arbetslust o. -förmåga; 	o.d. SmVgSBoVrmUlHsl—Nb, drbäi- o.d. VDal, 
med föregående adj: person (i sht kvinna) som har så- 	°arbej- SSk, °arbaj-, arbåi- SHa, 'ärbej- J1. I SIcNDal 
dan el. sådan arbetslust o. -förmåga G1Hs1; äv.: arbets- 	äv. huvudtr. (acc. 1) på andra stav.; i Nb vanl., i UlHsl- 
för person Gl. °Han har faun am n redi arbajsmänska te 

	
knVbLpl äv. huvudtr. (acc. 1) på tredje stav. Anm. 1. 

näring Ha. -mör m (Ds1Vnnilfikm) el. f (Vrm) [jfr motsv. 	Reflexer av ä. nom -er i SkB1Sm—BoG1. Anm. 2. For- 
i no] o. -möra f (VrmSDal) = -my ra. -piga piga som 	mer utan t (d) i förleden kan motsvara "arbetsam el. 
deltar i jordbruksarbete Vg; jfr -dräng. -pjältar pi, 	"arbedsam) [jfr ärvandsam, ärvesam] 1) om per- 
arbetskläder NSk. -rula = -knubb 1 Ög. -ryss = -fl i s 	son: som arbetar mycket; flitig el. ihärdig i arbete; näs- 
NDal. -sele nästan allm. -sena = -fl i s SmÖg. -sliten 	tan allm. Stark ä 'n å arbesam ä 'n, män inge hannlag 
[jfr motsv. i no] utsliten el. utarbetad av hårt arbete 	ha 'n Åm. 2) som fordrar mycket el. strängt arbete; 
VrmDalHs1J1—Lpl. -sliting m = -fl i s Gst. -snål [jfr 	ansträngande, mödosam, besvärlig; i sht om viss typ av 
motsv. i finl] 1) = -girig 1 (början) SmVgÖgNk. 2) = 	arbete el. enskild arbetsuppgift; nästan allm. Väva dräll 
-girig 2 SmVgNk. -stråka (-stry,ko Nb, °-strucku Vb- 	d-ä ett rätt arbetsamt jöre Sm. He (det) var arbetsa'mt 
(Stenberg)) kort (men intensivt) arbetspass, arbetsryck. 	te hugga timmer Ul. D-ä arbesamt gå offer (uppför) 
-sätt n, särsk.: plats för malmbrytning i gruva; äv. i 

	
bädd Åm. - särsk. a) om tid el. tidsavsnitt HaVgHrjJ1- 

utvidgad anv.: arbetsplats Vrm. -tag 1) vanl. i pi: för- 	ÅmNb. Tresketia (trösktiden) va a (en) arbetsamme-Ii 
måga att arbeta effektivt o. snabbt HaVgBoVrmVstm- 	Vg. b) om föremål för arbete el. ansträngning SmHa- 
MpJ1Nb. Dän ha-nojj arbestaja i sök, bara ham-vell 

	
BoVrmDal(Särna)J1knLp1Nb. Häjjna ä sä arbesamm 

han kan nog arbeta bra, bara han vill Vg. De ä inga 	än dkälrapp detta är en så svårodlad åkerlapp Lpl. °Dä 
arbestag i-n Bo. 2) i uttr. ^vara resp. komma el. varda i 	va-fl arbesammen bakke dä harmä (det här) Åm. c) om 
arbetstagen el. (i U1) -taget vara resp. komma (riktigt) i 

	
barn: arbetskrävande, svårskött NDalLpl. 

humör o./el. i gång med att arbeta SkVgÖgUlVstmMp- arbetsera v 1 (arbelse'r, arbi-, °-särNb) ständigt arbeta 
J1Nb. Nu ä han riktit i arbestaka Vg. E e (det är) ss 	(utan rast o. ro); arbeta hårt. 
mytji fsirk ssm e i arbetstadji Ul. -tam van vid arbete 	arbetslig se arbedslig. 
Vg. -trul person som arbetar hårt J1. -truten om per-  arbogaöl n <a'rbågalölr Vg, drboga- Nb, °arbsga- Mp, 
son: som har brist på arbete Ha. I -tråt s arbetsbrist; 	°arboga- Vrm, °arbåge- Gl, drbugå-, 	NDal; 
arbetslöshet NSk. °Deur va arbeströd i stan. 2-tråt (NSk- 	äv. som två ord: bf 'arbsgä ölre o.d. SdmVstm> [delvis 
VB1) o. -tråta (SHa) oböjl. adj, som är utan arbete; 	med anslutning till armbåge; jfr finl armbdgaöl] i 
arbetslös; a.l. °Öllihobans va bleena (allihop hade bli- 	tales. "det kommer efter som arbogaöget) o.d., om ngt 
vit) arbeströd NSk. -träl [jfr motsv. i finl o. no] 1) = 	som får obehagliga följder el. efterverkningar. 
-f 1 i s SkÖ1VgBoDslNkVrmVDa1J1Vb. 2) = -knubb 1 arbuda se arvoda. - arbude se arvode. - ard viss 
BoDs1Vrm. -tur i uttr. i arbesturen i arbetet; i vardags- 	sjöfågel, se år d . - 2ard årder, se årder. - larda sel- 
lag NSk. -tyg 1) = -don 1 VgJlÅm. 2) tyg till arbets- 	stropp, se årda. - 2arda v se ardra. - ardas se 
kläder HaSDal. -tåga (-tåja Vg> arbetsam person el. 	2arta. 
häst. -tämd = -b ö r g 2 Vg. -ulv = -fl i s Vb. -vagn ardenner m o. ardennare m <särsk.: agä'nder o.d. Sm- 
SkB1Sm—SDa1Mp. -valk = -k nubb 1 SkSm. -varg = 	ÖgN1c1J1J1ÅmNb, arde'ndåll-  Sk; ardä'nnare o.d. 
-fl is NDal. -vård m (-va Vg) om persons följeväsen 	adä'ndare Sm> ardennerhäst. 
som ansågs ge sig till känna genom arbetsljud (som 	-ardig adjbildande suffix (-airi(er) o.d. Vg > [jfr on ardig , 
varsel e.d.). -väg särsk. i uttr. Ai  arbetsväg(en) när det 	v an ardi g o. -a r ti g] som har sådant sinnelag som el. 
gäller el. i fråga om arbete SmHaVgG1Vrm. Han ä 	som har böjelse för det som förleden uttrycker; jfr e n -, 
dukti i arbesväjj Ha. -åhåge m (a'rbe(t)s4 NVrm) = 	pock-, trots-ardig m.fl. 
-h å g . -ök arbetshäst SkSm. -ökta = -beta Bo. 	ardra o. 2arda v 1 (a'clra o.d. SdmNk, 	Sdm(Ihre); 

arbeterska o. arbederska f rbeteka Nk, a' pbeteska 	dela o.d. Sdm) vänta el. dröja el. söla (med ngt); äv.: 
SSm, arbe'tårska Sk, a' rbeterska Ha, °arbeterske ÖSm, 	(gå o.) dra sig, inte komma sig för med ngt; a.l. °Ja ha 
arbe'itärk Nb; °arbeerska NSk> kvinna som utför 	ardra mä-t i dä längsta Nk. °Ja ha ardä å ardä helä 
kroppsarbete el. annat praktiskt arbete, arbeterska; jfr 	långä tin men de ha-nte vurti någe åv Sdm. Gå å acira 
grov-arbeterska. °Ho ä e go arbeterske ÖSm. 	Nk. 
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'are m (a'ra ÖMp) [utlöst ur ssgn gran-nare; jfr nare] 
tätt bestånd av små barrträd (i sht granar); som efterled 
i ssg äv. om  enskilt träd (som vuxit) i "are"; jfr gran-
are. °Ha finns en ara uta bäde, där vi kan hsgge 
störan. 
Ssgr (dra- ÖMp): ar-gran liten gran (som vuxit) i 
"are". -stör stör av "argran". 

2are al, se ärre. - 3are se are 1. 
-are suffix (-are, -are, -ere o.d. GötalSvealSNorrl, -ar, 

-ar, -er o.d. DalMo.NNorrl) särsk. i inbyggarbeteck-
flingan -bo; vanl. i pl; täml. allm.; jfr boråsare, gö-
teborgare m.fl. 

arel o. årel m (dril VgBo, &rit Bo, a'rel NHaVgBo, 
drel, drel, drrel, drrel Bo, ale o.d. NHaVgBoVNk- 
Vrm, dite o.d. NHaVgVrm, hdle, 	Vg, dre Bo- 
VVrm, del VgVNkVrm, a'al o.d. Vg, al o.d. VgVNk, 
alt o.d. 'VNkVrm, ar VVrm; 	NBoDsl) [jfr aren, 
ären, äril] 1) lager av hård jord (av grus, sand, lera 
e.d.) under matjorden, alv; äv. om  grus osv. i el. ur detta 
lager VVgBoVNIcVrm; jfr sand-, sten-are!. Vi 
gräävd ända tess vi kåm ne-te aag Vrm. - särsk. a) 
bank el. rygg e.d. av hårt (el. ofruktbart) jordmaterial 
(grus, sand, lera e.d.) Bo; jfr 1 er -, s and - arel . b) 
(sand)grund, (sand)revel (i vatten) Bo. Han säjla på en 
arrel så båden satt fast Bo. 2) om bakugnsbotten av en 
blandning av lera, sand, småsten, kalk, snäckskal e.d. 
Bo. Areln va fog utå bkålera, sann å småsten Bo. - äv. i 
utvidgad anv. a) om bakugnsbotten el. spiselhäll (i öp-
pen spis) av tegel el. sten el. (i VgVrm äv.) av järn 
NHaVgBoVNkVrm; jfr eld-, järn-, spis-, tegel-, 
ugn(s)-arel m.fl. Di bakkte kakera på ale Vg. b) 
stenhäll, berghäll BoVrm. 3) eldstad, härd (i öppen spis) 
NBoDsl. 4) murat bakugnsvalv (VgBo) el. nedre del av 
rökgång till öppen spis (NBo). 5) lager av sädeskärvar 
(i lada) Bo. - Litt.: EAbrahamson 1936 s. 160 ff.  
Ssgr: are!-bank o. -brank bank av hård jord SBo. -jord 
hård jord under matjorden, alvjord SBoVrm. -pylt,a, 
-pytta se eld ssgr. -sten (äv. 	Vg) sten el. tegel- 
sten i (el. avsedd för) bakugnsbotten VgSBo; äv. om  ett 
slags mörk, härd stenart, lämplig i bakugnsbotten Vg. 
-tegel (dta-, 'årets- Vg) tegel i (el. avsett för) bakugns-
botten. -ugn (äv. drels- Vg) bakugn med tegel- el. 
stenbotten VgSBo. 

arelse n (drelse Sm, drels Öl) i uttr. "inte ett a. inte det 
minsta, inte ett dugg SmÖl; äv. adv: inte alls Öl. °Nå 
(när) han iint vill (ville), då så (såg) han iint ett arels 
Öl. Ja vet fint ett arels va dåm e Öl. 

aren m o. Iåre m (are'n (a-) Hrj; d're NVDal) [jfr fvn 
arian, no dre; jfr a r el, ären, äril] eldstad (utan spis-
mur el. skorsten) mitt på golvet i eldhus, eldpall. 

arest se armborst. 
arg, arrig (-ot) o. arig (-ot) adj <1. arg. A. med enstavig 

stam: arg (a-, a-) NSk(äv. a-)G1NkU1—HrjVMp--Nb, 
ärg (e-) UlDalHsl, äv. harg Ul; a'dger (a-) o.d. NSk(äv. 
--kår)NlcUIVstm, -gar, -gur Gl, äv. akisa o.d. NSk; adj 
(a-, a-, a-;-j) o.d. Sk—DslÖg—Hs1Mp--Nb, ärj Bl— 

arg 

Ds1SchnVrmMpikm, äv. had (hö-) SdmUl, gj, aj, eifij 
o.d. SkB1SSmSHa, ar(r) SkSHa, ärr Sm(enst.); a'rlie(r) 
(a-, a-, a; -js(r), -je(r)) o.d. Sk—DslögSchnNkVstin, 
d'ije(r) o.d. Bl—BoÖgSdm; g'lis (g-, gg-, As.; -få, -ja), 
o.d. NSkB1SSm. - B. med tvåstavig stam o. acc. 1: g'ri 
(g-, 	Nb, dri (a-) NSkSHaVbNb, a're (a-) VbLpl, 
a'rri(dr) SkSHa, 	(ä-) Vrm, a'rdij (a'r-) Sk, -ig(er), 
-eg(er) o.d. NSkSHa. - 2. arrig (-ot), arig (-ot); med 
acc. 2, sporad.: a'rri SVS1cNSm, dri(i) SVSkSHa, a'rrig 
NSk, cu(r)ed SHa; äv. (i bet. 6 c) n if/et, -at Bl. - Anm. 
1. Till formerna under 1 Ain äv. art, art (a-) o.d. 
SkSmHa, at, at HaVrm, att (a-) SmBoU1J1(lidm)SLpl. 
Anm. 2. I pl (i sht av former under 1 B) äv. acc. 1, dvs. 
a'rria o.d. Sk(ofta)Ha> [alla former, äv. de under 1 B o. 
2 i formavd., är utvecklade ur ä. argh(er), de under 2 
med (sekundär) anslutning till adj på -ig (-ot); jfr da 
arrig. - jfr 1-2arga, arge, 2argera, arglig, arg-
ligen, argnas] 
1) ond, elak, ondskefull; illvillig; usel o.d.; äv.: farlig, 
skadlig o.d.; sporad.; jfr ill-arg. °Satans aaja lesst Bl; 
likn. från Vg. På ade streka (strecken), på sattyg Ög. 
°Iggen e så anj att ikke de finns moga värre (ordspr.) 
Ul. - särsk. a) i överf. anv., om tunga el. ögon: elak; 
äv.: som skadar (i sht kreatur), "ond" ÖlDalGst; jfr 
arg- ögd. °Ett tajt ööj ("ont öga") de kan feemm 
(fördärva) bd fåkk å kräk Öl. - b) [jfr motsv. i ä. sv] i 
uttr. °gå ätte nå ens arjesta vilja ngn illa Sm(JJLgren). - 
c) i uttr. "vara ngn a. Ög el. a. vid ngn Vb, bete sig 
illvilligt resp. elakt mot ngn. °Kallär du mäj vcuj, ska ja 
varti di (din) ko ad (sade vargen till bonden) Ög. (Dräng-
en) va-se (så) a'ri ve ma'rra (märren) Vb. - d) i det 
omskrivande uttr. (väl bl. anv. inför slakt) "vara arg 
slakta NDal; jfr elak, led. I skum (vi skall) wa dirgä 
idag. - e) i uttr. "den arge SmG1 el. °argestn Nb(IhreS), 
eufem. för: djävulen. Dö va då fä'kve dän ade! Sm. - 

med bleknad bet.: dålig; klen, svag Vrm(ANoreen 
1878)J1(lidm). De va att i Jjag ti-n dienna det var då-
ligt slag i den där (personen) J1(lidm). 

snar till vrede, argsint, ilsken o.d.; täml. allm., dock 
ställvis (i sht i Svea! o. Norrl) mindre van o. i vissa 
mål i NNorrl bl. i positiv; jfr 6-8 nedan samt elak, 
ettrig, ilsken, sinnig, sint m.fl. a) om person; 
a.o.; jfr bråd-, snar-, tvär-arg m.fl. °Sissa ai oina 
(är en) argo käiring som ente ai goe o traingas mö Sk. 
Dän a'rkaste au dåm (dvs, av hunden o. bonden) va 
bo'nen säl (själv) Sk. °Ari som en brems (broms; om 
argsint person) Ha. Gu trösta russen (ryssen) um han 
kåmme-gu, fsr min Pär ä så gruveli tider (sade gum-
man, när pojken skulle exercera) Vg. - särsk. 1) i ute. 
^a. av sig argsint SkB1SinHaVgSdmGstNb. °Hon e sau 
ani o galen au se, sau ingen vaugar gau när na Sk. Hon 
va sa rälija a'd a9 se Bl. 2) i unr. arg i huvve o.d., 
argsint Ul. 3) i ordspr.; ställvis. °Snäll karl får arg 
kärring Bl. °De ä ingen ägare utan han ble goe nsen 
gång Sm. 4)i skällsord; sporad. i Götal. Din drra bälta! 
din argbigga Sk; jfr möjl. ^Arabella n pr. °Ditt drja 
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le'a ! Sk; jfr led adj. A'rrie bri'ttsr (om vresiga frun-
timmer) Sk; jfr arg -britt a . — b) om djur (t.ex. häst, 
tjur, bagge, hund, katt, gås, tupp, bi): aggressiv, snar att 
anfalla; (folk)ilsken; täml. allm. (jfr början av mom. 2); 
äv. i uttr. "a. av sig SIcHa; jfr folk-arg. °Hunn (hun-
den) ä så ag, så han biter hemfolket Sm. Kåmm fsr 
(råkade ut för) en argan (ack) oksa UL — särsk. i ordspr. 
"arga katter få rivet skinn el. 'arga hundar etc., varian-
ter från SkB1SmHaBoSchnGst resp. VgSdmVrmUlDal-
MpAm; äv. °arge hästar drar bäst Bo, variant frän Sm, 
°arje hunner stå inte länge Ög, °aga kor blir ofta utan 
horn Ul. — c) om humör, sinne(lag) o.d.: ilsken, hetsig 
Sk. Die faulet me et art humör alltid. 

som känner el. visar vrede el. ilska el. förargelse 
(tillfälligt, i vissa omständigheter el. gentemot vissa 
objekt): ilsken, uppretad; upprörd, förargad; nästan allm., 
dock ställvis (i sht i NSveal o. SNorrl) mindre vanl. o. i 
vissa mål i NNorrl bl. i positiv; jfr mom. 2 (början); jfr 
blå-, bråd-, in-, kvick-, lång-, tvär-arg m.fl. 
De ä la igget å bli arj åver Bo. — särsk. a) om person; 
a.o. °Han ble så cujer, så han spraka Vg. Han inka 
panna å såg så ager ut Ystra. — särsk. 1) i uttr. ^a. på 
ngn (el. varandra) Sk—BoGlÖgSdmUl—GstVb el. "a. 
uppå ngn Nb el. åt ngn DalNb el. uti ngn Vb, arg el. 
förargad på ngn (resp. varandra); äv. a. på ngt (el. det) 
SkSmHaÖgSdmVb el. a. på till (att) följt av inf Sdm, 
förbittrad el. förargad el. leds (på ngt, resp. på att etc.). 
°Han äi voren (har blivit) gj pay fruntemmcl Bl. Då 
vatt ja cujer p(1-t Ög. Han vatt så himla arg spå' mä 
(då jag svarade mot honom) Ni,. Di va &tja på de 
dä-§pektalcIre Sdm. Ve sluts vart ja äger på te varä 
emsammen Sdm. 2) i ordspr. o. tales.; ställvis. °Den 
som blör arri for injentinj, får blö go ginn for samma 
betalning Sk. Di (man) ska ente straffe når di e aije 
Sk. °Dä e lesamt å vära cujer, når iggen e rädder Vg. 
°Var inte arger julafton, då blir dö fart bökvär (byk-
väder) för dej helö åre Sdm. — b) om djur, som tillfälligt 
visar aggressivt el. ilsket el. upprört beteende; ställvis. 
(Björnen) vatt arg svvi di djenni (över det där) .11(lidm). 
— särsk. 1) i ordspr.; sporad. °Natta katten a äaja dau 
haa an launga täaja (långa tår) Bl. 2) om bi, fluga o.d.: 
oroligt el. ilsket surrande (o. benägen att sticka) SkSm; 
äv. i överf. anv. om  getingbo Gl. Flu'årna e a'rria mod 
ngn (när regn förestår) Sk. 3) i utvidgad anv.: brunstig; 
om får o. katt Vrm, om rentjur Nb. — c) som adv: ilsket, 
vredgat; vresigt; ställvis. (Han röt) ss tajt, ss dö va jämt 
föskräkklit Sm. — särsk. i ordspr. Ög. °Di rådde hunna 
skäller örgast. °Stampa en för ärgt i gslvet, så sprecker 
träskoa. 

svår; het; skarp; hård; häftig; hög o.d.; spr. st. °I 
dänn agässtä dyrtien (dyrtiden) Sm. I argaste fart Gl. 
— särsk. a) om sår, böld o.d.: elakartad, inflammerad, 
irriterad o.d. SmVg(lmf)G1. Ho (dvs. bölden) blre tiger 
(värkte till) nsr en pettade på a Sm. °Sårä säir (ser) argt 
äut i kantar (kanterna) Gl. — b) om nässla: som bränner 
SkVrm. Ina nä'ta blir ad innan nässlan (koll.) blir brän- 

nande Vrm. — c) i fråga om smak: stark; skarp, frän, 
besk SkSdmVrm. (Kaffet) chle arrjare (skarpare) au 
segeuja (cikoria) Sk. °De bröed ha en ager (frän) smaug 
Sk. (I korven skulle det vara) layddpeppär å stark-
peppär så-n vart rigtit arg å skcupr Sdm. °Del smaker ss 
art tå (beskt av) dessa bära Vrm. — äv. i utvidgad anv.: 
Dö blir at (det svider) på toga ätter papper Vrm. — d) i 
fråga om skärpa hos eggverktyg: skarp, vass Vg-
SdmVrmVb; äv. skämts. om  vass kniv, i ssgn bröiargar 
("brödarg") Gl. °Kniven ä aga Vg. (En kniv som är) 
°arger te å bitö skarp att skära med (bör enbart brukas 
till slakt) Sdm. (Han lånade) °den stor slakterkniven 
ssm dö va arrgt bet fsr (som hade skarpt bett, dvs, vass 
egg) Vrm. — e) om vind: hård J(lidm), om vinter: hård, 
stäng Vg, om vattenstråle: hård, strid Vstm. Ä dä dger 
vantar imälla annö§ (Anders) å arma, så bli-clä milt am 
jul Vg. °Arg vattenstråle (vid eldsläckning) Vstm. — 
som adv: fort; hårt; häftigt; kraftigt; intensivt; högt; 
svårt SkSmÖg; i superl: värst o.d. SkSmSHaG1Vb; äv. 
med mer el. mindre bleknad bet.: förskräckligt, hemskt 
SmÖg; väldigt; mycket Bl(RzS)SmÖg. 1) som bestäm-
ning till verb SkSmSHaGlÖgVb. (Han lade iväg) c'sau 
arrt daj stackede bainen tydde bära nom (de korta be-
nen kunde bära honom) Sk. Han dö'cle (körde) så at 
(förfärligt fort) Sm. (De blev rädda o.) rodde så att 
(hårt) di kurme mott latin Sm. De blåste allt (hårt) Sm. 
Han åggrade så at (intensivt) att han jole se d' mö-t 
Sm. Skrik så tajt du ä Oför (så högt du förmår) Sm. Ja 
trampade (cykeln) dö cujaste ja tydde (så mycket jag 
orkade) SHa. Da rak tajt u kssten (rök kraftigt ur skor-
stenen) Ög. Han to ti de cujeste (tog i det värsta) han 
känna Vb. 2) som bestämning till adj; i nekande sats äv. 
med bleknad bet.: särskilt, värst SmÖg. (Han) °va art 
(svårt) sjuk Sm. Dö vagt mogga (förfärligt många) Sm. 
°Han ä en tajt snäll kar Sm. Så tajt fint! Ög. Ho va la 
inte så tajt jeri sm msna (så värst tidig om morgnarna) 
Ög. — g) i uttr. ^det var (el. är) a-t det var (är) illa 
J1(lidm) el. (med bleknad bet.) det var (är) förskräckligt 
el. väldigt SmNk(lmf). De va att-cle skul tren-bott höje 
(att höet skulle torka bort) J1(lidm). °Dä va argt hva dö 
regna Sm. °Dti ä argt te vara kallt Nk(lmf). 

"svår" el. begiven (på ngt el. på att göra ngt); äv.: 
som inte kan låta ngt vara i fred el. som sliter el. förstör 
ngt; sporad.; jfr brännvins-, hand-, kläd-, 
rodgårds-, sko-, sock-arg. — särsk. a) i uttr. ^a. 
på ngt Vrm, o. (följt av inf) a. till att Vrm el. ^a. på till 
11. Siri på fösa (om djur som äter mycket) Vrm. Göpa 
(lodjuret) ä cuj te å (svår på att) ta live tå sijane (av 
fåren) Vrm. (De) °va nog brano arj på te hal at osta 
dann ("härda åt", dvs, äta av, den där osten) .11. 

i fråga om arbete, syssla o.d.: duktig; rask, flitig, 
energisk, ihärdig; rivig, driftig; äv.: ivrig Blienst.)Sm- 
Vg(lmf)Sdm—Am, samt i ssgn land-arg Öl o. i sht i 
komp el. superl G1VbLp1; äv. överg. i bet.: närig Vrm; 
äv. (i sht om barn o. överg. i 7): duktig o. intelligent el. 
tilltagsen Hrj.I1Vb o. (i komp el. superl) Lpl; jfr 
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hand- arg.- särsk. a) attr: duktig; rasko. arbetsvillig; 
spr. (ofta ä.) bel. från SmVstniDalVbLpl. °Han ä den 
argaste dikare ja har Vstm(Iverus). Hö (det) va en arg 
hest tä dra Dal. °Dä va dän änjästä (duktigaste) kar ja 
ha träffä på Lpl. - b) predik, vanl. i uttr. ^a. till el. till 
att följt av inf: duktig (o. rask el. ivrig) att etc. Smyg-
(lmf)SdrnNkVrmVstm(Herweghr)Dalll o. (i sht i komp 
el. superi) G1VbLp1; äv. i uttr. 'göra sig a. gripa sig an 
med kraft Sdm, ^a. om sig flitig o. rivande Vstm(Her-
weghr), "a. (ut)av sig snabb el. idog o. duktig (att ar-
beta) Åm, ^a. efter åldern o.d. Vb. Han ä så cuje-te läsa 
(läsa el. studera) Sdm. °Argr te sjungä (i sht om sångare 
med stark stämma) Sdm; likn. från Nk. °Psjken va 
arger te smi (smida) Nk. Han va arg te å arbel (rask att 
arbeta), en dan pöjtjen Ji. tl'rg te si ä'tt se (se efter sig), 
driftig, "om sig" n. No er pa'itjen min dijare än (grann-
pojken) Vb. Dän tujäst'n tell å lär (att lära sig) dä 
Jonas Las'n Lpl. - särsk.: ^a. till prata ivrig o. hågad att 
prata Nk. - c) som adv: duktigt (o. raskt), ivrigt (o. 
energiskt el. livligt) Bl(enst.)SmUl; äv. i uttr. 'som argast 
mycket flitigt o. energiskt el. ivrigt Ul o. (delvis överg. 
i 8, slutet) NÅm. Han skrek så aset (ivrigt) Bl. °Pojken 
läser så anjt (duktigt o. ivrigt) Sm(Gadd). (Psalmen) 
fogde di så cujt i da (med liv o. lust i dag) Sm. Slå såm 
rujest slå (gräs) flitigt o. fort LT1. Va jö 4u ssm aijest nu 
då? vad är du som ivrigast sysselsatt med nu då NÅm. 

i sht om barn el. unge: kvick, rask, livlig, pigg Dal—
HrjJ1 o. i uttr. 'ta. av sig Åm; äv.: morsk DalHs1; äv.: 
lekfull, yr, yster Hs1MpÅmLp1; äv. överg. i bet.: osty-
rig, odygdig, bråkig DalHs1MpÅm; jfr hand-, i 1 1 - 
ar g . (Pojken) ä så bitter å arg (pigg o. livlig) Dal. 
(Den sjuke pojken sov till nästa dag) 'd då var-n leke 
fresk å (uj, ssm vanlet var fsr Hsl. Kattuggen d ärg 
(livlig o. morsk) Hsl. Valpa dam ä cuj (livliga) d' sä 
Åm. - särsk. i ute. arg i fis ggra (el. flgrsm) rask i 
fingrarna, arg å fo'ta kvick på foten, arg i (el. d) tu'ta 
som talar fort Hrj; jfr finger- arg. 

vanl. i komp el. (i sht) superi: bra, fin, präktig o.d. 
Sm(JJLgren)G1VbLp1Nb(IhreS). °Det är e ruj (förträff-
lig) säd Sm(JJLgren). (Hade han levat än) °så hadd n 
vart sum dän argästä härrä (i den fracken) Gl. He je 
(det är) den dijeste (bästa) spe'lar ve hava (om taltrast-
en) Vb. (De lagar "kruserliga" rätter) sam dä aijästä 
hasskap Lpl. (Skinnet i handen blev tjockt som) dä 
rujästä sulrer (bästa sulläder) Lpl. Hö (det) ä no dä 
anjästä höja för hem (bäst att jag far hem) Lpl. - särsk. 
i uttr. "som argast som bäst (el. mest) Nb(IhreS), ^på 
(el. uppå) det argaste på allra bästa sätt Lp1Nb(IhreS). 
Hon laga mat'n ått ass (oss) på dä anjäste Lpl. 
Ssgrearg- (arg-, aij-, cu(r)-, el-, an-, ar(r)i- o.d.) allm.; 
äv. 'arga- SkB1SinHaÖg, Aarriga- NSk, 'arge- SkSm-
HaVgÖg, se formavd. till enskilda ssgr nedan>: arg-
ansikte n <aria'nsikt Nb> ansikte med barskt uttryck el. 
med drag som kännetecknar en barsk person. -bast s 
<°curbast Ha> väl eg.: argsint person (jfr etter-bast); 
om föreståndare el. rättare. -bena f <drjlbajna, a'rri-, 
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&tja-, dtriga- o.d. Sk> argsint kvinna, argbigga. -be-
ning m <a'rribainey Sk> argsint mansperson. -berta f 
<a'nibirta, dijabfrta Sk> = -b e n a . -best m el. (i Sk) n 
<arg- VstmDal, dije- SSk> argsint djur VstniDal; i SSk 
möjl. bildl. om  person. Ditt a'rjebest! SSk. -bete m 
<a'rribede Sk> bildl. om  person: bitvarg. -hetta f <drja-
bätta Ha> = -b e n a . -hicka f <arribe'kka, drjabekka 
Sk, argbi'ttj J1(lidm)) = -b e n a . -bigg m <ddlbigg, arg-
o.d. SmÖgSdniNkVstm, °arga- o.d. B1Sm, dije- o.d. 
Sk; 'argbigger o.d. B1SmSdmUl> argsint (o. lättretad el. 
häftig) man el. pojke; jfr -p i g g , -vi g g. -bigga f 
<dijibigga, drg-, a'r(r)i-; -begga, -bigg,ja o.d. Sk— 
VgÖg—Hs1MpLpl, 	g'r~ o.d. SdmGstÅm; drja- 
o.d. SkB1SmHaÖg, drriga- NSk, dije- o.d. SmHa> 
argsint (o. grälsjuk el. lättretad el. hetsig el. livlig) kvinna 
el. flicka; al.; äv. om  argsint djur (i sht märr) SmÖg; 
äv. om  argsint el. lättretad man el. pojke HslUl; äv.: 
förarglig, retsam person Hsl; jfr -pigga, -v ig g a. Du 
le'a drjabigga Bl. -bigge m 	g'ri-; -begge 
o.d. SkB1SmHaG1Ög(äv. 'arr-)ÖNkUl, a'rja- o.d. 
SmÖg, dije- Sin) = -b i g g ; a.1.; äv. om  argsint djur av 
hankön Sm; jfr -p igge. -bigger se -b i g g. -bila se 
-b i Ila . -billa f 	a'rg 	o.d. UlGst, -bila, 
-byl(fla o.d. Ul> argsint el. vresig el. lättretad el. elak 
person, vanl. kvinna; ad.; äv. om  argsint ko Ul. °Knutte, 
stackarn, va gifter me en ärgbilla an Ul. firgbyla har 
stågga åv se hoge Ul. -billig <argbylug Ul> [till ar g - 
bala] argsint, vresig. -birr m < r'aij- Öl> = -b i g g . 
-birra f earg- Bl(Rz), 	Sdm> = -bena. -birta se 
-b er t a. -hissa f earg- Sm, °tuja-, gja- o.d. B1SSm> 
argsint (o. grälsjuk el. snarstucken) kvinna el. flicka; 

äv.: elakt barn Sm. -bisse m <ja- o.d. B1SSm> 
argsint man el. pojke. -bock argsint man Ul. -britta f 
<gsijr4brita, dije- o.d. SSk, dijabritta o.d. NSkVB1> 
argsint kvinna el. flicka. -broms eargbrims Gl> argsint 
person. -byke argsint varelse Ul. -byla se -b i lla . -bylig 
se -billig. -hylla se -billa. -bässe m <aribe'ss Nb> 
arg bock; äv. bildl.: argsint el. snarstucken person. -full 
se d.o. -gibba f <dijibba NSk, °argibba Vg> = -b e n a ; 
jfr e t t e r- gib b a. -hund folkilsken hund Nb. -hånad 
om person: med hår som vid kamning blir "elektriskt" 
o. reser sig Ul. -katta arg el. ilsken katt; äv. bildl.: 
argsint människa Nb. -kitta f <drjatjitta (g-) Sk> = 
-b e n a . -mes < c'argmes Dal> [jfr no argemeis] elak poj-
ke, rackarpojke; äv.: mycket energisk mansperson. -oxe 
eg.: arg tjur; häftig man Nb. Hå'tta wd'r, ario'kles! 
hälften var, "argoxe" (skämts. uttr. vid delning av ngt). 
-peppar till 4: starkpeppar Vrm. -pigg m <dijlpigg Sm, 
-pegg Vg; c'argpigger Hs1(1mf)) argsint person; jfr 
-b i g g , -v i g g . -pigga f <caj-, arg-, air- o.d. SmGst-
Hsl> argsint el. elak el. häftig o. hetsig kvinna, arg-
bigga; jfr -b igga, -v igga. -pigge = pigg SmHs1(1mf); 
jfr -b igge. -pigger se -p i g g . -pligg m <rujplre'gg 
Lpl> till 7: ungdomsyr pojke. -plugg m <dije- NSk> 
besvärligt barn. -pytta f argbigga Ha. De va (54 rekteg 
drjapytta, hu tscle (tålde) eggentegg. -ren till 3 b 3: 
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brunstig ren (av båda könen) Nb. -sibb m = -b i g g Nk. 
-sibba f argsint el. elak, grälsjuk (o. trög) kvinna Sdm-
NkUlDalNb. -sibbe = -b i g g Nk. -simp m arg(sint) 
pojke Gl. -simpa f arg(sint) flicka Gl. -simps m <argsims 
Gl> = -si m p . -sind <astjsind Ög> argsint. D-ä ene 
dijsinde _klick en del (smålänningar). -sinnad earg-
NSk> argsint. -sint (äv. a'rrsint o.d. SkSHa, arsi'nnt 
o.d. Sk, asgintVg) om person el. djur: som lätt blir arg, 
resp.: som är ilsken av sig; nästan allm. °Ä hunn (hund-
en) eidsinnt?Lpl. -sipp = -ox e Nb. -sippa f elak kvinna 
Sdm. -sissa f (°ada- o.d. Bl) argsint kvinna; äv. om  
argsint djur av honkön. -snipa f (-snäipå o.d. Gl) arg-
sint flicka; argbigga. -snips m argsint el. lättretlig pojke 
Gl. -snokig (bl. -ug) vresig, tvär o. frånstötande Sdm. 
-tispa f <tja- Bp elak kvinna. -tänd <arrtä'nd MSk> om 
person el. djur: häftig, hetsig; jfr etter- tänd. -vat adj 
<°argewaat Ög(Wållin)) utomordentligt bra; jfr 4 f samt 
v a t (utmärkt o.d.). -vigg m = -b i g g Nk; jfr -p i g g . 
-vigga f argbigga NkGst; jfr -b igga, -p ig g a. -vor-
den ptp adj (asijivtni, wie- o.d. Vg> argsint, ond. -ögd 
till 1: som har "onda ögon" o. genom att se på kreatur 
kan skada dem Gst. 
Avleda.: argaktig (bl. -ug) adj, vresig, tvär Ul. - arg-
el(er) m (asrgill o.d. Dal, -er Gst) argsint el. hetsig man 
el. pojke; a.1.; äv.: energisk man Dal. - argela f 
<drIgil(1)a o.d. DalGsftäv. a'r-), -ge- Dal, -fl-  Gst> 
argsint el. hetsig kvinna el. flicka; äv.: energisk o. snabb 
el. uthållig kvinna; a.1.; äv.: livlig flicka Dal. - argelus 
m <a'rglillus, -j-- o.d., äv. a'rg- Gst> argsint el. snar-
stucken person. - -argen till 5; i ssgn h and- arg en; 
se d.o. - arghet o. arrighet fel. m (cfrj- SmHaVg, ajj-
o.d. SkB1, a'rg- Sk, aij- SkBo, a'rri- Sk; äv. (i bet. 1) 
a'rri- NSm> 1) elakhet SkSm. 2) ilska, vredesmod Sk-
BlHaVg. - argig (bl. -ot) adj (a'tjetHsl) livlig o. odyg-
dig; jfr hand-argig. - argil(a) se argel(a). - 
arging(e) m <-gig J1(lidm), -jige Vg,°-ging(e) Dsl o. 
SVrm (linf» 1) hetsig person; elaking Vg. 2) huggare, 
hårding Ds1 o. SVrm (lmf) o. .11(lidm). D-e-n a'rgig te 
vinn (till vind) i dag .11(lichn). - argsen adj <-j- Vg) 
förargad. - arrighet se arghet. 

'arga f (bf dat sg cfrgen, -j- o.d. Nb, bf pl (möjl. eg. bf 
dat sg) "kirgenä U1) [jfr motsv. i finl; till arg, väl av ä. 
dat n ^arge i (med prep i bildat) adv uttr.; jfr arg e] i 
ute. i a'rgen Nb, ärgenä Ul, i ilska. (De hörde hur 
han) °stampä å skrejk i ikgenä 1.11. °Hä bär sä et arbegt 
(det lönar sig inte att arbeta) e argen Nb. 

2arga v 1 (i VgÅm äv. v 2) o. argas v dep 1 (i ÅrnLpl äv. 
v dep 2) (a'rlga (a-, a-) o.d. UlVstinDalHs1J1Lpl, ä-
J1Hrj, -ja o.d. Sm(äv. aaia)VgSdmUl(äv. h-).112km, ä-
VgSÖg(Rääf)MpJlÅm, °arga SSkGst, °titta Hsl(Wenn-
berg); &t/gas (a-, a-) o.d. UlDa1J1Årn, -jas o.d. Vg-
SdmHs1MpJlÅniLp1Nb, ä- (e-) o.d. UlMpÅm. Anm. 
Den möjl. hithörande formen °Alijäs J1 hos Rz 6 b är ej 
verifierad.> jfrförarga, ärga; jfr äv. irra, ärra. 
1) tx, göra (ngn) arg, förarga (ngn); reta (ngn) SÖgDa1-
J1Åm; äv. i p ptp: förargad, arg Dän. °Dö eirder maj 

SÖg(Rääf). Dennda drged-mi sö (mig så) Dal. - särsk. 
dep, vanl. i uttr. 'a-s med el. vid ngn, retas (med 

ngn); äv.: pika el. håna el. göra narr (av ngn) DalUlHsl-
Mpl1ÅmLp1; äv. (i J1 äv. i ssgn småarjes): (skämtsamt) 
småretas (med ngn) J1Lpl. kijes vd hun reta hunden 
Åm. Ji fo (ni får) int dijes va (retas med) 'n Kalle Lpl. 

dep, med reciprok bet.: tvista, kivas, gnabbas MpJ1-
Åm. Dsm kan ent anne-n ä'ijes jamt (inte låta bli att 
gnabbas jämt) Åm. 2) dep, med obj i dat: hota Dal-
(CSäve Dalm). 'Arrgas någum. 3) refl (SmVgDal) el. 
dep (VgDa1.11Nb): förarga sig el. reta sig (på el. över 
ngt); vara el. bli arg el. förargad. "Ho går å artjas på 
dän dålde vilken Vg. Du a'rges (blir arg) Dal. 4) refl, 
om sår, kroppsskada o.d.: förvärras, inflammeras, varas 
o.d. Sm. Så'et &tja se. 5) vara livlig, liva upp o.d.; jfr 
arg 7. a) intr: stoja, bullra, föra oljud o.d. Gst(Rz); jfr 
org a v. b) dep, i sht om barn: vara yster el. yr el. 
lekfull Mp. °Kläppan (barnen) för å thjes smkring mä 
sa (mig så). c) intr, i uttr. 'eirgja sta liva upp, uppmuntra 
Hsl(Wennberg). 
Särsk. förb.: argas efter 1) bli arg(are) efteråt SdmUl. 
2) bli ivrig efter en tid el. så småningom (att utföra ett 
arbete e.d.) Ul. 3) bildl, om gnista: ta sig så småningom 
e.d. Ul. "Blåste man mäsamma gnistan föll, så ärgades 
ho ätter å brann Ul. - arga el. argas upp 1) tt, reta 
(upp), förarga UlDalHsl—Åm; äv. refl: reta upp sig, 
ilskna till SSkVgSdmUlVstmDalÅm; äv. i p ptp: upp-
retad, förargad SSkJ1. °Sidd nu ente å arga opp di fårr 
ingjentingj SSk. Han actelä opp änn (retade honom) sa 
han van sa elakk Åm. 2) bli värre el. hårdare e.d. a) 
dep, om sår: förvärras, inflammeras o.d. Åm. (Jag fick 
lut i såret) å dö ha tnjes opp å votte så ont. b) refl, om 
vinter: bli strängare Sdm. 3) tt, egga upp (ngn)1J1MpJ1-
Åm; liva upp, uppmuntra Hsl(Wennberg); äv. i p ptp: 
uppeggad, uppjagad o.d. J1Årn. Di harjar app varann 
Ul. Dsm ä-ja tännt å oppatt e dann bana de är så 
kvicka o. uppjagade (el. livfulla) de där barnen Åm. - 
särsk. bildl: piffa upp e.d. Ul. (Vi blandade ogrott vete-
mjöl i grodd råg -) 'vetmjöle ärgä opp rågen. 4) refl, 
bli bättre, ta sig Ul. 
Ssg: argas-krok (a'rgeslark NDal> förarglig person. 

argaktig se arg avledn. 
argat adj n [väl till 2arga; jfr förarga; jfr äv. för-

bannad m.fl.] förargligt Lpl. (Nog var det väl) bra 
a'ffgat dö (att) jä skull komma sej sennt. 

arge s <a'rlje (a-, a-, a; -je) o.d. SkB1SmVgÖg, ad-, 
°aj- o.d. B1Sm> [till arg adj; väl av ä. dat n ^arg° i med 
prep bildade adv uttr.; jfr 'arga] ilska, (häftigt upp-
flammande) vrede, vredesmod; i sht i vissa prep-uttr. 
SkB1SmVgÖg. Han terres bårt (förtärs) au &de Sk. 
"Han sad o dro aije te se (ilsknade till) Sk. °Dä finns 
inte åstämmelse (tillstymmelse) te arge i den hunnen 
Bl. - särsk. i uttr. "i a. SkB1SmÖg, äv. i dijen ÖB1, 
'med a. SkB1, 'på a. B1Sm: i ilska el. vredesmod el. av 
vrede. Han gräd i dije Sk. °Pojkalonsen menade ingen-
ting mä-at, för han jårde dö bara i arge Bl. (Jag nuddade 
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honom på skoj) 00 så trodde han dö va mä arge o (ville 
slåss) Bl. Di sloss på dije Sm. 

argefter), argela, argelus, -argen se arg avledn. 
Iargera prata mycket o.d., se agera. 
2argera v 1 o. argeras v dep 1 (mje'ra(s) SVg) ilskna 

till; dep: reta upp sig, förarga sig. 
argfull [jfr motsv. i ä. nysv; förled väl fsv argh n arghet 

o.d.] argsint, ilsken Dal. °Ä va allt e arrgfull Origo. 
arghet, argig, argil(a), arging(e) se arg avledn. 
arglig adj <drgele o.d. J1, 	Ög> 1) i n: förargligt, 

retfullt. De va så drgela J1. 2) rätt bra Ög. 
argligen adv (ä'rzjelin SÖg) mycket, i hög grad. °Milt 

(kallt) ärgelin. 
argnas v dep 1 <adnes NÖSm> i förb. ^a. till, bli förar-

gad, ilskna till. Di a gått å cujnes te'. 
argsen adj se arg avledn. 
argulera v 1 eargule'r (a-), drgulcr (a-) VbSLpl> [jfr 

fml adulera, fsv arguera, mlty argueren] 1) diskutera, 
smågräla; äv.: stimma, väsnas Vb. 2) ivrigt försöka el. 
bemöda sig el. sträva (med ngt); envisas (med ngt till 
synes omöjligt) VbSLpl. Han argule'rä å skull 141-sä 
sykkäl (lära sig cykla) SLpl. 

argusta f eargusta, drguste J1> om andra (fjärde osv.) 
lagret stående kärvar i en sädeslada (med kärvtoppama 
nedåt; motsatt: 1 a g ). Anm. Betydelseuppg. hos Ihre o. 
Rz sannolikt felaktiga. 

an se aldrig. 
aria f <diria NHaBo, a'- NHa; vanl. bl. i pl: a'rlier (-jer) 

VSmNHaBo, a'rr- Bo, dr- VSmNHaVVg> [väl samma 
ord som rspr aria] 1) skämt- el. lögnhistoria, "paschasa" 
VSmVVgBo; äv.: (skämtsam) gåta Bo; äv. i pl: strunt-
(prat), smörja; i uttr. "prata arier VVgBo. Dö ä inte 
lönnt å läsa i gamla tästamäntet fö dö ä bara a'rier 
VSm. 2) i pl, (skämtsamma) påhitt; hyss; upptåg, spek-
takel, konster; a.o.; äv. dels: bedrifter VVg, dels: narr, 
gyckel NHaVVgBo; äv., i sg: uppståndelse, väsen Bo. 
Hu (hon) ha-så magga arier fs-se NHa. 3) i pi, skämt-
samma el. egendomliga gester el. åtbörder NHaBo. 

arig se arg. 
arild s eddels gen VDal> [jfr da dial fra adelstid, no frå 

adels tid] i uttr. °fly ddels ti frän äldsta tider. 
arist se armborst.- arjera se agera. 
'ark m el. (i SkSm—BoGlVnnDal äv.) f, el. (i ÖgÅm 

äv.) n <ark SkSm—BoGl—VrmVstm—HsIMpJlänNb, 
ark Sk, ark Vstm2km, ark o.d. Bl—VgÖgVrmU1SDalJ1-
ÅmNb, ark Ha, ask UlGst, aak o.d. NSkB1SSm, ak 
NSkB1> [eg. samma ord som 2a r k ] 1) om Noaks ark; 
allm. Stt Nusak fao-  in i a'rtja sedan Noak gick in i 
arken, dvs. sedan urminnes tider NDal. He (det) e-(räggt 
säm i artjin Ul. - särsk. i mer el. mindre bildl. anv. (jfr 
2, 3). a) sten- el. skeppssättning Gl. b) skämts., stor el. 
klumpig el. gammal el. dålig båt, skorv SkB1VgBoG1-
ÖgVrmSDalNb; äv. om  annat stort etc. fortskaffnings-
medel (vagn, släde o.d.) BoG1SDa1. c) stor el. gammal 
el. fallfärdig byggnad HaBoGlÖg; äv.: visst slags gam-
maldags dubbelsäng Sk. d) i uttr. °hon brugte å dalja 

(klå) åpp an sau da lullade i arken (det ekade i skrovet) 
Bl. e) i växtbenämningen "Noaks ark stormhatt, 
Aconitum napellus SdmGst; jfr "duvan i arken (se 
duva). 2) bildl. om  stjärnbild o.d. a) [jfr motsv. i da 
dial] i bf: vintergatan ÖSm. b) i ssgn tre-arken. 3) 
bildl., (vanl.) i bf (Sk—VgG1N1c—SDalHs1J1Åm) el. i 
ute. "Noaks ark (SkÖ1—VgögSchnNIcUlVstmSDalHs1-
.11Åm): båtslcrovsliknande formation av cirrusmoln över 
himlen (vilken anses kunna förebåda regn el. torka allt-
efter väderstrecken den uppträder i), polarband; ställvis 
äv. om  andra båtliknande molnformationer; äv. i uttr. 
"Noak bygger (på) arken (ÖlVgG1) el. "arken bygger 
(SIcHa) det bildas el. är polarband på himlen; i VDal äv. 
(i bf) om himlavalvet begränsat av långsträckta moln-
bankar el. av höga berg i en dalgång. Ns-q oaks ark står 
i noll-  å sör 	upphsllsvär, män stå-ii i öster å 
väster betu-q räyon Vg. 

2ark f (VgVrm) el. m (VSmDs1SdmVrmVstm) el. n 
(VSm) <ark VSmVgDs1SdmVNkVrmU1, ark V stm, ärk 
o.d. VSmVgVrm> [eg. samma ord som 'ark ; jfr la rk a , 
ö r k ] 1) (stor) kista el. lår el. binge (i sht för säd, mjöl, 
bröd o.d.) VSmDs10ISdmVNkVrm; äv.: skrin Gl. Dä ä 
slut på mjölre i arka Vrm; jfr bröd-, frö-, mjöl-, 
spån-, säd(es)-, vatt(s)-ark m.fl. 2) [jfr lärk i 
samma bet.] litet lådfack (med lock) i kista el. skrin 
NVSmVg; jfr kis t skrin(s)-ark. 3) rymdmått för 
kol utgörande 12 tunnor VrmUl(IhreS); äv.: målkärl för 
kol rymmande en ark UftIhreS); jfr kol-ark. 4) hö-
el. sädesvagn Vstm. 

3ark n (i J(lidm) 0 (täml. allm. (delvis mer el. mindre 
rsprl). - ark, a-, a- o.d.; äv.: ask o.d. UlGstHs1J1, afk 
o.d. GstHs1; a(e)k, äsk o.d. NSkB1SSm> (pappers)ark; 
täml. allm. (jfr formavd.). - särsk. a) skrivelse, skrift; i 
ssgn brud-ark. b) pappersbonad SSm; jfr grav-, 
jul-ark. 

4ark hank, se h ark. - sark smuts, se la r p . 
Iarka f (dirka, a'- o.d. SmVgÖg, ha'- SVg(i bet. 3)) [jfr 

2ark ] 1) (stor) låda el. kista el. packlår; äv.: skrin NSm-
Ög; jfr kläd -, säd-arka. 2) [jfr lärka i samma bet.] 
= 2a r k 2 NVg. 3) häck för hö el. säd; äv. i utvidgad 
any.: hö- el. sädesvagn; höskrinda SmSVg; jfr hö - ark a 
m.fl. 
Ssgr <-rke- NSmSVg>: ark-grind spjälsida på häck, 
vagnsstege SVg. -lad n <-la NSmSVg> botten i höskrin-
da; äv.: häck. -remme m = -grind NSm. -spjäle m 
spjäla i (el. till) häck NSmSVg. -stege = -grind NSm. 

2arka v 1 o. arkas v dep 1 (drka SkB1G1; 'arkas Bl) [till 
!ark 3; jfr motsv. i da dial o. no] intr (SkG1) el. refl 
(Bl) el. dep (Bl), opers: bildas polarband. °De arkar pa 
luftn (himlen) Gl. 

3arka v arbeta, se harka. 
arkbräder s pl <drkebrer SBo> [till arkitrav] foder-

bräder kring fönster. 
arkdrag se arkitrav.- arkeli, arken i se arkli. 
arkitrav n <a'rkedra NHaVVgSBo> fönster- el. dörrfo-

der NHaVVg; äv. bl.: fönsterfoder SBo; jfr a rk bräder. 
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arkli n (alrkeli', a-, arkuli' Sk, °air-koli ÖVrm, °a- SDal, 
Vb(Renmarck), arken' Vg, arkäri', drkeri o.d. 

Åm, arkri', alrlai, a'- Lpl, 	Vg, härkoli' SDal, 
'harldoli, -1i, arkoli'vVstm, °drkolliv SDal, 	Sk) 
[eg. samma ord som artilleri] 1) nedsättande: följe 
el. hop el. samling (av bråkiga el. besvärliga personer); 
pack, patrask SkVgÅmVbLpl. Dö ha kommä hit ä helt 
arkri tå (av) tattara Lpl. 2) bråk, uppståndelse SkVrm-
SDal; äv.: brådska, stök Sk. 3) stoj, oväsen, oljud Sk-
VrmVstmSDal. De va ett faselit arkeli di glöttana (bar-
nen) håller Sk. 

'arla v kräla o.d., se ärla. - 2arla v pyra o.d., se 1°a1 a . 
3arla adv o. adj oböjl. o. årla adv ear/la Sm(JJLgren)G1-

Sdm(i ssg)Dal(IhreS), dir- Ha, a‘r- Sk, 0tir- VSm-
(Gaslander), dia Gst, dala o.d. B1SSm, dala Bl, °ala 
o.d. Gl, ala Nk; dyrla, gsysla VB1) [jfr åra adv] 1) 
som adv: tidigt (på morgonen), bittida; nästan bl. i vissa 
uttr. (jfr a, b); a.l. °I dag fa wyr ala [cider (får vi 
predikan tidigt) Gl(Neogard). - särsk. a) Arla o silla 
arla o. särla Sk; likn. fr. BIG1Gst. b) °k mårg-ale i 
morgon bitti Gl. 2) som adj: tidig (på dagen) Sk. Frau 
arla måren te sena kväll Sk. 
Ssg: arla-regn morgonregn SmHaG1Sdm; äv.: dagg 
SSm; äv. i utvidgad any.: vårregn Bl. 
Avledn.: arligt (bl. -ugt) adv = 3a r 1 a 1 Gl. °Arlut u 
sarlut arla o. särla. 

larle m <alen, de/ bf Vg(sälls.)) mittstycke (mellan 
trissor) på spinnrocksrulle. 

2arle se arel. 
larm m, i NVnnMp äv. f, i HrjJ1 nästan bl. f <arm NSk-

VB1SSInNHaVgBoNVstinNDa1, arm, äv. aam, am o.d. 
SkB1SSmSHa, äv. å- (d-)NVSkSHa, arm BI—NB0-
Dsl—NDalHs1VbLp1Nb, arm o.d. SSmSHaNHs1VMp, 
ann (a-) o.d. SmHaNVrmUlDalGstHrj—Lp1NNb samt 
sporad. BlÖlDslÖgSdmVstmHsl, ärm (äam) o.d. 
ÖSk(bl. i ssg) samt BISinMHaNVgDs1SÖgVnnÅm-
NNb; äv. enst. bel. med -4- NSmSdm> 
1) övre extremitet hos människan, arm; ofta bl. om  
partiet från axeln tillhandleden; allm.; jfr b ar -, smal-, 
tjock-, under-, över-arm. °Han ställde sed glo 
pau mä (att se på med) armana i siårna Sk. Ho har taji 
å (tagit av) armen i ett tröskvark Öl. °Ja ha ligget på 
armen så an ssver (har domnat) Sm. °Där behövs redia 
arma te o skada de stället (sköta det jordbruket) Ha. 
°Åida arm trötta el. ta på (eg. öda) armen (om strängt 
arbete) Gl. Ha-clu ont i afinar (armarna)? Vstm. Let do 
(låter du) faann få ha'nda så ta-im hela armen (ordspr.) 
Nb. - särsk. a) med tanke på armen som bärande el. 
hållande el. lyftande (jfr f). 1) i förb. med prep ^under, 
täml. allm.; äv. i det bildl. uttr. 'ha huvudet under armen, 
om person som beter sig tanldöst el. dumt; spr. st. Vi 
skolla stå me hatten ogge armen Sk. Så skul o (hon, 
dvs, en nyanskaffad ko) ha en bröbit, ssm dem a havi 
undä armän Dal; likn. från Vrm. Du ta (rar såm du skull 
ha huvu under armen å klrä.mm  på ä (klämma på det) 
Gst. 2) i förb. med prep "på; täml. allm.; äv. i uttr. ^pd 

rak arm o.d., dels i eg. bet.: med (vågrätt) utsträckt arm, 
dels bildl.: ledigt, lätt; utan närmare eftertanke, oförbe-
rett, omedelbart, på stället o.d.; på fri hand; äv.: utan 
omsvep; täml. allm. (få bel. från VnnDalNorr1). Ho har 
en på armen å två i tjoln (om kvinna med många små 
barn) Vstm; varianter från SmÖgSdmVrm. (Lyfta) en 
stok på rdkom ann VDal. Dö ä inte gett å såja på 
rakar arm Ög. Skäit pa rak ann göra sitt behov ute i det 
fria Gl. Vessa-n (vässa en) stör på rak arm (dvs, utan 
stöd mot underlag) Hl. "Ja sa för na (henne) sanninga 
på raker ann Sdm. 3) i det bildl. ute. 'kröka pil armen 
SkB1(RzS)Sm(Mgren)SdniNkUl(RzS)VstmJ1 el. 'krö-
ka armen Vstm(Herweghr)NDal el. "kröka högra armen 
Sdm, ta en sup; dricka, supa. °Han brugar kraga armen 
for da (för ofta) Sk. - äv. i ordspr.: Når armen kröjår si, 
gavar muggen (gapar munnen) o.d. Sk. - b) med tanke 
på armen som stödjande, i sht i uttr. "arm i arm; täml. 
allm. Faå ja bju pa krogeds (krokig) gam? får jag bjuda 
armen Sm. (Flickan) han jekk i ann mä va hass fästemö 
Vg. (Gästerna i brudföljet gick) par i par å arm i ann 
Mp. - c) i sht med tanke på armens skelett, i fråga om 
brott på arm (allm.) el. arm ur led (spr. st.) el. böjning 
av led (sporad.). °Da (det) ä mä nö å näppe ja kan lea 
armen (dvs, böja den i armbågsleden) Sk. Han brat 
(bröt) armen å-sse Ha. Farmora ha bryne å (brutit) 
a'rmen Vb. Vrikk (vricka) armän b,411 le'm (ur led) Nb. 
- d) i sht med tanke på styrkan i armen; spr. st. °Starker 
i arma sam en sme Vg. "Hör ä styrkä i arm sa käringe, 
kastä ut katta (ordst.) Sdm. Ja har inga armar jag sak-
nar muskelkraft i armarna (på grund av värk) Hsl. - e) 
med tanke på åtbörder, rörelser o.d. med armen, särsk. i 
uttr. 1) "med (el. vid) armarna i kors o.d.; äv. i bet.: 
sysslolös (jfr g 8); sporad. (Han) °kom vä (med) arma i 
kors i barmen (på bröstet) klivenes in Vb. °Ingen fack 
sittö mä arma i kärs Sdm. 2) "slänga (el. svänga, sveva, 
veva, viva, hiva, fäkta etc.) armarna el. med (el. vid) 
armarna; spr. st.; äv. i unr. "armarna går o.d.; sporad. 
U au licandjer armum så du slänger med armarna Dal. 
(Han stod) å swääjogd ve a'rmu Nb. 3) "bösta armarna 
Sm el. "slå i armarna NVrm, ta sig en åkarbrasa. - I) i 
benämningar på idrottslekar o.d.; allm.; i sht "bryta arm 
(allm.) o. med samma bet. "räta arm Ds1VrmVstm, "räta 
armen Sm, "bräcka arm NSkSSm; äv. bl.a. "gå på armar-
na gå på händerna SIcHaVg, "hänga i krokig arm Sm-
HaÖgUl. - g) i vissa uttr. 1) 'hålla (el. ta) ngn under 
armen (armarna) o.d.; spr. st.; äv. bildl.: hjälpa, stödja 
ngn; äv. överg. i bet.: skydda ngn; sporad. "Han to si 
mor uner armen Sm. °Fattifå(tkä sjick däm länsman på 
män storgsbba håll däm snntir ämna Lpl. 2) "bjuda 
med armen bjuda så att det framgår att inbjudan inte är 
allvarligt menad Sm. 3) "ta båten på armarna av brist 
på vind nödgas ro båten Bo(GbgMag). 4) "sova på 
armen sova på ngns arm el. i ngns famn; sporad. 5) 
tjykk (tjock) unner armane om höggravid kvinna Bo; 
gå (el. kåmma) mä buken åpp unner armana vara hög-
gravid Sm; likn. från Dal. 6) "ngt (el. det) står som (en) 
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arm (sprutar i en kraftig stråle) ur ngn el. ngt o.d. Sm- 	ke), om de tre förgreningar av ett snöre (hdvasno), 
GlögVrm. (Han kräktes) så dö sto ssm en ann u an 	vilka är fastknutna i håvringen på sådant avstånd från 
Sm. Bron sto sem en ann u sd'et (såret) Ög. 7) "ha 	varandra att håven hänger vågrätt vid sänkning o. upp- 
långa armar, bildl.: ha vett el. förmåga att ta för sig 	dragning Vg. — cl) om del av föremål, redskap (jfr äv. 
SmVgÖg; ha vidsträckt inflytande e.d. U1J1ÅmNb. Han 	c), maskin, byggnad o.d.; allm. Så tå (tog) han fatt i 
ha lcigge arme sem di rike Ög. Ja ha lagga arma å vi 	a'rmana po stolen Sk. Ho brut å' dän ene armen i 
(vid, dvs, stor) n släktNikm. 8) "vil (utvilad) ann BISm, 	 jusakrona Vg. E rävsaks, dö va två krokige a'rme sem 
o. "lat(a) arm(ar) NkMp (som tecken på lättja el. syss- 	ett par ksijgrepe (korghandtag) Ög; jfr kors-, ljus-, 
lolöshet). Han fa gåu me wila aam å tomma tom (tom 	sax-, skäl-, tistel-arm m.fl. — särsk. 1) skalm el. 
tarm) SSm. °Lata armar gör tomma tarmar Nk. °Lat 	skakel; spr. st. (i sht Sm—Ög); jfr bult -, b år -, k ärr -, 
ann gör arm man Mp. — h) i utvidgad anv., med "arm 	plog- arm. Hästen få-it(e plass i drma (skaklarna) 
representerande den person som har armen; sporad.; äv. 	Bo. 2) om vardera av två yttre (el. i sidodel: övre o. 
i ssgn en - arm (vanl. i bl) om enarmad person; spr. st. 	undre) slanor, bommar e.d. (vanl. med tvärställda spjälor 
Måga armar jör arbete lätt (ordspr.) Nk. 	 e.d. emellan) i (ved)stege, kärra, skrinda o.d. SmHaVg- 

ärm; täml. allm. (bel, saknas från SdmNleNDalNb); 	Ds1Lp1; äv.: tvärslå under skrinda Sm; jfr häck -, 1 ä dd-, 
jfr för-, halv-, puff-, snor-, upplott-arm. De 	steg-arm m.fl. 3) på spinnrock, om vartdera av de 
rakke-tell (räcker till) å blir över te armar i en vestUl. 	båda stöd mellan vilka hjulet sitter HaVgBoG1VrmUl- 

om ngt som liknar el. påminner om en arm med 
	

J1Åm; äv.: vinkelformad ställning för fastsättande av lin 
tanke på form el. läge el. funktion e.d.; allm. — särsk. a) 	o.d. SdmVrmVstinJ1; jfr enkelt-, dubbelt-, rock- 
om formation i landskapet el. annan naturlig bildning; 	arm m.fl. 4) i fråga om spännsåg, om vartdera av de 
äv. om  vågbrytare, hägnad m.m.; bl.a. 1) i pi: tjockaste 	båda ändstyckena i sågställning; spr. st.; jfr såg - arm. 
grenar (på träd) Gl. 2) gren av vattendrag o.d.; spr. st.; 	5) mittbjälke i kvarnvinge o.d. ÖlSmG1; jfr kvarn- 
sporad. äv. om  smal vik; jfr bäck-, fl o d -, å- arm 	arm m.fl. 6) "eker" i kvarnhjul o.d. SkSmVgBo; jfr 
m.fl. °Sön gaor mö en arm eg (in) Sk. °Iss järä de jär 	hjul- ar m . 7) om vardera av de från nederänden av 
bäiarm (det här, det är biarm, dvs. sidogren) till dän 	ankare el. dragg utgående uppåtböjda delarna Bo; jfr 
stäur kannaln där nerä Gl. 3) udde; äv. om  utbyggnad i 	ankar-arm. 
vatten(drag) o.d.; sporad.; jfr damm-, hamn-, p ål -, 	Ssgr: A (Anm. Vissa här upptagna ssgr kan äv. hän- 
r e v -, sten-arm. 4) om långt bort belägen skogs- 	föras till ärm; jfr d.o.) earm- o.d. allm., °arma- o.d. 
mark, utskog; i ssgn "utarmama Vstm. 5) rågång el. 	SkB1SmHaVgÖgNklisl, °arme- o.d. SkB1SmVgBoDsl- 
hägnad (t.ex. gärdsgård) Vg. 6) den ena linjen av 

	ÖgVrm>: arm-arbete tungt, för armarna ansträngande 
tranornas flygformation i plog; som sen. led i ssgr, bl.a. 	arbete (se äv. arm-fläsk) Vg. -ben ben i arm Vg. 
lägger-ärmen o. annerärmen den längre resp. den andra 	-blad spadformig övre del av lieorv Dal. -borst se d.o. 
(kortare) linjen Åm; jfr land-, sj ö - ar m . 7) gren på 	-brynd (ärmlinning) se är m-brynd. -bräde (press- 
vintergatan VgSdmVstm; jfr sommar-, vinter-arm. 	bräde för ärmar) se är m-bräde. -bukt veck mellan 
— b) om linje av folk. 1) skallgångskedja el. del av 	under- o. överarm Sm. -båga(s) v, -båge se d.o. -bår 
sådan; ofta om vardera av de båda sidolinjerna vid drev- 	(drmabör Sk) skottkärra utan karm (överrede). -börda 
jakt SmVgG1Da1; äv. i ute. "gå armen gå skallgång 	<drmabnk Vg, annbök Nb> börda som bäres på armar- 
Hrjkn; jfr skall-arm. Di sem jekk på a' rma, fek 	na. -dagsverke av sockenbor med kroppsarbete utfört 
hurra å skrika ... fö å skrämma d' vdrja (så de fick dem 	dagsverke vid prästgårdsbyggnad Vg; jfr k ö r -, ö k - 
dit de ville) Sm. 2) vattenlangningskedja Vstm; äv. ssgn 	dagsverke. -docka (ärmlinning) se ärm-docka. 
"vattu-arm ds. Dal. — c) om del av fiskeredskap, bl.a. 1) 	-dragg dragg till arm i homma Sk. -dunke om var o. en 
ifråga om instängningsredskap (ryssja, homma, botten- 	av två (som flöten fungerande) dunkar fästa vid ar- 
garn, kasse, mjärde, tina, verke, katsa, laxgärd, ålkista 	marna i landvad Bo; jfr bröst-dunke. -däng n 
m.fl.): från fångstredskapet utskjutande anordning (sid- 	(Vstm), -dänga f (NkVstm), -dängande n (Nk) o. 
nät, byggnad t.ex. av pålar o. ris o.d.), för att leda in 	-dänge n Sm(JELgren)NkVrm 1) arbete som anstränger 
fisken; täml. allm.; jfr bröst-, gen-, ingångs-, 	armarna; tungt el. besvärligt arbete; a.1.; äv.: styrka el. 
kass-, kats-, land-, led-, lång-, mitt-, mock-, 	uthållighet i armarna Vstm. Dö vill armaclägga te te 
ryssj-, sid-, snål-, stack-, stor-, stäng-, tvär-, 	(till för att) skaka jokpärera Vstm. 2) earmadänge> 
verkes- ar m m.fl. 2) i fråga om not o.d.: sido- el. 	med allmännare bet.: bräk, besvär Nk(Djurklou ms). 
ändstycke; täml. allm.; jfr mitt-, n o t -, p as -, s i d -, 	-elak adj om arbete, redskap o.d.: som anstränger ar- 
s v äng -, vad-arm m.fl. 3) i fråga om nät o.d.: del av 	marna NDal. (Orven med s.k. tyckla) °cher rrå it so 
nät el. skötar lagda i rad, särsk. om  den del som läggs 	drmjäkåker de frestar inte armarna så hårt (som orv 
från land till en i krok böjd nätrad U1Vb; jfr krok-, 	utan tyckla). -famn (°armafajn Sk) om så stor börda 
land- arm; äv.: vid sälnät (för vinterfångst) fastbun- 	som kan bäras i famnen. -flus n <-fkus Hsl> manschett. 
den anordning (träklabb med kraftig grenstump) för 	-fläsk Vg. Sånt drmaarbette tsllar (tar) allt på drma- 
förankring i isen Ul. 4) i fråga om sänkhåv (för kräftfis- 	 fkäsket lell. -flöte flöte på notarm Sm. -foder se är m- 
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foder. -fång om så stor mängd hö som kan omfattas 
med armarna o. bäras Sdm. -rat slit(ande), jäkt(ande) 
Sm. -förkläde se ärm-förkläde. -gap hål för arm 
(på en väst) Ha. -garn om visst nät (mellan "städen" o. 
"tredjegarnet") i nätsträckan vid fiske med strömmings-
garn Gl. -grav armhåla Dal. -grop 1) armhåla DalÅm. 
2) = -bukt Åm. -grov adj om person: som har grova 
armar NVrm. -grubba armhåla Åm. -gunga gunga med 
fyra stänger, "armar", ca 3,5 m långa o. fastsatta ca 0,5 
m från varandra mellan en som axel fungerande ca 2 m 
lång ekstock (upphängd mellan två träd e.d.) o. en sitt-
bräda för tre personer Bl. -halle m flat, avlång sten anv. 
som sänke på arm i homma Ög. -holk m (jfr är m - 
h olk ) 1) lösärm VgÖgSdmUlVstinDal; särsk. om  lös-
ärmar anv. av kvinnor för att skydda armarna vid upp-
tagning av säd ÖgSdmUl. 2) (stor) mudd, särsk. om  
stickad (ylle)mudd som skyddar handleden mot kyla 
Dsl o. Vrm (lmf) o. NkUl. 3) manschett el. ärmlinning 
(på skjorta) ÖgSdm. -hult n Ormho'llt o.d. ÖSk> ror-
kult. -häl n 1) armhåla SkSmHaVgDsl—HslÅmVbNb. 
2) öppning för arm (el. ärm) i klädesplagg; ställvis; jfr 
ärm-hål. 3) om den öppning som bildas mellan bålen 
o. framåtsträckta armar med knäppta (e.d.) händer Ög. 
Di kröp ijönnem armhslret (när de "vrängde säcken" på 
skolrasterna). 4) hål i kvarnaxel där vinge fästs Gl. 
-håla f (täml. allm.; ej bel. från ÖlG1Hs1HrjMpVb) o. 
-håle n (Vrm) armhåla. -hållare sänke fastgjort vid 
landarm i s.k. sikkrona Åm. -hår hår i armhåla SkSm-
Lpl. -hård adj, om arbete: som tar på armarna SDal. 
-härklig se d.o. -karl drevkarl placerad på en arm (dvs. 
sidolinje) Vg. -kass m = -korg NSk. -kasse m gädd-
kasse med arm (sätts under höst o. vinter vid stränder) 
Ul. -kast brottning varvid motståndarna fattar tag i var-
andras kragar o. med enbart armstyrkan försöker kasta 
omkull varandra G1Lp1; jfr krag-kast. -kavle (tjock) 
armmuskel VgNk. -kjortel barnplagg med överdel o. 
kjol i ett stycke Dal. -klen adj, svag i armarna VgÖgJl. 
-klocka armbandsur Åm. -klut m 1) kläde (buret i hand-
en av kvinna vid kyrkobesök o.d.), näsduk; halsduk; 
äv.: stort huvudkläde Sm. 2) tygstycke insatt i (el. över) 
axeln på skjorta Lpl. -kläde (runt armen el. i handen 
buret) kläde el. (finare) näsduk SmVgÖgUl(brd); äv.: 
halsduk, huvudldäde SmHs1; särsk. om  stort vitt huvud-
kläde buret vid sorg Hsl; äv. i ssgn °Armkläs Band 
Ul(brd); jfr ärm-kläde. -knapp se ärm-knapp. 
-knubb (pressblock för ärm) se ärm-knubb. -knul 
armbågsknöl Dal. -knula armbåge Vstm. -korg korg 
med handtag, avsedd att bäras på armen SkB1SSm. 
-kotte (cfrmakstte Vg> kudde att vila armen på. -krage 
1) på kapott (ett slags rock): vid krage som går ner över 
armarna Ög. 2) mönsterstickad mudd med bräm, av-
sedd för manlig festdräkt Dal. -krek m (BoDs1) el. n 
(Ds1), -kreke m (VgBo), -krik m (SmVgBoDs1) el. f 
(SmVgBo) o. -krika f (Vg) armveck; dels: armbågs-
veck, dels (mindre vanl.): armhåla. -krok armbågsveck 
el. armbåge (på böjd arm) Sm—DslNkVrmDalGstHsl- 

MpÅmLp1; äv. (sälls.): armhåla VgBo. °Ala en hadda 
blett gastakrammad skolla en måla (mäta) flå layamann 
(långfingret) spp te armkrokan tre gaea (gånger) Sm. 
(För att oskadliggöra mjölkharen skulle man) °titta i 
kats unner =kroken (dvs, med vänster hand i sidan se 
på mjölkharen med höger öga under vänster arm) Vg. 
Hon hadd ksijän te (i) armlcrokän Lpl. — särsk. i fråga 
om två (el. flera) personer med sammanlänkade armar. 
a) i ute. "gå (i) a. (Öl—VgDs1G1ÖgVrm—Lpl), "spat-
sera a. (Sm), ^löpa i a. (G1), 'sträcka a. (ÖgÅm), ^leda 
a. (SmÖgSdinNkVslinHs1), "häkta a. (SmÖgNk), "hålla 
a. (U1), "taga (i) a. (UlLp1Nb), ^gå o. leda (el. sträcka) 
a. (Sm) o. "gå o. dra a. (U1), gå arm i arm; äv. 'gå (i) a. 
med ngn (B1Sm), "gå a. vid ngn (Åm) gå arm i arm med 
ngn; äv. i uttr. 'med ngn i armkroken arm i arm med 
ngn Vrm. (Jag fick se henne) 'mä en tjåcken härrkär i 
=kroken arm i arm med en tjock herre. b) i idrotts-
lekar o.d. 1) ^draga a. om styrkeprov varvid de tävlande 
fattar varandra arm i arm o. försöker draga motstånd-
aren ur (el. till) ett visst läge el. försöker draga mot-
ståndarens arm rak SmHaVgDs1Vrm—Hs1Nb. 2) "bryta 
a. (Stall) o. "taga a. (BoDs1) bryta arm. -krok-dans 
dans varvid parterna hakar i varandras krökta armar 
Nb; jfr ar mb åg- dan s . -krok-led armbågsled Vg. 
-kroka v 1 (skämts.:) gå arm i arm Dal. -kråka stor 
kork som utmärker ände av vadarm Bo. -krök m (i Vg 
äv. n) armbågsveck el. armbåge Ha—Ds1Vrm. -kvard 
se ärm-kv ard. -kåk m mudd, handledsvärmare Dal. 
-käpp käpp som avslutar arm i ryssjegård Vg. -körtel 
m (a'rmtjills Ni» o. -körtia f <ä' rmtjelle Ån» körtel i 
armhåla. -lam adj < °armalammer V g> svag o. uttröttad i 
armarna. -led led i arm; ofta om armbågsled SkB1Sm-
HaVgG1—VrmVstm—Hs1Nb; äv.: handled SkSinHa-
VgÖgNkVrmNb. -lieskaft om lieskaft vars övre del vid 
användning vilade mot vänster arm SSm; jfr -s k a f t . 
-lin se är m-lin. -lina lina varmed tvärarmen i 
lakhomma nedsänkes ÖÖg. -linning se ärm-linning. 
-list tygstycke lindat om handleden vid fiske för att 
hindra vatten att komma upp i ärmen Bo. -ljus grenljus 
Ha. -ljusstake om ljusstake med tre armar Sm. -lugg 
hår i armhåla Sdm. -lycka armbågsveck VrmDalHsl-
HrjJ1. -lång, -lägg se B. -län (G1) o. -ländare (Sm) 
armstöd på (län)stol. -ländare-stol stol med armstöd 
Sm. -längd se B. -lös 1) utan arm(ar); spr. st. Dö kan en 
bldnne-§aj (en blind se) å en drmalöser ta på (vidröra) 
Bl. Armalös å tarmalös å bagetös (barnflicka; gåta om 
vaggan) Vg. 2) ärmlös; spr. st.; jfr d.o. -manschett se 
manschett. -mudd (SkSmögSdm—J1Lp1) o. -mudde 
(Ög) värmande skydd för handled, vanl. stickat (el. vir-
kat) av ullgarn; al.; äv. skämts. om  handboja Nk. °Rejäla 
armuddar, sa fjärskam (fjärdingsmannen) um hann-
bsjera (ordst.). -nöte (ä‘rmnöt Ån» arbete e.d. som är 
ansträngande för armarna. -orv om lieskaft vars övre 
förlängda del vid användning stöddes mot axeln 
MHaSMp; jfr -s k af t . -pipa (överarms-, armbågs- of 
el. stråDben i arm SkHaVgDsl—NIcHs1HrjÅmLp1Nb. 
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-pläga smärta i armarna; plåga för armarna HaVg; äv. 
som benämning på en (ä.) typ av skottkärra vars an-
vändning var ansträngande för armarna Gst. -päls med 
ärmar försedd fårskinnspäls; jfr ärm-päls; särsk. a) 
kvinnoplagg med på insidan kvarsittande ull Sk. b) kolt-
liknande barnplagg Dal. -rep rep fäst vid "armträ" i 
änden av arm i homma Öl. -ring 1) ring som bärs runt 
armen som smycke o.d. HaVgNb. 2) mudd, vanl. stickad, 
äv. sydd av vadmal Dal. -rock se ärm-rock. -ryckas 
v dep 2, brottas Sm(dombok 1734)NkVrm. -ryssja rys-
sja med arm(ar) DslÖgGst. -schett se manschett. 
-skaft om lieskaft av något skiftande typ, vars övre del 
vid användning vilade mot vänster arm el. stöddes mot 
vänster axel el. passade in i vänster armhåla SVSmHa; 
jfr-lieskaft,-orv.-skäft(a)semanschett.-skägg 
= -lugg Nb. -sköte sköte i arm i s.k. krok (för ström-
mingsfiske) Hsl. -slag armbågsrum Vrm. -slet (°-slet 
o.d. SmVgVrmDa1J1Vb, 	HrjJ1> arbete som frestar 
på armarna, tungt el. mödosamt arbete. -sleten se -sl i - 
ten. -sletig (bl. -ug) adj som frestar på armarna NDal. 
-slev f <bl. bel. i bf °Cirmsleva Mp> armhåla. -slink i 
uttr. °ta a. om ett slags brottning Hs1(1mf). -slit = -slet 
SkDalLpl. -sliten ptp adj (aimislit(t)en o.d. N1cDal-
GstHs1J1Vb, --slet(t)en o.d. VgHs1HrjJ1Lpl, -sätta Lpl; 
äv. 	 °armaslätten Hsl> trött o. sliten i ar- 
marna (efter ansträngande arbete). Anm. För bet.: som 
har slitna ärmar, se ärm-sliten. -slyngas brottas Hrj. 
-slåhig slående med armarna fram över bröstet, åkar-
brasa Vg. -släng 1) släng med armen Vrm. Han go-n 
(gav honom) en a'rmjittig(J. 2) för armarna mödosamt 
arbete (t.ex. om slåtter med lie) Nb. -spjäll fyrkantig el. 
kilformad lapp fastsydd under ärmen (mellan denna o. 
ärmhålets undre del) på skjorta o.d.; ställvis; jfr är m - 
spjäll. -sprund se ärm-sprund. -spruns se ärm-
s pruns . -språta f tunn käpp varmed en ålhommas 
arm fästs vid "storstolen" som bildar hommans öppning 
ÖÖg. -spröt om vart o. ett av flera (med vissa mellan-
rum) upprätt stående spröt som håller arm i ryssja spänd 
SVrm. -stake 1) ljusstake med armar SkSmVgN1c. 2) 
stake som (vanl. nedslagen i bottnen) håller arm i rys-
sja, homma o.d. i läge SkSmVgG1VrmVb. -stark (som 
är) stark i armarna; allm. (utom Ö1G1). °llrmastarkä 
sum en smeadrägy (smed-) Sm. - särsk, oeg. i uttr. 
"vara a. till (att) skita o.d., föraktfullt om person: vara 
lat el. fysiskt klen, men stor i maten Da1.11Åm; jfr -s t y v . 
An e akselbrell (axelbred) jvi rsyva (ändan) å armstark 
te dri'ta (skita) Dal. °Han ä akselbre tell å äta och 
armstark tell å dyypg Åm. -sten sänksten fäst vid arm 
på homma, ryssja o.d. SÖSkG1. -stiv se -s t y v . -stock 
(stock för pressning av ärmar) se ärm-stock. -stol 
stol med armstöd, karmstol, länstol Sk o. sporad. i 
SHaVg. -stols-styre armstöd på karmstol Sk. -strid adj 
(drmastri o.d. Hsl> = -s t ark. -strump m ärmlinning 
B1Sm. -strumpa f 1) = -s trump B1Sm. 2) mudd på 
vante ÖBl. -sträng om var o. en av två linor som för-
enar notarm och notbåge SVÖg. -stumpe armstump 

'arm ssgr 

Sk. (Den enarmade) va så stark i den staldcals drma-
stompen. -stycke (dnnastildce Sk> (10 famnar lång) del 
av arm i homma. -styr-stol = arm-stol Sk. -styrka f 
(SkSmVgG1N1cDalVstm) o. -styrke m (HaVgBo) styrka 
i armarna. -styv adj <-stiv o.d. SIcHa—GlNkVrm, -styv 
o.d. Sk(äv. -sty)--SmVg(sälls.)ÖgVbNb> (som är) stark 
i armarna; a.l. - särsk. i utvidgad anv. a) i fråga om 
annan kroppsdel än arm: stark Sk. °Han e armastyv i 
låren. b) skämts.: "duktig" Sk. Han ä sa a'amastyvå te 
o fisa (att fjärta); jfr -stark, slutet. c) om arbete: som 
är tungt för armarna Vg. Dö ä-t fasans drmastifft arbete 
te rösta (att rista halm e.d.). -styvas brottas VbNb. -stål 
styrka i armarna, armkraft SkHa—G1SdmDa1J1; särsk. i 
uttr. "gott a. kraft i arm Sk. Nårr de inte bider, så fåtr en 
ta te drmastsyled när det inte biter (t.ex. vid slåtter) så 
får man taga till armkraft Ha. De ä slut på dnneståket 
Dsl. -stöp n (BoVrm) el. f (Bo) 1) armhåla; al. 2) 
ärmhål; a.1.; äv. särsk. om  det ställe under en skjortärm 
där ärmspjäll insätts (jfr arm-,ärm-spjäll) Bo. 
-stöpa f = stöp 1 Bo. -stör i ytteränden på ryssjarm 
fastbunden stör med vilken armen sträcks Hsl. -svag 
(som är) svag i armarna SkSmVgNIcVstmÅm—Nb. 
Armswå å rövstärk (föraktfullt om fysiskt klen men 
matfrisk person) Nb; jfr -s t ark , slutet. -svep dubbelt 
halvslag Nb; jfr gärd-,halv-svep. -svett svett i 
armhåla; spr. st. -svette earmsvaite Gl> = -svett. 
-svässla f (drmsvälin, bf -ila> o. -svässle m (drm-
svälin, bf -ilen> körtel i armhåla .11; jfr ros - svässla. 
-sänke sänke (av kreaturshorn) på notarm NSm. -tag 1) 
vid brottning: tag om motståndares överarmar (i Dal 
äv.: krage); äv.: brottning varvid motståndarna fattar 
om varandras överarmar; spr. st.; särsk. i uttr. "taga a. 
SinHaVgBoDal el. "taga ett a. NkLpl el. ^tagas a. Sk. 
°Sko vi tas armatag ella livtag? Sk. 2) armbrytning; 
ofta i uttr. ^taga a. bryta arm SkHa—Dsl. 3) fattning el. 
tag med armarna (om ngt) VstmSDal. 4) lina mellan de 
båda landarmarna vid öppningen i en s.k. sikkrona Åm. 
-taga f brottning varvid endast armarna används NSk. 
-tamp repstump till arm i homma Sk. -tjock se B. -tofs 
= -lugg Nb. -trä (äv. °arms-) trästav i yttre änden av 
arm i not, homma o.d. Öl. -tåg (dmnetsww o.d. Bo> 
tåg fäst med vardera änden i övre resp. undre kanten av 
vad; äv. om  vart o. ett av två tåg, fästa i var ände på 
vad. -vak om var o. en av de mindre vakar mellan vilka 
en notarm skjuts vid dragning av isnot VrmNb. -veck 
armbågsveck SkSmVgDsl—J1Lp1Nb; äv.: armhåla Gl-
UlLp1Nb. -vek adj (som är) svag i armarna VgJl. -verk 
n = -arbete Bl; äv. ordlekande benämning på trösk-
ning med slaga (jfr arm-värk o. trösk-verk) Sk. 
De töffa (tröskar) me drmavärtj. -vik (bl. bel. i bf 
'armvika> armens vinkel (mellan över- o. underarm) 
Vg(Frigell). -vred tillstånd då en arm är (vriden) ur led 

-vårde träflöte fäst vid inre änden av arm i s.k. krok 
(för strömmingsfiske) Hsl. -värk värk i armarna 
SkSmHaVg. -väst se ärm-väst. 
B: arms-lång (äv. i'armla-, -e- HaVg> (som är) lång 
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som en arm; spr. st. -lägg <äv. 'arm/- Öl, -a-, -e-
VgBoDsl> 1) om del av ann; särsk. a) överarm VgDsl. 
b) handled (o. nedre del av underarm) Öl. 2) ben i (del 
av) arm ÖlBoDs1; särsk. a) överarmsben Dsl. b) under-
armsben (dvs. armbågs- o. strålben) Öl. -längd <äv. 

HaNkVrm, -a-, -e- SkVg; vanl. -lägd, i VgVrm 
-lägn> 1) längd så lång som en arm (vid mått- o. avstånds-
bedömning); spr. st. 2) längd på ärm VgNk. 3) längd på 
ann i homma Sk. -tjock (äv. arm- SchnDal, arrak-, -e-
o.d. SkSmHaVg> 1) (som är) tjock som en arm; spr. st. 
2) som har tjocka armar HaVg. -trä se A. 
Avledn.: -armad som har sådana (el. så många) armar 
som förleden anger; se b ar -, e n -, lång- armad m.fl. 
-armig = -armad; se bar-, lång-armig. -arming 
person med sådana (el. så många) armar som förleden 
anger; se en-, lång-arming. 

2arm adj <ann o.d. SkSSm—Bo, grin, äv. agm o.d. SkB1-
SSmSHa, ann o.d. SkB1Sm—BoGl—DalHs1J1VbLpl-
Nb, grin o.d. SkSSm, ann o.d. Sm(äv. g-)HaVgVrmUl-
DalGstHrj—Nb, ärm (°tiam) o.d. BlÖlSmDslUlfiÅm- 
Lp1Nb; i n äv. cuit Vg, 	gt, armt Vrm, c'ärnt Ul; i 
SkB1Sm—BoGlSchnNIcUl äv. reflexer av ä. nom -er, 
äv. i utvidgad form: "armade(s), ^armanste, "armat, se 
2 o. 6> 
1) beklagansvärd, olycklig, stackars; täml. allm. (De 
fick reumatism) °i sina aame Icröppa (kroppar) Sk. Dett 

gma bagn va ds fröyså (fryser) Sm. - särsk. i ordspr.; 
spr. st. °En blinn man ä en ann man Sm. U'ssel blir 
alfri arm nokk Sm. 	jälper arm ad. Vrm. 2) som 
ute. för ringaktning, förakt, förargelse, avsky e.d.: elän-
dig, usel, skral; stackare till; äv.: förbaskad, jäkla e.d. 
Bl—BoÖg—UlDalMpfiVbLpl. °Dett ärma liv, va ha 
du tatt de te! Sm. Dö ä arm rstta sum inte vet mer än ett 
hal, (tales.) Vg; motsv. från Sm. Du e-n &me stalckar-
te ka'r J1(lidm). °Ditt ärma fe' Lpl. - särsk. a) i utvid-
gad form: "armade UlDalMp--Nb(äv. "a-s), äv. "annat 
Åm. °Din armade karibel (slyngel) UL fin vill int för i 
(göra ett) armade dugg Dal. IT rmade 	(slynglar) 
Åm. En sån a'rmade e'n (rackare) till å (äta ur korn-
hässjan; om häst) Åm. Ärmades mdja förbaskade mygg 
Nb. Än &mat fe'hunn Åm. - b) i superi som subst i bf, 
som uttr. för förvåning el. förargelse ÅmVb. °Dä å 
ärmest'n vä du ä svag Åm. 3) överdrivet sparsam, snål; 
girig VgNkVrmUl(brd 1695)VstmGst samt (bl. i ordspr.) 
MpÅmVbLpl. °Han va så arm, s-att han unne säj inte 
maten Vrm. krmen spar, å grö'mmen nö'te (ordspr.) 
snål spar och fan tar; äv. överg. i bet.: den fattige etc. 
(jfr 4) Åm; varianter från VrniMpÅmVbLpl. 4) fattig, 
utblottad; torftig SkB1Sm—BoGlSdm—GstMpfliktnLpl-
Nb; jfr fisk-, hus-, jord-, penning-arm. D-ei så 
allt å fatit fö-g, så han rår inte jsra rätt fölä Vg. °Dä ä 
då ai aent än gint i pongen (penningpungen) Vg. °Dä ä 
armt i den stuva (stugan) Sm. °Jän rikär wiet intö hwa 
likar fän arm (hur en fattig känner sig e.d.) Ul(brd 
1752). - särsk. i uttr. a) "fattig och arm (el. "arm och 
fattig) B1SmVgBoUlVstmMpfiNb. °Di har-et så fattigt 
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å armt Vstm. - b) "inte vara (så) ann vara välbärgad 
SkB1SmHaVg. Di ä la inte ss drma Sm. 5) klen, svag 
o.d.; a) om person: som har klen förmåga el. hälsa; 
dålig; äv.: orkeslös; sjuldig VrmUlDal; äv.: mager, tärd, 
smal Vrm. Ja e ss armer te gå Ul. Ja e fsr myttji ann te 
minnas Ul. fln ä ss arm (orkeslös), ss an ä-nt tö däss 
(så han förmår inte) Dal. - b) om röst: svag, matt; äv. i 
uttr. "tala armt tala med matt röst Vg. - c) om sak: klen, 
vek, bräcklig; dålig VrmUl; om mark äv.: mager Dal. 
Ett armt ykkskappt (yxskaft) Vrm. Rdfin (rågen) e 
arm Ul. fin ar arma tender (tänder) Ul. (Nätet) e ss 
armt ss de inte håller Ul finner gradde (grädde) 111. - 
d) i uttr. för armt mycket illa Ul. 6) knapp; "levande(s)" 
e.d.; i vissa uttr. a) "inte veta sin arma råd o.d. Da1J1, 
"inte veta sin (el. sitt) armaste (i Åm äv. armade, 
armanste) råd o.d. G1J1Årn, inte veta sig ngn levandes 
råd, vara el. känna sig helt rådlös. °Vi vett iht vår anns 
rå, hsss vi ska bli kviht dsm (bli av med dem) Dal(ldre). 
(Han var så hungrig) °så hän vist se igyä ärme rå Jl. 
(När jag kom dit) °da vist ja aldri mitt annäst rad Gl. Ja 
visste ma iggen armanste rå Åm. - b) vanl. med bf anv. 
som obf: "med arma nöd o.d. SmDalil, "(vid) armast 
nöd o.d. ÅmVb, "med arma möda(n) J1, med knapp 
nöd, med nöd o. näppe, nätt o. jämnt. De va ma drme 
nö han to-se in R. De ä armes nöja kan hall mä smöre 
garv (hålla mig med smör själv) Åm. De va ma arme 
mösön je balt (jag förmådde) få-n lit'n skvett u-n (ur 
henne; vid mjölkningen) J1. 7) i superl som adv: knappt, 
knappast, med nöd o. näppe, nätt o. jämnt Hs1J1—Nb. 
(Det har frusit till i skägget) säja få armöst opp msnn 
(munnen) Lpl. Ja rådd (orkade) armist ve (med) Lpl. 
Hö (det) var armest ve figg små,ka (vi fick smaka) Nb. 
Ho onn-se (unnar sig) armöst eta 	(maten själv) 
Nb. 
Ssgr: arm-bössa fattigbössa ÖlVg. -don <"'ärindon Ul> 
dåligt föremål; arm varelse. -gäten se d.o. -hus fattig-
hus Sm. -skodd se d.o. -stackare earmstalckel Gl> fat-
tig stackare. 
Avleda.: armdom <drrdåm Ha, dclläm, -om o.d. Vg> 
fattigdom; jfr ad om. - arming, armlig, armling se 
d.o. - armsam adj <drmsamm J1(lidm)) [jfr motsv. i 
no] besvärlig, plågsam. D-e så a'rmsamt å jå'rå di 
Itie'nne (göra det här). - armsen adj <drmsin LT1> fattig. 
- armske s earmske Vg> fattigdom. - armsken adj 
earmsket n Vg> i n: fattigt. - armslig adj < °armslin o.d. 
Hs1J1> [jfr motsv. i no] fattig, utfattig. 

'arma v 1 <drma (a-) VgHsl, grma Sk> [till 'arm] 1) i 
förb. ^a. om (el. ikring): hälla om med båda armarna, 
omfamna SkVg. 2) förflytta sig med hjälp av arm(ar-
na); i förb. ^a. sig över gå armgång över (stång e.d.) 
Hsl. 

2arma v 1 o. armas v dep 1 (J1Åm) el. 2 (J1Lp1) (drma 
Sdm, °arma Sm, drme o.d. DalÅm; drmes o.d. J1Åm-
Lpl> [till 2a r m] 1) tt, beklaga SmSdm; refl (SmDal-
Åm) el. dep (Lpl): beklaga sig, jämra sig; äv. i ute. "a. 
sig över ngn beklaga ngn Dal. Ja kunne inte anna en 
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arma henna Sdm. °Ä (det är) dsm sam arma sä övva 
hann å (beklagar honom också) Dal. Hor/ va har å arme 
sa över fosrlösste (foderbristen) Åm. 2) dep, slita ont, 
sträva, möda sig J1ÅmLpl. °Ji hall på drmes va hö ni 
strävar med höet (vid slåttern) Åm. 3) utarma, suga ut; 
i förb. a . u t , se nedan. 
Särsk. förb.: a. ihop tt (J1) o. dep (Åm): sträva ihop, 
snåla, försaka o. lägga på hög; a.l. Dö lilla vi ha, ha vi 
drmes iho'p Åm. - a. ut ofta i p ptp i adj anv. 1) tr, 
göra (ngn) fattig, utarma (ngn) SkHaVgJl; äv. refl, ut-
arma sig SmSdmDal. Di bara kåstar u't säj å armar u't 
säj de bara slösar o. gör sig utfattiga Sdm. - särsk. i p 
ptp: utfattig SkSmHaVgG1—VrmDalGstHrjJ1ÅmLp1Nb. 
La'nned va jo rent g'darmad (efter kriget) Sk. Han kåm 
heim dtarmade Sm. °Irma dam dsdda (dog) va dsm 
utarma Åm. 2) tt, suga ut (jord) SkDal. grm u't jo'ira 
Dal. - särsk. i p ptp: utsugen, mager SkVrmULT1. Di 
åkkrane ä ss u'tarma ss Vrm. 3) refl, slita ut sig ÖgDal. 
Di (svinen) curne utt sä må te grävs å gå Ög. - särsk. i 
p ptp: utmärglad; utsliten (av tungt arbete) ÖgJl. Ballet 
va så dtarmet, så dö va inte änne (annat än) fi'nn på et 
Og. 

armade(s), armanste se 2a r m. - armas se 2a r rna. - 
armat se 2a r m 

armatur s earmadu'r Sm(JJLgren)) eg.: rustning; skämts. 
om  klädsel. Si så, nu har ja hela armaduren på me (nu 
är jag klädd). 

armborst n (i SmHs1 äv. m), armborster n (i Hsl äv. m), 
armborste n (VDal) el. m (VSm) o. armborsta f 
(asrmlbsot 0.d. VstmSDal, -bsst 0.d. Dal, a'rbårstNSk, 
°arborst SSm(Hyltn-Cavallius 1863-68), airbsst o.d. 
VDal, d(a)bdst o.d. NSkVB1, a'båss SSm, 'arbyst J1-
(Ihre), drrbist NDal, arvi'st Hrj, °arsst Dal, 'ar/ist Hsl 
o. (i ssg) VstmNDal, '-est Hsl, hdr- (-a-) o.d. VU1— 
Hsl, 	°-es Hsl; hdrrfåster, -jister Dal, `bilister 
o.d. VstmDalGst, °ha- o.d. Vstm—Hsl, d§ter, `brister, 
°hal-, °hall- o.d. Hsl, äv. dlrlbsster, ddeir- VDal; drm-
bsste V Sm, a'rrbeste 'VDal; °mista SDal(LmVD)> 
[armborster möjl. av armborst-trä] pilbössa, arm-
borst (i sht som leksak för barn); ad.; jfr pil-ar m-
borster. Plbåst da (det) hade vi, mu- vi va payga 
NSk. °Dai ä inte laonga sträicke dai gaa å sjuda må 
aitt aabasst det är inte lång sträcka det går att skjuta 
med ett a. VB1. 
Ssgr: A <äv.: -a- NSk>: armborst-båge (NSkVstinDal-
Hs1Hrj) o. -bössa (Hsl) = armborst. -svala tornsvala, 
Apus apus VDal. -trä (hdrråsitrei, -trg, hdris- Dal) 
[möjl. av armborster] = armborst. - B: arm-
borster-båge = armborst Hsl. 

'armbåga f se armbåge. 
2armbåga v 1 (i NÖSm växling v 1 o. 2), alnbåga v 1, 

armbågas o. alnbågas v dep 1 (drmlbåga, -bsga, 
-boga, -buja, -buva, -bua, -boa (a-, a-) o.d. B1Sm—
BoÖg—UlDalGstHs1MpÅmLp1Nb, °armeboga Sm 
(JJLgren); 	o.d. VB1SSm, 	albu'a (a-) o.d. 
Sk, dkbåwe Bo, glygå NDal; 'arm/båges, -bsgäs, 

armbåge 

-bogas, -bujas, -buwwas (a-) o.d. ÖlSmVgSdmVrm-
Vstm—Hs1Nb; dllbuas o.d. SSm, g‘bygås o.d. NDa1) 
1) dep, knuffas med armbågarna VgVrmVstm—Hsl; 
äv.: knuffa varandra med armbågarna Dal. 2) refl (i 
förb. med lokalt adverbial; SkSmMpNb) el. dep (Vg-
DalNb), ta sig fram (i en folkhop) genom att knuffas 
med armbågarna. 
Särsk. förb.: a. sig fram = 2ar mb å g a 2; äv.: tränga 
sig fram; täml. allm.; äv. bildl.: (skaffa sig fördelar 
genom att) uppträda hänsynslöst SmHaVgUlGstLp1Nb. 
Avledn.: armbågsam om person: som hänsynslöst skaf-
far sig fördelar Vb. 

armbåge m, 'armbåga f o. ainbåge m <1. armbåge: 
drmlbage, -bsge, -bogs, -bsje, -buwwe, -bdwe, -bue, 
-boe (a-, a-) o.d. (se 'arm o. båge) nästan allm. (i 
Götal delvis, i sht i Sk, som y. rsprspåverkade former; 
jfr ^alnbåge nedan), a' mmlbue, -båje, -båwe (a-, a-) 
o.d. NSkSSm; huvudtr. (acc. 1) på andra stav. vanl. i 
Sk, ställvis i ÖSmSHaUlGstHrjÅmLp1Nb; äv. tvåsta-
vigt: dunbsg o.d. NVrm, ti'rmbåg ÖB1, drmbåj o.d. 
SÖSm, drmbow o.d. Bo, dnnbo o.d. Ha; äv. sälls. 
g'nnabue (ä-) NSkHa. - 2. armbåga: drmlbågu, -bsge 
Jl. - 3. alnbåge: 'alnbue SS1c, g'rilboge Dsl, -bowwe 
NBo, °arnbuje Vg, dirmfboge, -bsje, -bdwwe, -bus 
(a-; -I-) o.d. SkVB1VgBoDs1ÖgVDa1, 	-bsje, 
-böwe, -bus, -boe (a-, a-; 44-) o.d. SkVB1SmHaBo- 
Dsl, glIboge, -bsje, -båge, -bus, -boe (g-; 	o.d. 
SkV131SmHaVVgBoÖg, 'allbuge, -bus, 'arrbugi Gl, 
dubåwwe (a-) o.d. NHaBo, °arboge Ög(i ssg)Sdm, 
drbowwe Bo, g‘bygi (a-, d-) o.d. NDal; huvudtr. (acc. 
1) på andra stav. vanl. i SkSHa; äv. tvåstavigt: gsirbdww 
Bo, all/bo, al- Sk, all/bu SSm, 421-, allibo', -bu Sk. 
Anm. Uppg. °albåse Bo(Rz) är trol. fel) 
armbåge; allm.; äv.: armled SkÖ1ögDa1J1Nb. A (hon) 
ha skrapa si opa tirembtrano (-bågen; dat) Nb. °Han 
stöddi säj på armbagar (-arna) Nk. °Ja ha stugat 
me (stukat mig) i min albuu Sk. - särsk. a) om den del 
av ärmen som täcker armbågen SkVsanDalÅmLpl. b) i 
uttr. lilla armbsjin den inre, mindre knölen bredvid 
armbågsknölen Ul; jfr lill-, skräll-armbåge. c) i 
de bildl. uttr. "bjuda med armbågen (SkSmVgGlNkU1-
VstinDalHs1) el. med norra armbågen (Vg) el. över 
armbågen (01) el. med armbågarna (SkVrmVstm) el. 
^bedja med armbågen (VgG1), bjuda (in) för syns skull 
el. utan att mena allvar; ad.; äv.: bjuda snålt GlVrm; äv. 
i uttr. "giva med armbågarna ge snålt Vrm. d) i andra 
mer el. mindre bildl. uttr. Di går po me bods knä å 
albu'a de tar inga hänsyn Sk; likn. fr. SSm. De satte ja 
mi imod me bodde fod å albue (med näbbar o. klor) Sk. 
Stå å kni å armbo'a arbeta ihärdigt Nb. Han har spessa 
albu'a (vassa armbågar) Ha; likn. fr. Sk o. (med adj 
"vass) fr. HaGstknNb. Eks änd up aö gbygum hälsa 
ända upp till armbågarna, dvs. innerligt NDal. °Dän 
fattije faua (får) tjössa pau dän näven såm äjn saue 
(man såge) va au jäms ätte allbuen Bl; likn. fr. Sk. 
Ssgr: A (-g- GlUlDalll, -a- o.d. SIkB1SmHaVgSclinNk- 
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Da1J1—Nb, -e- SmVgBoÖgVnnJI, äv. -bo-, -bu- o.d. 
NDal, -s- (se formavd. till enskilda ssgr nedan) SkSm-
BoSdmVrm—Dal>: armbåg-bjudning <äv. -s- Ill> in-
bjudan som inte är allvarligt menad UgunVb; jfr B. 
-bred (-s- Vrm> bildi. om  person: som på ett framfusigt 
sätt besvärar ngn, påträngande. -bud [jfr motsv. i finl] 
= -bjudning ÖSmVDalMpJlikm; jfr B; äv.: anbud 
(vid köp) som inte är allvarligt menat Ög; äv.: änkestöt 
R -dans visst slags dans Vb; jfr arm-krok-dans; 
jfr B. -knota (-s- Sdm> om den inre, mindre knölen 
bredvid armbågsknölen. -knul (-s- Dal> (jfr B), -knuta 
(Sk), -knyl (VDal), -knyla <äv. -s- ÖSm> (ÖSmUl; jfr 
B), -knysta (Bl) o. -knöl <äv. -s- ÖSmSdm> (ÖSmVg-
SdmNb) armbågsknöl. -kota (-s- Vstm) = -knota. 
-krok armveck VbNb; jfr B. -led <äv. -s- SkSmBoUl-
Vstm> SkSmVgBoNkUlVstmJ12kmLp1Nb; jfr B. -lycka 
armveck Da1SJ1; jfr B; äv. i utvidgad anv.: lättfotad 
flicka (som följer med vem som helst) NDal. -rum <äv. 
-s- BoUlVstmSDal> (BoVrm—Dal; jfr B) o. -rumme n 
(Vg) armbågsrum, svängrum. -skänk motvilligt given 
gåva Vg. -slag = -stöt VSm. -stöde n <-stö Bo> = 
ar mb å ge a. -stöt änkestöt; vanl. i tales. Aarmbågstöten 
o. änklingssorgen går fort över 0.d. SkB1SmVgBoSdm-
NkUlDaillikinVbNb; jfr B. -sår särsk. i ordspr. arm bua-
sar å augyklasairr stau sa lägga väeu (världen) star 
Ha; Men. fr. SmG1. Inte (inget) ä bätter än arm bögesår, 
å inte ä värr än e bränd kaka Ög. -veck armveck GIVb. 
B (-a- o.d. SkVB1SSmVgNDa1, -e- BoÖg, äv. -bu- o.d. 
SkDal, -s- (se -k n ul nedan) VDal): alnbåg-bjudning 
(SSk) o. -bud < °arbogebo Ög(Nrin)> = ar mb åg - 
bj udnin g. -dans i bf, benämning på visst slags ring-
dans där män o. kvinnor dansar åt motsatt håll o. möts i 
armbågsfattning (genom att fatta varandras armbågar) 
el. armkrok NDal; jfr A. - Litt.: SvFolkd 2 s. 32 if. 
-håla armveck Sk. -knul <äv. -s- VDa» (Dal; jfr A), 
-knyck (SSk), -knyla (SSm; jfr A) o. -knyst (NSk) 
armbågsknöl. -krok [jfr motsv. i da dial] armveck; jfr 
A; äv.: armbågsknöl SSk. -led SkSSm; jfr A. -lek i bf, 
benämning på viss polskemelodi (spelad till 
alnb åg -d an s en) NDal. -lycka armveck Dal; jfr A. 
-mätta smädlig benämning på person som sitter (overk-
sam) o. hänger med armbågarna på bordet NSk. -plats 
[jfr motsv. i da dial] (SSk) o. -rum (Sk) = a rmb åg - 
ru m. -skäl f [jfr motsv. i da o. no] armbågsknöl; äv. 
bildl.: visst slags havssnäcka Bo. -spets armbågsknöl 
SSk. -stöt = ar mb å g - stöt SkVB1SSm. -såg bågsåg 
NSk. -vid som sitter med armbågarna vitt utspärrade på 
bordet NSk. 

armdom se 2a r m avledn. 
armé m el. (i Mp—VbNb äv., i Lpl bl.) f o. armeja f 

(arme' (a-, a-) SkB1Sm—BoÖgNkGstJlÅmNb, a'mne 
Mp, armi'Mp.11, armä(j, äremaj Nb, a‘n-nitijj o.d. J1— 
Lpl, alme' NHa, allmen bf 	 äv. ctillmaje 
Gl; armäja Sk, arme'jja bf Vrm, armäja o.d. BoNDal, 
a'rrmclia VDal, 'arlmeja o.d. SmÖgNk, nr- o.d. 

almäjia o.d. SkVgBo, akmäja NDal, &Blm& o.d. 

NSmVgBoÖgVrm, 	VgBo, 'allImajå, °-maia Gl, 
äv. ctillmejdan bf SSk> 1) armé, här; täml. allm; jfr 
krigs armé.- 	2) (stor) hop el. skara el. mängd (av 
folk) SkSmVgBoGlÖgNkVrmUlDalMp—VbNb; äv.: 
(stor) skock el. svärm (av djur) BoGI; jfr be grav - 
nings-arm6, folk-, kyrk-armeja. Där va en 
faseli almä(ja ve jefivaregaoren å skolle sai kuggen 
Sk. Ä e je ek armäj åv fok utå tåmen det är en hel hop 
med folk ute på gärden Dal. - särsk.: folkhop i rörelse, 
tropp Gl. 3) menighet el. församling (av folk) SkVgBo-
Vrm; äv.: folk, allmoge SkBoVrm. Hele &Hma& hela 
menigheten Vrm. °Alltsamman går ud över allmejdan 
Sk. 

armeda se annan ssgr K 
armgäten adj <a.rmjäten Smj [trol. till 2a rm ] ynldig, 

ömklig (t.ex. om litet barn som inte växer o. ser ynkligt, 
blekt o. magert ut). 

armhärklig adj <asnnartjäli Lp» [möjl. till 'arm] sjuk-
lig o. kraftlös; utarmad o. avsigkommen i hög grad. 
Mo 	moraär sä a'rmartjäli sä hon kan knafft ko'inma 
boti sä'gga (ur sängen). 
Avledn.: armhärklighet elände Lpl. 

arming o. arminge m (a'rmigg o.d. GlDal, °arminge 
Vg> [till 2a r m ; jfr motsv. i no. - jfr ar mlin g] 1) 
beklagansvärd person, stackare; a.1.; äv.: fattig person 
Vg. 2) girigbuk Vg. 

armlig adj 	-lin o.d. (a-, a-, g-; jfr 2a r m ) SmBo- 
ÖgSdm(bl. i n)Vrm—Hs1; äv. -1r- VrmVstm—Hsl> 1) 
beklagansvärd, eländig SmSdmDalHsl. °An såg rakt 
armkin ut Dal. 2) fattig, usel, ringa SmBoÖgVrmUl-
GstHs1; vanl. i n som adv SmÖg. Dä-så' (där såg) de 
vnrklin &mät u't Sm. 3) klen, späd VrmVstmHsl. 

armling m (aimlkig (a-) o.d. SdmVrm—Gst, -lig Ha, 
°armling SmHs» [till 2a r m. - jfr ar ing]m 	1) be- 
klagansvärd person, stackare SmSdmUl—Hsl. °Stakkas 
armkigar, som sku va uts ti tgki stikkt vädsr (i sådant 
fult väder) Dal. 2) fattig person SmHaSdmVrmUl. 3) 
klen, svag människa (el. djur) SdmVrmUlVstm; äv. om  
liten o. klen rotfrukt Sdm. (Jag skulle ha tagit upp pota-
tisen) °men de ä då sånä armkingär så de ä för eländit 
aldeles Sdm. 4) odåga, rackare UllDal. 

'armod n (allm.) el. f (BoDs1VrmVstm—HrjJlikm), 
armoda f (G1U1DalGst) o. armode m (Vg) el. n (U1) 
(as rmlo, -o (a-, a-) o.d. HaVgBo(äv. g-)Ds1SdmNkVrm-
Vstm—Hs1(äv. a-, ä-)HrjJ1ÅmVbLpl, °aamo Bl, äv. 
asrmlod, -odSk(äv. a-)Sm(äv. g-)HaBoÖgSranUIVstm-
Lpl, -clod o.d. G1Nb, äv. armo'd Sk, bf äv. °annora 
Dsl; drmIga, -oa (a-) DalGst, äv. -Qda, -oda o.d. Dal-
Ul, °armoda o.d. Gl; °armoe Vg(i bet. 1), °armode Ul(i 
bet. 3» 1) nöd, elände; fattigdom; allm. (ej bel. från 
Öl). Inte anned en armo'd å ile'nne (elände) Sk. Nyttja 
siltje får armo'd använda helgdagskläder (till vardags) 
p.g.a. (eg. för) fattigdom Sk. °Dä ä inte anno__ att han 
gau sau slantå kläddå (uselt klädd) Sm. °Annoen dän 
valla hänga mä Vg. De ä a'rmo mä-n (fattigt o. dåligt 
för honom) Bo. Sunt a'rmo, d-ä i dä huset, har jä 



sett Bo. fl'rinoe 	rektit stor uta en jär-a fia, (om 
man inte vållar den själv) Bo. °Dä-nte anne änne rene 
armoa fsr dsm Dsl. °Armora gliser mäg i ögene (sade 
farfar som inte ville använda de granna lapptäckena) 
Dsl. Asrmåodä o tiggarposan birtly sleotä (blir slutet)! 
Nb. - särsk. i uttr. a'rmo för (präster), fattigdom el. 
brist på Dsl. 2) bekymmer, ledsamhet, tråkighet; svårig-
het, trångmål BoDs1Dal(i pl)Gst; äv.: besvär Dal. Dä va 
e a'rmo ate dö skulle gå' så' Bo. Da ä e stor a'rmo d se 
Dsl. Mä ertnio (med svårighet) Dsl. °Näää, ja ställde 
ente mi goa ro i ärmo (svarade hon på frågan varför 
hon inte gift sig) Dsl. Ä finns nulogä annoör häre de 
hän välra (i den här världen) Dal. HskIce drmoa! vilket 
besvär Dal. 3) fattig, eländig varelse el. sak. a) om 
person, i formen "armoda f: fattig människa, stackare 
Ul, i formen ^armada n: slarver; ynkrygg UL °Då kom 
dö ett riktigt armode från Foghammar. b) om djur som 
är litet till växten; kryp Åm. °Å 'n harm (den här) lille 
a'rmoa sks bl 'tes, å (om ett litet krälande djur). Han ha 
tjöft sa ett drmg te häst. c) om sak el. förhållande: 
ynklighet NDal. Ed i flop! (det är en) a' nnvsä (om 
mager slåttermark). 
Ssgr: armods-folk [jfr motsv. i no] Jlllidm). -fågel 
(a'rmoslfulr, --fuwelr o.d. Bo> fattig person (som för-
slösat sin egendom) Bo. -tid tid präglad av fattigdom o. 
svält Dsl. 
Avledn.: armodas se d.o. - armodig adj <drmodig o.d. 
U1) eländig; torftig, fattig. De e fattit å armodit för 
dåm. - armodlig adj <drmolen o.d. Dal, aarmodelir 
o.d. Vg, n annolet Bo, °armodelit Gl> = armodig 
VgBo; äv.: besvärlig Dal; i n: knappt (med), ont (om) 
Gl. Hö va drmolet (besvärligt) Dal. - armodsam adj 
<drmosam o.d. BoDsl> [jfr motsv. i no] fattig, knapp 
Bo; äv.: bekymmersam el. besvärlig; a.l. - armodsdom 
m (cf rmosdomm J1(lidm)) [jfr motsv. i no] stackare. Na 

'n dien (nej se den där) a'nnosdommen! - armods-
het f (a'rmos(h)ed Bo> elände, ynkedom; fattigdom; 
äv.: förarglig händelse. - armodsklig adj earmosklrin 
Dal> = armodig. - armodslig adj earmoslin o.d. 
Hs1.11; n drmolle Dal, 'armosleje o.d. Hs1J1> [jfr motsv. 
i no] = armodig; a.1.; in äv.: ynkligt, bedrövligt .11. 
armodsling s (drmodie Gst> = armodsdom. 

2armod adj <a'rmo, -o Bo> fattig, utarmad. De va et 
a'rmott hus. 

armoda f se 'armod. 
armodas v <dnnoes, drmogäs o.d. Dal> [till 'armod; 

jfr motsv. i finl] leva i små omständigheter; slita ont, 
möda sig. 

armode se 'armod.- armodig, armodlig, armodsam, 
armodsdom, armodshet, armodsklig, armodslig, 
armodsling se 'armod avledn. - armsam, armsen, 
armske, armsken se 'arm avledn. 

armskodd adj <drmskodd o.d. Hs1Hrj> [trol. till 'ar m ] 
som förstärkningsord: förbannad; a.l. Du din dnnskodda 
jävel Hrj. 

armslig se 'arm avledn. 
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lam o. 'ar m (gni o.d. NG1, au i NVbLpl, °an 01; ar o.d. 
Mp(RzS)ÅmSVb> [jfr fsv, estl o. no am; jfr ö r n] öm 
(havsörn, Haliaeetus albicilla o./el. kungsörn, Aquila 
chrysaetos); a.l. °An (en) gamal trasugur (luggsliten) 
am NG1. - särsk. bildl. om  burdus person; i ssgn g am - 
mal-ar.- Lift.: GWidmark 1959s. 234f. 
Ssgr: am-glada eama- NG1> glada, Milvus milvus. 

(grna- Nol>. -reder n earnaraidur NG» örnbo. 
-ägg eamar- Nol>. 

2arn o. ame se ären. -ullig se ärnig. 
arnika s (ami'ka Nk, driika Vb; se äv. ssgr nedan> 

slåttergubbe, Amica montana. 
Ssgr<äv. a'nnike-, 'anneke-Vg>: amika-blomma (Vg), 
-blomster (VgNk) o. -ros (Vg) = arn i k a. 

arod n «i'ru,gö NDal(sälls.)) sölig el. lat person. 
aromviller se andervillre(s). 
Aron n pr, i vissa uttr. 1) "Arons skägg. a) ängsull, 

Eriophorum angustifolium Ha. b) tätört, Pinguicula 
vulgaris Vg. c) häckvicker, Vicia sepium Dsl. d) benäm-
ning på viss(a) krukväxt(er) (Saxifraga stolonifera o./el. 
Cymbalaria muralis) SkSmVgUlÅm. 2) "Arons tårar 
kejsarkrona, Fritillaria imperialis Bl. 3) "Arons stav (i 
NDal som ssg: drånstaven ht) stjärnbilden Orions bälte 
SkSSmNDal. 

aronslilja f (a'rånsfilja SSk> [förleden ombildning av lat. 
Arum] italiensk munkhätta, Arum italicum. 

arp m (i SkBlÖg sporad. äv. n), larpe m (i &Im sporad. 
äv. n) o. larpa f (arp SkBlÖSmÖgSdmVstmVDal, arp 
Sk, harp Vrm, äv. ark Vstm; a' 'Te SkVgÖgSdmNk- 
VDal, a'- Sk, a'- Sdm, a VgSdm, 	NHaVgDsl- 
NkVrmVstinVDal, ha'-- Bo; %apa SSk, drpe, pl adirper, 
a'- NÖSm> [jfr fsv hxrpa f o. da dial atp(e) f; jfr 
är pel] 1) lager el. skorpa av skorv el. fnas el. mjäll el. 
ingrodd smuts (på hud el. i hårbotten hos människa el. 
djur) SkHa—DslÖg—VrmVstm; äv. koll.: (ruvor el. 
skovor av) skorv el. fnas el. mjäll el. ingrodd smuts 
SkB1SinHaVgDslÖgSdniNkVstm; äv.: ruva el. skova 
av skorv el. fnas el. mjäll el. ingrodd smuts SmSdmNk; 
snorkråka ÖSm; äv.: sårskorpa Ög; jfr s vin-arp, 
smuts-arpe, lort-, sket-, snor-arpa. Tjake 
(tjock) hcupe Ha. Di hade gip i hoeded (huvudet) Sk. 
Va den grisen hade mön (mycket) hame, når vi skålla-n 
Ha. He-jitter ju store arpera Sm. - särsk. i utvidgad el. 
bildl. any. a) lager el. skorpa av smuts el. lera e.d. (på 
föremål) SmÖgSdinNk. b) i uttr. °jag tog alpen afheinne 
jag gjorde folk av henne Nk(IhreS). c) groll, agg Vg. 
Han hade gammel arpe te-n å daffsr tstte-n-en (tålde 
han honom) allri. 2) [jfr motsv. i ä. da] segerhuva 
ÖSm(Sylvander). 3) ytterhud, överhud (på människa el. 
djur el. skinn) Sk(Schönbech)Ds1VrmVstmVDal; jfr 
hud- arp (e). An a baro skrsbb tå arpin tå buina han 
har bara skrubbat av överhuden på benet VDal. 
Ssgr (a'rp- VDal, hdip- ÖVrm, ha'rpe- o.d. BoDs1>: 
arp-gro m (NBoDs1) el. f (Bo) o. -groa f (-groa, sälla. 
äv. -gråa Bo> (lager av) ingrodd smuts (på hud). De 
valckser hcupegroa bag örana po-n Bo. -riva v skrubba 



2arp 

av el. såra överhuden på (ngn); lätt skadskjuta (ville-
bråd) ÖVrmVDal; äv. bildl.: plöja (åker) ytligt VDal. 
'Nån (älgen) vatt baro (bara) atptivin VDal. 

2arp skrovlighet, se h a rp . - larpa se 'ar p . 
2arpa v 1 el. (i BlÖg äv.) v 2o. larpas v dep (°cupa SSk, 

&Ter pres Ög, `kupa NÖSm, citapa o.d. SSm, ä'rpa, 
älapa Bl; drpes Ög> [till larp; jfr larpen, larpn a] 
1) intr, om smuts, sår, blod o.d.: torka (in) Bl; äv. i förb. 
"a. upp (se nedan) i fråga om (framkallande av) det 
motsatta. 2) refl, i det opers uttr. "det alpar sig i fråga 
om smuts, lera, matrester o.d.: fastna el. torka fast (i 
lager) NÖSm. 3) refl, få skrubbsår (på huden); i ssgn 
hud-arpa sig. 
Särsk. förb.: a. i intr, om smuts, sår, särförband, blod 
o.d.: torka in Bl. - a. igen intr, gro igen (av smuts, 
avlagringar o.d.) SSm. °Diket få låv å rönsas (rensas) 
dpp fö dö haa aapat ijen. - a. på intr (Ög) el. refl 
(NÖSmÖg) el. dep (Ög), i det opers uttr. "det cupar 
(sig) på el. cupas på i fråga om smuts, lera, matrester 
o.d.: fastna el. torka fast (i lager). (En del diskade inte 
grötgrytorna mellan varje gång) d då arpede dö sa på, 
så dö you iggef hslr i dem te sist Ög. - a. upp tt, väl 
eg.: riva upp (sär); bildl.: riva el. dra upp (ngt som 
borde vara glömt) SSk. 

3arpa v 1 (i Sk sälls. v 2) o. 2arpas v dep 1 (i Sk sälls. v 
dep 2) (a' 	SkHa, - Sk, a'- o.d. Ha; &lipas Sk- 
SSInHa, Qt'- Sk, a'- NSkHa, O  SSm, g'- Ha> 1) tt, 
med avseende på djur el. person: reta el. egga (upp) 
SlcHa. Arpa ante hoggen (hunden) får då bis (bits) han 
Sk. 2) dep, a) följt av prep "med: retas el. kivas med 
(ngn) SkSSmHa. °Arpens inte mö tjyiren (tjuren)! Sk. 
°Da (de) skolla allti arpas mö igyannra (varandra) SSm. 
- äv. bildl.: dras med (ngt) Sk(Schönbech). b) retas 
med varandra NSk. 3) intr el. dep, följt av prep "på: reta 
sig på el. gräma sig över (ngt); äv.: ångra (ngt) NHa. Ja 
kan inte lä (låta) blri d arpa på da pägga sum blrae bstte 
(de pengar som försvann). Dö ä eggentegg å gå å thpa 
på (ångra). 
Särsk. förb.: a. upp tt, reta el. egga upp (ngn) Sk. 
Avledn.: larpig (bl. -ot) ecuped(er) Sk> om hund: lätt-
retad. 

arpe se larp. 
2arpe s <astpe Nk> [till I ar p ] smutsig person. 
larpen adj <akyen SÖSmÖg> [jfr la r p , 2a r p a , 2a rpig, 

rpna] om sår e.d.: intorkad, stelnad; om blod: 
intorkat, levrat. 

2arpen skrovlig, torr o.d., se h arp en . - larpig se 'a rp a 
avledn. 

2arpig (-ug, -ot) <dipiger Sdm; °arpu(g) V stm, rpuger 
Sdm; 	a'-Sk, drpeter V g> [till l a r p ; jfr da dial 
cupet. - jfr la rpen] skorvig (i hud el. hårbotten) Sk; 
smutsig, lortig SkVgSdmVstm. 

3arpig skrovlig, toft o.d., se h ar p i g. 
larpna v 1 o. arpnas v dep 1 <drpna o.d. SmÖg; °arpnas 
SÖSm(Rz)) [jfr larp, 2arp a, larpe n ] 1) intr, om sår, 
smuts e.d.: torka, stelna Sm; äv. om  blod: levras SÖSm. 
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2) dep, torka fast; i det opers uttr. "det atpnas SÖSm. 
Särsk. förb.: a. på intr, torka fast Ög. - a. till intr, om 
sår: torka till, stelna till, få skorpa NÖSm. 

2arpna v bli skrovlig o.d., se harpna. 
arpne s<a'rpneSdm> [jfr larp, larp en , larpna] smuts, 

lort (på hud). 
'arr o. lorr f (air NSmVg, ar, arr Vg; srr, sr, örr, ör 

NBo; som förled i ssgr äv. i HaÖg, se nedan> [jfr är r e 
o. 6a1; för lorr jfr no or] 1) träd (buske) av släktet 
Alnus; i NSInHa(i ssu)VgÖg(i ssgr) gråal (A. incana), 
i NBo vanl. klibbal (A. glutinosa); jfr svart-, v it - 
orr . 2) alträ, alvirke NBo. - Lift.: SFries i NysvSt 37 s. 
8 if. 
Ssgr: A (möjl. delvis till ärr e) <drre- NSmHaVg, 
Vg, a'rre- o.d. NSmSÖg, s'ffe- Ög>: arr-borre kotte av 
gråal Vg. -buske (av gråal) NSmVgÖg. -gren (av grå-
al) Ha. -horgel dunge av gråal NSm. -knopp = -b orre 
Vg. -såk n kärr(stråk) beväxt med gråal NSm. - B 

s're-, 	öre- NBo): orr-buske. -kol. -kula 
elritsa, Phoxinus phoxinus. -kulde koll., (stim av) 
elritsor. -kärr 1) tätt albestånd. 2) alkärr. -snäre n al-
snår. -stör alstör; jfr al-, alder- stör. flrrestör 
virehaggk (vide-) dö ska vara året laggt. 

2arr ärr, se ärr. - 3arr interj se ärr.- 'arra(s) v reta(s), 
se ärra.- 2arra v ärra, se ärra.- 3arra v bromsa e.d., 
se ära. 

arrak m (i Lpl sälls. äv. n) <drrak (a-) o.d. SkHaSdm-
NkUlNb, dtralck Ha, a'rakk (a-) o.d. SkSm—BoNkUl-
GstMp--Lpl, drakk o.d. SmSdmUl—Gst> 1) arrak; 
täml. allm.; jfr pär-arrak. 2) anv. som skällsord el. 
skämts. tilltalsord; i uttr. din gamke a'rak! Bo; likn. fr. 
HaVgSdm. 
Ssg: arrak-vin <°arke- Ha> punsch. 
Avleda.: arrakare <a'rakIcare Vg> arrakssup. 

arre al, se ärr e. - arrejera se agera. - arrenda se 
arrende. 

arrendatare m (arenklastere SSk, -dat- ÖSm, arenda'tere 
o.d. Vnn, r'ndatare Gl, a'rendatere VNk> arrendator. 

arrendaterska f <arrendaterska ÖSm> hustru till arren-
dator. 

arrendator m (arendaWor o.d. Sm—BoÖgSdmNkVstm, 
-dr SkSmHa, -er o.d. SkB1SmVgÖg, -o Bo, arenda'tlor 
o.d. HaBoVstmHrjMpJ1Nb, -år Sk, -er UlGst, -o Bo, 
ariclfa'tor o.d. HaSdm, -a'tor Ha, anddtlår SkSmHa, 
-er SmHa, amIcIdter, amen- Ha, arämda'tclr Sk, 
arända't o.d. AmLpl, arändato'r o.d. SkHaBoVrmUl-
GstMpÅmLpl, dn-ändator o.d. VstmGstLpl, drenklater 
Vg, diren- Åm, drendat o.d. 

arrende n (i Sdm äv. m), arrendo n (i NVrm äv. 0 o. 
arrenda f (arä'ndeo.d. Sk—DslÖgUlVstmJ1Nb, arä'nne 
o.d. SkHaBoÖgJl, arernde o.d. SmÖgSdmNkUlVstm-
Dal, drrände o.d. SmÖgGstMp, drände o.d. SkBoUl-
Gst, dränne Dsl, &rann J1(lidm); arä'ndo o.d. Sk—
BoNk, -d SmUlHsl, arä'ndo o.d. ÖlVrm, aclä'ndå Vrm, 
drrändo, drändo Bo; drändå, arändä Gl> 1) om bruk-
ningsrätt till gård el. jord e.d. mot avgift; ad.; äv. överg. 
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i bet.: arrenderad gård el. jord SkBoVrm. Han hade 
prästagmyren på arä'ndo Sk. De e are'ndo ogye (under) 
Skarholt Sk. 2) arrendeavgift; a.1.; äv. i utvidgad any.: 
ränta Gl. Han orkar inte lägga sett arä'ndo Ha. 
Ssg: arrende-bonde arrendator SkVgBo. -kol kol som 
levereras som arrende för en mila VgSDalGst. -mila 
arrenderad kolmila Vrm. 

arrendera v 1 (i NÖSm växling v 1 o. 2) (aränkle'ra o.d. 
Sk—BoÖgSdmNkUlGstHrj—Nb, -de'ra o.d. SdmUl-
Vstm, arran- Bo, arån o.d. SkSmSdm, aron- SmVg, 
arun- Vg, arilde'ra o.d. HaÖg, -de'ra Sdm, an- o.d. 
SkSmHaÖg, am- Ha, arem-, aråm-, armän- Sk, 
amän- o.d. SkHa, arvän- o.d. Sk, avän- o.d. SkHa, 
drräniderä o.d. VrmVbLpl, aren- o.d. BoJlÅmVb, 
dm- Gl, a'n- SkHa) 1) överta el. inneha (ngt) på ar-
rende; al.; äv. i utvidgad any.: hyra Ul. - särsk. i det 
bildl. uttr. han ha drendere katthemmarie (katt-), han 
latar sig Vb. 2) lämna (bort el. ut) (ngt) på arrende; i de 
särsk. förb. "a. bort o. ut, jfr bort-, ut-arrendera. 
Särsk. förb.: a. bort utlämna (ngt) på arrende SkÖl—
VgGlÖgNkUlÅm. - a. ut =  a. bort SkSmHaGIU1-
VstmMp. 
Ssg: arrender-jord 01. 

arrendo se arrende. 
arrest m (i HaDal äv. f) o. arreste n (arä'st o.d. SkB1-

Sm—BoÖgNkVrmUlDalGstHs1MpJ1Nb, ari'st o.d. Sk, 
ara'st, ryst NDal, drräst o.d. SkÖgVrm, dräst o.d. Bo- 
Ds1G1VrmUlDalHs1VbLp1Nb, 	Gl, 'adräst Ul(brd); 
arässte Nk> särsk.: fängelse(straff) Dal. An har såtta på 
arest'n han har suttit i fängelse Dal. 

arrestant m (arälsta'nt o.d. SkSm—BoUl, 	BoDsl, 
'cuje- Bo, r'aje- Bl, age- Sk, dggestant Bo> 1) fånge 
SkB1Ha—Ds1SdmUl; äv. i utvidgad anv. om  person 
som suttit i fängelse SkSmBo. 2) buse el. (tok)stolle el. 
skälm e.d. BoDsl. 

arrestera v (särsk.: °aggestera NSk(RzS)). 
'arii adv se aldrig. 
2arri interj earri NG1(PASäve i GO)> som uttr. för för-

våning el. överraskning e.d.: å, vad säger du. 
larrig arg, se arg. - 2arrig ärrig, se ärrig. 
'ars m o. arse m 	Ds1VrmLpl, i ssgr äv. ÖgMpÅm, 

abs Åm(i ssgr), aj§ Vb, u§§ SdmUl(i ssgr)SDal(i ssgr)-
VbLp1Nb, 8Vrm, oms VgNk(linf)VstmGstHski ssgr), 
ays o.d. B1Sm, as o.d. SkB1Sm, i ssgr äv. HaBoVDal, 
ass SkB1SmVDa1(i ssgr), ass Gl, °ass Dal(i ssgr), <äss 
Öl; dse Sk, dass (bl. i bet. 1 b) Öl> [jfr ras s] 1) bak, 
ända, rumpa (på människa el. djur) SkB1SmG1Vrm samt 
sporad. (delvis bl. i stående uttr.) Öl(se b nedan)Vg-
SdmNkVstmGstVbLpINb; jfr b ar -, lös-ars. Sett de 
(sätt dig) pa9 ayssen Sm. Han skolle ha en spak (spark) 
i asen Bl. °Han knäppta ne bökksanne å klappade se i 
asan, pajkalajiggen (pojkuslingen) Sm. (Vakna) 9nä 
aasän åpp (el. föra) vakna på fel sida Sm. Dem sej 
(säger) ag åm he såm jer (det som är) hökst då du napp 
tjwait'n (plockar huggspån) Vb; likn. fr. Ost. °Vem ä 
dä ssm titter var man i ars? (gåta om tröskeln) Sm. 

'ars  

°Hon haa barra öin tann män dän haa hon i arsen pao 
alle man (om kvinna som sprider förtal) Bl. °Nu blir dö 
snart venter för trana har snö i arsen Sm; jfr blöt-, 
v åt - ar s (a). - särsk. a) [jfr motsv. i finl] i uttr. ^å ars 
på ändan VbLpl. °Hon slcridd dell (snavade) å dsnte å 
ars Vb. b) i förb. "ars(e) över ända: "Falla e.d. ars(e) 
över ända ramla baklänges Nb; falla omkull Öl; äv.: slå 
kullerbytta (baldänges) Nb. kelig må ha föri a ivi 
und ini gråben björnen hade så när fallit baklänges ned 
i gropen Ni,. "Ligga arse över ända ligga huller om 
buller Öl. (Ungarna låg) äss över äänd Öl. c) i bildl. 
anv. om  nederända på föremål. 1) undersida (av säck), 
(säck)botten Gl. 2) rotända på sädeskärve SmG1. 3) 
rotända (utan groddar) på sättpotatis Sm. 2) ändtarms-
öppning, anus SkB1SmDsIGIVrm; äv.: ändtarm o. tjock-
tarm(pådjur)Vrm;jfrbarn-,hök-, sket-ars. Törra 
se (torka sig) i asen Bl. Dö ska bli en playja (plåga) te å 
slam i aysen pay den sån-frayja (den som frågar) (svar 
till frågvis) Sm. D-ä fö sent å sekta mjölet nä så9era 
(sådorna) setta i assen (ordspr.) Sm. D-aj sa fwatt (det 
är så svart) såm gldo en sme i aasen (tales.) Bl; likn. fr. 
Sm. Tjyss mi i dsen! kyss mig i röven Sk; motsv. fr. 
B1SmG1. °Di ä som tvau näva i en aas (om goda vän-
ner) Sm. °Di ä så lika varannra som di vad taena i en 
(komna ur en och samma) ags Sm; jfr likn. under ars - 
hål 1. 3) [jfr -ars a] som efterled i ssgr, om ngn som 
har sådan bak (el. byxbak) som förleden anger; äv. 
bildl.; jfr blöt-, gnag-, naken-, skav-, våt-ars. 
4) i nedsättande anv. a) om person; i ssgrna f ör v e-
t e n -, högfärds-ars. b) som förled i ssgr: eländig, 
usel, skit-; jfr ars-karl, -kniv m.fl. 5) som för-
stärkande förled i ssgr: mycket, jätte- e.d.; jfr ars - 
vrång. 6) i bf sg, som noabenämning på a) slaktkniv 
VVg. b) orm VVrm. 
Ssgr <-§-, -s- o.d. al., -sa- o.d. B1Sm, -se-, -se- o.d. 
B1SmBoVrm>: ars-ball, -balle se d.o. -banka ge (ngn) 
stryk ÖSm. -ben svanskota Bl. -berita f (°assberita 
NDal(LmVD)) fiskmås, Larus canus. -bit från sättpotatis 
avskuren rotända (utan groddar) SSm. -bleck s väl eg. 
= 'ars 1; kana på baken; i uttr. ^åka a. SDal; äv. i det 
skämts. uttr. 'föra a. köra utan lass o. själv åka på 
kärran Vstm(IhreS). Ja åkt agbkekk utfsr stugtatje (-ta-
ket) SDal. -bleckt adv [till ars-bleck] i uttr. ^åka a. 
åka kana på baken; äv. bildl.: råka ut för missöde SDal. 
-bulta =  -banka SSmVg. -dryg bred om baken Sm. 
-fitta 1) = 'ars 2; äv. som skällsord om person VbNb. 
2) = 'ars 1 Vb. Faall a agfitt ramla på baken Vb. -fjöl 
se hass- fj öl. -flo f (a 	o.d., sälls. de-, 	Vrm> 
(väl) till 1 c, om understa lagret av sädeskärvar i en 
sädeslada (med kärvtopparna uppåt el. inåt). -gata 1) 
kana på baken; i uttr. ^ålca a. SdmVstm. 2) om skåran 
mellan skinkorna på människa 01. -givare [jfr motsv. i 
finl] i uttr. "a. (och) igentagare anv. smädande om el. 
till person som tar tillbaka ngt givet ÅmVbLp1; jfr 
arshåls-, skit-givare. -glas (°-glasi bf 01)= 'ars 
1. -gnag n <-gnav Sm, -nav Vg> o. -gnaga f (01) skav- 
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(sår) mellan skinkorna. Skoskav å asgnav di varar så 
lägga väran (världen) står (ordspr.) Sm. -gädda stöt i 
baken (vid fall) Gl. -huggare kort rock (som slår i 
ändan) Gl. -hål se d.o. -janka gå tungt Gl. -junka 
e-jonka, '-jånka Gl> 1) = -j anka. 2) väsnas, jäkta e.d. 
-kaka [jfr motsv. i fäll] 1) rova (på is el. i marken e.d.) 
ÖlHaVstm. Han joke tij (gjorde en) redi askaga Ha. 2) 
= -gata 1 UlVstm. 3) [i skämts. anslutning till 'ar s a ] 
person som har svårt att sitta stilla; äv.: person som ofta 
byter arbete el. sysselsättning Vrm. Dän där agkaka 
staner (stannar) fsll int te' på nss stääll (på något ställe). 
-kana 1) = -gata 1 B1Sm. 2) = -k a k a 1 BIÖ1Sm. 
-kant särsk. = -k j åk Öl. -kant-före halt väglag Öl. 
-karl oduglig karl Dal(Ihre). -kjåk (ÖSm), -klink m 
(G1VstmDal) [jfr motsv. i fint], -klinka f (G1DalVb), 
-klint m (VstmMp) [jfr motsv. i fint] o. -klove m (Sm) 
om var o. en av sätets båda halvor, skinka, klinka. 
-klåda särsk., i bildl. anv.: otålighet Bl. -kniv oduglig 
kniv Dal(Ihre). -kånk <-kagyuk Bl> = 'ars 1. -lapp 
(B1SSmG1) o. -lase (SSm) stjärtlapp, blöja. -lös i ordspr. 
den gånnjen flruggun fes vatt-on aglös (anv. om  el. till 
ngn som är högfärdig el. skryter) Ul; likn. fr. Sm. -mask 
springmask; äv. anv. nedsättande om liten ål Bl. -niffel 
[möjl. delvis i anslutning till 'ar sa] eg.: visst slags 
ryggsäck; barn som måste bäras; person som man måste 
släpa på; äv.: efterhängsen person Vrm. -nils <a' ffnif 
Mp> = -r e m. -nisse = 'ars 1; i uttr. i asnisse häller i 
helvete heller Sm. -picka nypon Gl. De bläjr mike 
asspileköu-  i ar (år) för tömebuskana blägma så mike. 
-pick-torn e-pikku-, 	Gl> nypontagg; äv.: ny- 
ponbuske. -pick-träd <°-pikkur- Gl) nyponbuske. -pip 
= 'ars 2 Sm. -pip-stjälk eg. = -tarm 1; i uttr. °du 
skolla ha pao agspipestjälken (dvs. stryk) Sm. -prygel 
<av. (o. vanl.) -pryl o.d.> prygel på baken SkSmHaGl; 
äv. allmännare: stryk SkHaBoVrm. -rem selrem av-
sedd att läggas runt hästens bakdel Gl. -rumpa = 'ars 
1 Vb. -skav = -gnag Sm. -skinka i uttr. 'Vm a. om 
barn: hasa sig fram på ena skinkan Vstm. -skåra = 
gata 2 Dal. -slans frackskört Sm. -staver adv, i fråga 

om förflyttning till sjöss: baklänges Ul(Ihre). °Båten 
går arsstafver. -tarm [jfr motsv. i finl] 1) ändtarm Bl-
ÖlSmVgÖgVrm—DalMpikm—Nb; äv.: ändtarm o. 
tjocktarm (på djur) VrmUlDalNb. 2) som skällsord om 
el. till person: usling el. stackare e.d. VnnDalLp1Nb. 
-tjok (Bl), -tjunk m (BlÖlÖSm) o. -tjunke m (Bl) = 
kjåk. -tyckla se hass-tyckla. -visk m (-y/sk Gl, 
Qvisker SDal(BireS)) 1) = -viska 2 Gl. 2) = -viska 4 
Gl. 3) = -viska 5 SDal(IhreS). -viska f [jfr motsv. i 
fint] 1) lakej, hejduk, lydigt redskap Vstm(Herweghr). 
°Vill du vara arsviska åt honom?2) rövslickare, inställ-
sam person, smickrare SmÖg—VstmHs1Vb; äv. för-
bleknat: tillgjord person Ul. 3) efterhängsen person Sm-
SchnNkUlGstHsIMp; äv.: näsvis person Ul. 4) föraktad 
person, driftkucku Glög(Rz). 5) [jfr viska v] skval-
lerbytta, sladdertacka BISmU1SDa1(IhreS). -vrak n 
skällsord om el. till person: kräk e.d. SSm. -vrede m 

omedgörlig mansperson NVrm. -vrång om person: 
mycket vrång; äv. i fråga om sakförhållande (vanl. i n i 
opers ute.): mycket motig o. oturlig NVrm. -vältandes 
i uttr. "falla el. ^komma a. slå kullerbytta baklänges Bl; 
äv. i de bildl. uttr. åkomma a. komma klumpigt el. 
olägligt e.d. NSkB1 o. ^gå a. opers, gå på tok Öl. -vänd 
om stock (på lass e.d.): med grovändan åt fel håll, fel-
vänd SSm. -väska [i skämts. anslutning till 'ar sa] eg.: 
visst slags ryggsäck; = -kaka 3 Vrm. -ände 1) = 'ars 
1 G1Nb; äv. som skällsord om el. till person Nb. 2) = 
'ars 2 Gl. 3) = -tarm 1 Gl. -änd-tarm = -tarm 1 Gl. 
Avledn.: arsande n = 'ars 2 Vg. - arsing m = -tarm 
1 Sm. 

2ars m el. f <ag Vrm) [till 2a r sa] person som har svårt 
att sitta stilla. 

3ars interj se hasch. 
larsa f <hdga Vstm> elak el. besvärlig el. nyckfull per-

son. Äva (Eva) ho va fök e haga ho. 
2arsa v 1 <diga o.d. (i Hs1Mp äv. -ff-) VgVrmHs1Mp, 

a'~ o.d. (i NkVrmHs1 äv. -ff-) NkVrmVstmHsl, 
o.d. SdmU1SDa1, ffe Hrj, 'arsa Dsl, °assä Gl, Yirsa 
Nk, s'w Vrm, 	o.d. (äv. -f-) VnnJ1, a'af o.d. 
hala Sdm, ha'- o.d. SdmVstm, ha'- o.d. SDal, °liars(' 
Ul, ha'gi Sdm> [till 'ar s ; jfr ar s 1 a o. 	sa] 1) intr 
(DsINkVrmVstmSDalHs1) el. refl (SdmVrmUl), (på stol 
e.d.) hasa el. gnida (fram o. tillbaka el. hit o. dit e.d.) 
med baken, skruva på sig DslNk—SDa1Hs1; äv. (äv. i 
uttr. ^a på sig): (på stol e.d.) flytta (sig) i viss riktning i 
sittande ställning, maka (sig) SdmNkVrm. Han sitter å 
age-jä sam am han haadd lus Vrm. Du lär age på döj 
ss ja tar maj inte' (intill) Vrm. - särsk. i bildl. anv.: ofta 
byta vistelseort, ständigt flytta Vrm. 2) intr (Sdm—
SDa1H51MpJ1) el. refl (VgGlSdm—U1Hs1HrjMp; ofta i 
uttr. ^a. sig fram el. sålls. "a. fram sig), i sht om barn: 
förflytta sig hasande på baken VgSdm—SDalHsl—J1. 
3) intr (VrmVstmSDalHs1J1) el. refl (Vrm), om person: 
(på baken) kana el. glida el. slinta el. rutscha (utför ett 
sluttande plan) VrmVstmSDalHs1J1; äv. om  föremål: 
glida, kasa B. 4) intr (SdrnVrmVstmHs1) el. refl (Nk-
VrmUlMp; ofta i uttr. ^a. sig fram), hasa el. släpa el. 
dra sig (fram el. upp el. ned osv.; på ryggen, magen, 
knäna osv.) Sdm—Vstmlls1Mp. 5) refl, förflytta sig 
med svårighet el. långsamt el. lättjefullt; masa el. pallra 
sig Vrm. Dö va fsl jämt ss han jitte å age säj dit. Jö 
(jag) få-tidlek ag mä iväg. 6) tt, med avseende på sten 
el. annat tungt föremål: baxa el. skjuva VrmHs1J1; äv.: 
släpa (ngt) Vrm. 
Särsk. förb.: a. av om föremål: glida av SDal. - a. fram 
1) refl, i uttr. "a. sig fram el. sälls. ^a. fram sig se 'ar s a 
20. 4. 2) tt, baxa fram (ngt) Hsl. - a. ned 1) intr el. refl 
(i uttr. "a. sig ned), om person: (låta sig) kasa el. glida 
ned på baken SdmHs1MpJl; intr, om föremål: kasa el. 
glida ned Mp.11. Hälla va-sa stup (brant) att ja gatt 
(måste) affa mä ner över a (den) Hsl. Strsmpan (-oma) 
ha afa ne 11. 2) intr el. refl (i uttr. 'k. sig ned), om 
person: hasa el. släpa sig ned Vrm. - a. stad tt, med 
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