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möda flytta (ngt) Vrm. - a. upp 1) refl, i uttr. ^a. sig 
upp el. ^a. upp sig, (på stol e.d.) maka sig upp, sätta sig 
högre el. bättre upp VrmUl. 2) intr, om föremål: kasa 
el. glida upp Hsl. 3) refl, i uttr. ^a. sig upp, om person: 
hasa sig upp; äv.: (motvilligt) stiga upp (ur sängen), 
masa sig upp Vrm. 
Ssgr: ars-kaka, -niffel, -väska se 'ars ssgr. 
Avledn.: arsig (bl. -ot) adj, om barn: som inte kan sitta 
stilla el. som hasar sig fram el. är klängig Vrm. - ars-
sam adj, om person: som ofta byter vistelseort Vrm. 

3arsa v sjasa o.d., se hascha. 
-arsa f = la rs 3;jfrblöt-,bred-,kall-,våt-arsa. 
-arsad adj [till 'ar s ] som efterled i ssgr: som har sådan 

bak (el. byxbak) som förleden anger; äv. i bildi. anv.; 
jfr huk-, lång-, sid-, slok-, slunk-, snöd-, 
spets-,stup-,tom-,valt-arsad m.fl. 

arsande se 'ars avledn. 
arsball m o. larsballe m (ars/hall ÖSm, akts- o.d. Bl 

SSm, dassa- SSm, assse- o.d. Bl, ds- NSkBISmSHa(i 
ssg), a'ss- B1Sm, dss- Öl; s'§§baal (bf) o.d. Vrm, 
'llarsballa- (i ssg) NVg, doballe SSm, dsballe B1Sm, 
assbaall Öl, °aseballer pl Vrm) [till la r s] om var o. en 
av sätets båda halvor, skinka, klinka; ofta i pl NSk—
SmVnn; äv. om  motsv. kroppsdel på häst Bl; i pl V. 
dels = 'ars 1 Sm, dels: byxbak Bl. °Da syntes åtta &k 
asballana da han hade sotat (suttit) Sm. En wespa (ge-
ting) stakk me i asballana Sm. - särsk. i uttr. "Anballa 
ting (skämts. fingerat namn) = 'ars 2 BIÖISSm. Ja ska 
stämma da (dig) te Asballa tigg (hot om stryk) Sm. 
Ssgr <-11- Vrm, -Ila- BISmSHaNVg>: arsball-drög 1) 
barnkälke; äv.: visst slags (låg, oskodd) timmerkälke 
NSm. 2) i uttr. °åka på aässballadröjjan hasa sig fram 
på baken NSm. -före 1) halt väglag SHaNVgVrm. 2) 
kana på baken; i uttr. 'åka a. NSm. -korg grepkorg 
med rundade bottenhalvor NSkB1SSm. -puta kudde anv. 
som sittunderlag Bl. -skjuts = -fö re 2; äv. i uttr. ^ge 
ngn en a. sparka ngn så han ramlar på baken VSm. 
Avledn.: larsballa f = a rs ball-d rö g 1 NSm. - 2ars-
balla v åka kana på baken el. på en brädlapp e.d. NSm. 
- 2arsballe m brädlapp att åka kana på el. liten oskodd 
kälke för barn NSm. 

arsel se arshål. 
arshål n (a'rslhål (-og, -holl, arshol Sk, dolhsir o.d. 

(a-, a; i Vb äv. -ff-; -u-, -å-, -ö-) Öl—VgDsIVrm 
VstmHrjVbNb(äv. aoho'lr), s'§§- NVgÖVrm, s'§-
ÖVrm, a'jhåk (-u-,-ö-) DslE, dashål (-ö-) Sm, a'sshsk 
o.d. (a; -u-) o.d. SmVgBoGl, dshål o.d. (-o-, -u-, -ö-, 
-s-) SkB1SmHaBo, 	 -ho'll, 	arso'l 
Sk, a'ääsir o.d. (a-, a-; i VgNkÅmVb äv. -ff-; -a-, -o-, 
-u-, -å-, -ö-, -a-) SmVgögNkVrmIlrjÅm—Nb(äv. 

s'ffskNVgÖVrm, asfök, afö'lr, ajs'irLpl, dasål 
B1SSm, a'sssir o.d. (a-; -o-, -u-) SmG1NDa1, dsslr o.d. 
(-o-, -u-, -å-) SkB1HaBo, aso'l (-å-) SkNDal, a'rsoll Sk, 
almsk o.d. (a-, a; delvis äv. -ff-; -g-, -y-, -4-, -0-) 
VgÖg—ÅmLpINb, a'- o.d. (a-; 	VanDa1J1, 8'5f 
(äv. -ff-) ÖVrm, djsk (i ÖgLpl äv. -f-; 	ÖgJlÅm  

arshål 

Lpl, du/sk o.d. (a-, a-; -9-, -y-, -4-, -ej-) ÖlSmBoGlÖg 
DalHsl, -o// B1Sm, a'sslr (-y-) Bo, dsoll (-å-) SkB1, 
aso'll (a; -å-), a'rsell Sk, algglr o.d. (a-, a; -ff-) Sm 
Ög—VstmHsIMpJlÅniLpl, s'- ÖVrm, fel( o.d. Nk 
kn(äv. -§-)Lpl, dIssel o.d. B1SmÖgVDalGstHsl, a'-
Dal, 'aåsgke Vg, affgke (a; i ÖgSdm äv. -j5-) Ög 
SdmNkVstm, affire (a; i ÖgSdm äv. 	ÖgSdm 
VrmUl. Anm. 1. Initialt s i NVgÖVrm beror möjl. på 
inflytande från efterledsvokalen. Anm. 2. Äv. elliptiskt 
(bf) solled Sk, solre Nb, anv. till barn) [till lar si 

ändtarmsöppning, anus; allm.; ofta i bildi. nar. (jfr 
äv. c, d, e nedan); jfr dvärg-, hök-, rack-, varg-
ar shål m.fl. Vi va hualössna (hudlösa) krigg affihttka 
allihop å (utav) varmen Vg. °Dä ä itt nan stoart metting 
å tsrka säg i ajaka inna han (man) gå på husa (ordspr.) 
Åm. Tjöss mä i aghat! kyss mig i röven Vg; likn. allm. 
Dä fålk pratar på min bak, dä få affelet svara fs Sm; 
likn. fr. Dal. I ashslet mett sette vallhonet dett, ksm å 
blås! (smädlig uppmaning) Sm; likn. fr. UISDal. °Han 
ai som ann vore taen i (dvs, kommen ur) arsollet pao 
ann han är så lik honom Bl; jfr likn. under 'ars 2. Änt 
fa fyggra båti (inte få fingrarna ur) affiolre inte få ngt 
gjort Nb; likn. fr. ÖgVnnJ1. Dsm ä sa inni ajeke å 
varaan (Åm; likn. fr. MpJ1) el. (de är) c'sårn twao näva i 
öitt (ett) arshål (Bl) el. (det är) °ett öge å ett sschsl 
(Vrm), de är så goda vänner. De e inte aso'lled åw 
(inget emot) de ja hade för (förr) Sk. - särsk. a) överg. i 
bet.: matsmältningsapparat, mage e.d. UINDaIJIÅrnLp1; 
äv. i bildi. uttr. som "gå med arshåkt före o. Elen., låta 
magen bestämma, dvs, äta upp sina tillgångar; inte kunna 
hushålla NDa1J1; äv. bildl.: mun att mätta, hushållsmed-
lem Nb. Vell du int eta få du gå tell amskä blri tomt 
Lpl. °Han får lov te retta mun etter massekken å arsole 
etter års veksten Ul. Ä sto-nt å för en ann add i assuk å 
si ä det stod inte på förrän han hade det i sitt a., dvs. 
hade förslösat det NDal. - b) i lcraftuttr. "i arshålet el. "i 
mitt arshål i helvete; i sht nekande: i helvete (heller), 
pyttsan, inte; aldrig BlÖlSmVgSdmMpJlÅm. Ja pi mitt 
asål fa4 dö spi (får du se) röken ätte bOten (båten) Bl. 
- c) i det bild!. uttr. a assskå vat'n (ett a. av världen) 
o.d., en avkrok Dal. - d) i bild!. uttr. med innebörden 
att ngn misslyckas el. förlorar (ngt) el. att ngt går el. 
utvecklas illa e.d. ÖlDalGstHs1MpJ1Nb. Ta se i amålre 
misslyckas, gå miste om ngt e.d. .11; likn. fr. SDalGst. 
°Ed (det) fo du allt klrå di i assuoke fe (för), det får du 
titta i månen efter NDal. Ha går at affslrä det går åt 
pipan Mp; likn. fr. ÖlDalHs1J1Nb. Ann a byta si (han 
har bytt sig) upi assokä o.d., han har gjort ett dåligt byte 
Dal. - e) i bild!. uttr. för kryperi el. fjäsk NkINIDaINb. 
Fåra inet (fara in i) agoire vara inställsam, fjäska Nb. 
Icryöp int in i assuold a inggom i jag fjäskar inte för 
någon, jag NDal; likn. fr. Nk. 

bak, ända, rumpa (på människa el. djur); allm.; äv. i 
utvidgad anv. om  byxbak (el. motsv. del på annat klä-
desplagg) SkSmÖgVstmÅm; ofta i bildl. uttr. (jfr äv. c, 
d, enedan); jfrbar-, blank-, byx-, skjort-arshål 



-arshålad 	 162 

m.fl. Fäntra (flickorna) badad så ja så (såg) assska på 
dåm Öl. F7ött på datt stora agsshöl så ja få satta Sm. 
Hon ä bräjj (bred) öm a§s'Irä Lpl. Skojö djii de baki 
solre?ska jag ge dig bakpå ändan Nb. °Då va nära ögat, 
sa bonn, fekk en spark i arsolet Ög; likn. fr. SDal. Stot 
huvu å &ä vett, smal i affölrä ssm e spett SDal; likn. 
fr. VstrnNb. Dö ä hsk i asssket på mia (mina) bökser 
Sm. Lökka (lyckan) sparkä-n i amolrä han hade en 
väldig tur Nb; likn. fr. GlSchnUl. Va han vänn sä ha-n 
aelre bak vart man vänder sig har man ändan bak Åm; 
likn. fr. UlDal. °Du ha visst gått u sägga mä asssakt för 
(dvs, vaknat på fel sida) i da Sm; likn. fr. Sdm. I minnes 
it atrum assu,slre dyö jag minns inte bakom a-et ens, 
dvs, glömmer genast NDal. °Ingsn hedrar sä rna assstri 
int ingen hedrar sig med råheter (ordspr.) NDal. Vål/.  
(bli) kall i aw(r dö Lpl; film. fr. B. (Svanarna) ta-Rönn 

affiet (dvs, förebådar snö) Ög. - särsk. a) i uttr. "falla 
o.d. å (el. på) arshål ramla på baken G1U1NDa1J1Vb 
Lp1Nb, o. "sitta å arshål sitta på baken; äv. bildl. NDal 
B; jfr d. °Ä i je essa så sit å assuok a di det är en hässja 
som har ramlat omkull i ena ändan för dig NDal. - b) i 
uttr. °slå assle, benänming på leken tafatt Gl. - c) i 
bildl. anv. om  del av föremål som liknar el. erinrar om 
en bakdel. 1) bredända av stor sten Ul. 3) = la r s 1 c 3; 
i ssgrna arshål-bit, pär-arshål. 3) akterända (på 
båt) Gl; äv. i uttr. ha viggen platt i arsholled ha vinden 
rakt i aktern SÖSk; läm. fr. Öl. 4) (genom ojämn kol-
ning uppkommen) knöl på kolmilas sida Ög. - d) i 
bildl. uttr. med innebörden att ngn är (el. sitter) overk-
sam el. "nöter baken" B1NDal. °Q (hon) will bara sitts 
Q (sitta på) assuok NDal. 'Statt inte där ve spisen å 
kavvla assål laänger, däka (flicka)! Bl. - e) i det bildl. 
uttr. lätt i arshålet tanklös el. godtrogen ÅmLpl. Du ä 
lätt i ajeke sam lone-n dalt (lånar den där) paritga Åm. 

= 'ars 3; jfr häng-, stor-, tjock-arshål. 
i nedsättande anv. a) som skällsord om el. till per-

son: fähund, knöl SkÖlSmVgBoVrm—HrjJ1VbNb; om 
kvinna äv.: luder Ost; äv. om  hållningslös el. feg mans-
person: stackare, ynkrygg ÖlG1SdmUlVstmDalMp—
VbNb; jfr drank-, fjatter-, flat-arshål m.fl. Do 
vari a§§olr som ont kot söta; än natta sanigg du var en 
stackare som inte kunde säga honom litet sanning Nb. 
b) = lars 4b;jfr arshåls-karl. 
5)= 1ars 5;jfr arshåls-full. 
Ssgr (äv. -la-, -le-, -(k)j- o.d.; se formavd. till enskilda 
ssgr nedan>: arshål-bit (-la- SÖSm> = ar s-bit. -bred 

UlLpl, -Is- Ul> som har bred bak Ul; äv. bildl. i 
unr. 'göra sig a. om person: breda ut sig Lpl. -dal = 
ars-gata 2.11; äv.: =arshål 4 a (slutet)Åm. -ersson 
m <delvis uttalat som två ord: a'sssma, 'assals esa, 
'assak e'sa Dal, 'assstr e'§a Hrj, Wrsellersa Mp, °ansa- 
JI, 	 jak ej'n Åm, a' fökej Lpl> = arshål 4 (början) 
DalHrjMp; äv.: oduglig person, klåpare; stackare Dal 
MpJlånLpl. -full (-Irs- Ul> mycket berusad, stupfull. 
-före (-j- Ög) = ars-kant-före. -gata (-Zr- ÖgSdm, 

SdmVstm> = ars-gata 1. -givare = ars-givare  

knLpl. -gnag < 	Sin> = ars-gnag. -halva <°-ss- 
SDal> = ars-kj åk . -hamn fiktivt ortn., i det skämts. 
uttr. °de jikk at asselehamm det gick åt skogen SÖSm. 
-hål <-4r- SchnMpJlÅmNb, -§- VstmNb> [jfr motsv. i 
fial] = ar shål 1. -kan (Ög) o. -kana (Sdm) = ars - 
gata 1. -karl (-4s- Ul> dålig karl. -kink m e-rs- 
NÖSm>, -klink m 	Åm, -kJ- Dal, -j- VstmSDalGst> 
[jfr motsv. i fint], -klinka f 	Ost> [jfr motsv. i flnl], 
-klint m 	ÅmLpl, -§- Sdm, a'ffiä- Mp> [jfr motsv. i 
flnl] =ars-kjåk. -kota =ars-ben Vstm. -krok 
Ul> benämning på leken "rövkrok" (varvid två åt var 
sitt håll liggande personer krokar i varandras ben o. 
försöker välta varandra bakåt). -lapp bot på byxbak; 
äv. bildl.: åkerlapp Lpl. -leding m släkting i femte led 
SDal. °Mö asssaedigar Ilutä .2,1ä1ctskapä. -Iundom adj 
opålitlig Lpl. -lös = ar s-lös ÅmVb. -märke (-is- SSk> 
= arshål 4 a (böljan). -pip <4-s- Dal> o. -pipa <-1s- 
SSk> = ars hål 1. -porträtt (-Is- SkHa, 	Vg) = 
arshål 4 a (början). -prygel 	Vg>= ars-prygel. 
-rock (-§- Bo> kort rock. -rumpa i det interj uttr. jo, 
affälrompa !jo pyttsan Åm. -ränna (1- Vstm> o. -skyra 
(Åm), -skåra <Ars- Åm, SmVstmSDal> = ar s-gata 
2. -slickare = ars-viska 2 Ul. -spegel <-§- Vg> = 
arshål 2. -sticka (-trs- NDal> tändsticka (som kunde 
tändas mot byxbaken). -tarm (-k- o.d. G1U1J1Lp1, -4s-
U1, 4- VDal> [jfr motsv. i fin!] = ars-tarm 1. -tomt 
(äv. age3- Lp» grop (i snö, sand, jord e.d.) där ngn suttit 
el. ramlat på baken. -torkare = ars-viska 2 Åm. 
-tryta 	Vstm> = ars-tarm 1. -vind Mre-, -j- Bo> 
skämts.: medvind. -viska = ar s-viska 3 Sdm. -väg 
särsk. i ute. dö jekk agwägen det gick bakvänt el. åt 
skogen Vg. 
Avleda.: arshåla v 1 <a'ssslra Sm> tt, sätta ny byxbak i 
(byxa). 

-arshålad adj o. -arshålig adj = -a rsad; jfr sid - 
arshålad,bred-,stor-arshålig. 

arsig se 2a r s a avledn. 
-arsig adj [till 'ars] = -arsad; jfr glapp-, 
häng-arsig. 

arsing se 'ars avledn. 
arsla v 1 (dda öl, a'ssla B1VSm, Xssla VSm, a'sla 

ÖBlVSm> [jfr 2ar s a o. 4as a] 1) refl (van!. i uttr. "a. 
sig fram), hasa el. släpa el. dra sig (fram) ÖBlÖl. Han 
aslate sa (sig) fram te trappan o där d eurate an ag 
(svimmade han av) ÖB1. 2) intr el. refl (äv. i uttr. "a. sig 
fram), förflytta sig med svårighet el. långsamt el. lättje-
fullt; masa el. pallra (sig) ÖBIVSm. °En går här å åssla 
VSm. 3) intr, arbeta hårt, slita ÖB!. 
Särsk. förb.: a. av till 2 VSm. °Nu kammå (kommer) ja 
åasslantis. - a. sig fram se arsla 1 o.2. - a. sig in till 
2 ÖB1. - a. upp refl (i uttr ^a. sig upp) till 1 el. intr till 2 
VSm. 
Avleda: arslig (rrssli(er) VSm) till 2, i fråga om ar-
bete: saktfärdig. Dö nä en åsslier draägg i hann (ni har). 

arsle se arshål. - arster se armborst. - arstuga se 
anderstuga. 
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'art f el. m (art o.d. SkG1Da1, art o.d. HaÅm—Nb, ait 
o.d. SkB1Sm, ab  Hs1Hrj, at o.d. ÖISmVgBoDslÖgSdm 
NkUl—MpVbNb, att o.d. Sm—BoNkVrmHrj—Vb, att 
Sin) 1) sammanfattande benämning på personer el. djur 
med gemensam härstamning el. gemensamma egen-
skaper, släkte; i sht i ringaktande anv. SkSmVgUl. Dä e 
iegen å vill ha lav me tattra (som vill vara med tattare) 
udan de e samma art säl (själva) Sk. 2) påbrå, med-
födda egenskaper, anlag SkSmVgBoDslÖgSdmVrmUl 
DalHs1J1knLp1Nb; jfr tjuv-, vild-art Dä liddjår 
arten i nåm (honom) ette faren (fadern) Sk. °Han hadde 
de arsta ti-sse (i sig) da han varst tell Hsl. — särsk. a) i 
vissa tales. med bet.: (de goda el. dåliga) anlagen följer 
avkomman. "Det är arten ud karten o. likn. NDalHrjJ1; 
dä e a'tta ti kna'tta (parveln) J1. "Arten ligger i 
vildällingen (vildandungen) el. rävungen el. fyglet (eg.: 
fjäderfäet) o.likn. SkSSmBo. — b) överg. i bet.: drag, 
likhet; som senare led i ssgn stut- ar t Sk. 3) karaktär, 
väsen; lynne, sinnelag; natur, beskaffenhet; äv. om  en-
skild inneboende el. utmärkande egenskap: egendom-
lighet, karaktärsdrag SkSm—BoGl—UlDalll—Nb; jfr 
huld-, naturs-, pojk-, rekar-, snål-, valp-art 
m.fl. °Pojke di har si art Sm. D-ä dsres att att di sa stå i 
vattent mti (medan) di drekker Vg. °Dä här järne hare 
tokka art att dä vill bi Prager i-ne Nk. — särsk. a) 
könsdrift ÖlGl. — b) [jfr 5] pregnant: gott gry; duglighet 
SkHaÖgSdmUlJILp1; i fråga om växtlighet: växtkraft 
ÖgUl. D-e igen at i-n. Ul. Ragen (rågen) har bra at På 
styve jolra Ög. — c) [jfr motsv. i no] överg. i bet.: avsikt, 
vilja Vrm; i uttr. am ja haadd makta (förmågan) ssm ja 
har atta °Aln. 4) egenhet, vana, sätt Sm—BoSdmVrm 
DalNb; äv: princip(er), åsikt(er) Vrm; jfr van-art. Da 
ståss int (det går inte) te å fåå-n (få honom) te å bryyt 
atta Vrm. 5) [jfr 3 b] eg.: riktig el. rätt beskaffenhet; i 
uttr. "ha art a) äga giltighet Bl. 'Da (det) has nagIck 
(nog) sinn ast — b) bli ngt av (med) el. ha verkan e.d. 
SkBl. °Slcryda o skräppa daa (det) har ingen art, men 
frysa o svälta daa har art Sk; likn. fr. Bl. — c) överg. i 
bet.: ha likhet (med) Sk. Da ha ante nönn art mod för 
det kan inte jämföras med förr. 6) sort, slag SkB1Sm—
BoVstmHs1HrjMpNb; jfr ton-, v äder- art. Har d 
maffia uliga atter å blralus (av bladlöss) fast dåj såj (de 
ser) ligadanna ud Ha. Dä fenns fujla å (fåglar av) var 
att (ordspr.) Sm. 

2art s klåda, se h ate — 'arta årta, se årta. 
2arta v 1 o. artas, (på Gl äv.) artras o. ardas v dep 1 

(art-, art-, aqt- o.d. (jfr 'art); på Gl äv. atas, atras, 
cardtis, adds, adas; acc. 2 allm.) [a rdas till mlty arden] 
refl (täml. allm.) el. dep (vanl. på Gl, sporad. i SmVg 
Vstm.J1VbLp1). —1) i uttr. "artas el. "arta sig efter el. på 
ngn brås på ngn; vara lik ngn SmVgDs1G1. °Vem artes 
Prekka ätte? Sm. 2) refl el. (i J1Lp1 äv.) dep, utveckla 
sig el. gestalta sig (på visst sätt); i sht om barn el. 
ungdom med tanke på personlig utveckling; ofta i förb. 
med modala adv som "bra, "väl, "illa; äv. opers SkB1 
Sm—BoÖgSdmVrm—DalHs1J1Lp1Nb. De arta si så ad 

han tijde (blev skyldig) mdj fårti kronår Sk. Bana bir 
allri för mågoa n8-lri (när de) ata-g vält Vg. — särsk. a) 
refl, visa sig, uppenbara sig Vrm. Dä ate-gi nä-dam 
(hos dem) va di vill blri å va di vill jöör. — b) som ptp 
adj: beskaffad, skapt; lämpad SkVgDal. Värm trä biden 
e inte så illa artad te laiskaft (lie-) Sk. 3) refl, visa 
tecken till att bli, se ut att bli (på visst sätt); likna sig 
(till); äv. opers SkB1Sm—Ds1SdmVrm—DalNb. Sed'n 
ata-§e bra i år Ul. He art se dill stårm Nb. °Di dar (det 
där) arta-nt sä tä bi likt ns Dal. 4) refl el. (i Vstm äv.) 
dep, (se ut att el. visa tecken till att) utveckla sig el. 
gestalta sig i gynnsam riktning el. till avsett resultat; 
bättra sig; i sht om barn el. ungdom med tanke på 
personlig utveckling: sköta sig, "bli folk"; äv., opers: 
ordna sig Sk—BoNkUlVstmDalMpNb. °Psjtjen börr 
på (börjar) arta sä nu Mp. Hem (pojken) atta-§äk 
dokktit mä skriviya Vg. Dö börjar ata säj nu Vstm. 5) 
[jfr la rtig 6] refl, åbäka sig, konstra Sk. 
Särsk. förb.: arta sig till = la r t a 4 ÖgNk. °Å hur dä nu 
va så arta dä sej te mä vallninga Nk. 

3arta Mia, se hata.— 4arta(s) reta(s), se ärta. 
artbuss m (°aatabsss o.d. SSm) [jfr artig 6] egendom-

lig person; tjurskalle. 
arte klåda, se hate. 
artig o. (i FirjJ1 allm., i GlSdmVrmUlVstmHs1Mp äv.) 

artug adj (art-, art-, aa,t- o.d. (jfr la r t ) nästan allm.; äv. 
-iger o.d. Sk—VgDslÖgSdmUl, '-ugur o.d. Gl; som 
adv äv. -iga NDal, -ia Sk) 1) som är av god beskaffen-
het el. har goda egenskaper; bra SmVgBoÖgSdmUl 
VstinDalHs1Mp--Vb. De va aade kokesmat Sm. °Dä 
växer custit (om växtlighet) Hsl. — särsk. a) om person: 
duglig el. skicklig SkSmVgHs1MpNb. — b) bekväm; i 
sht (i fråga) om arbete: behändig, smidig, lätt Da1J1Nb; 
jfr o - , v an -artig. He (det) gar so artit o träsk (tröska) 
ner e jer (är) tstt Nb. 2) snäll, hygglig; äv. iron. BlVg 
SdmVstmDalHs1HrjJ1VbNb; jfr o-, van-artig. Min 
ssn a så ati så han jakper maj Sdm. Dit ä-t vännlit å 
attit fslek Vg. — särsk. a) nedlåtande, gemen ÖgVrm 
Hs1MpÅm. — b) i sht om barn: välartad el. lydig SkB1 
SmHaVgDslÖgNkDalHs1HrjNb. Hån ha dötjkti kunu 
(hustru) å arti ban Nb. — c) i hövlighetsfraser SkHaUl 
Nb. Je skull bi lännsman våra (vara) arti å koma Nb. 
Va så arti! var så god Ha; motsv. fr. SkUl. 3) trevlig, 
angenäm; rolig HrjMpJ1Nb; jfr o - arti g. °Ma (vi) 
hadde sa cutut pau kalasa 11. 'Då skratta-fl å tyykt de 
va artut Jl. 4) vacker el. nätt el. prydlig SmVgVstmDal 
HrjMpJ1Lp1Nb. E attu a visd en vacker visa Hrj. — 
särsk. överg. i bet.: betydlig, ansenlig SdmNkVrm; jfr 
god-artig. 5) hövlig, belevad; täml. allm. (delvis sälls. 
o./el. bl. i y. mål, t.ex. i SkSmG1Dal; ej bel. fr. HrjJI 
Lpl). 6) som är av avvikande beskaffenhet el. har av-
vikande egenskaper. a) ovanlig el. oväntad; märkvärdig, 
besynnerlig, egendomlig, underlig, konstig; om person 
äv.: egen, originell; äv. överg. i bet.: lustig, komisk, 
(tok)rolig Sk—DslÖg(Rz)Schn(linf)VDal. Da (det) va 
say aatia kallt Sk. Da a atia de vi leven i det är konstiga 



-artig 

tider vi lever i Bl. Wa du sar (ser) attiger ud i dänn 
hatten Ha. - b) pregnant: efterbliven el. sinnesrubbad; 
sinnessjuk SkB1SmHa; jfr halv-artig. °Han ble arti 
å kom pau speta] (hospital) Sk. - c) om barn: olydig, 
gensträvig SkSm. 
Avledn.: artighet särsk. 1) till 3: nöje J1(lidm). 2) till 6 
a: besynnerlighet; egenhet; i pi äv.: tokiga upptåg Skffi. 

-artig (SkHaU1Hs1) o. -artug (G1Hs1) [jfr 2a r t a, -a rdig 
o. -a ktig] adjbildande suffix 1) som har anlag el. böj-
else för det som förleden uttrycker; jfr puts-, 
artig.

spel-
2) som erinrar om el. närmar sig el. liknar det 

som förleden uttrycker, -artad; jfr 1 e r-, skälm-ar-
t i g . 3) som har den karaktär el. egenskap som förleden 
uttrycker; jfr själv-, stor-artig. 

artikel m 	at- o.d. täml. allm., at- Gst, -e'kkel 
o.d. SkB1Sm—BoNk, äv. `krakel Sm, ate'kel Vg, 
drräikkel DalMp, dit-, dt- o.d. UffiVbLpl> trosarti-
kel (i katekesen). 

artilleri n <atillleri' (at-) o.d. ÖgSdmUl—GstÅm, atte- 
(at-) o.d. SkB1SmVgBoDs1U1.11, artå-, °artu- Sk, attu-
(at-) o.d. SmVg--G1SdniNkUlGst, ats- (at-) o.d. Ha 
VgBo, artö- o.d. Ha, tå/len' o.d. SkBo, to- Sm, tu-
SkB1SmVgBoDs1U1Da1, ts- SkSrnHaBoDsl, tö- SkHa) 
artilleri; äv.: artilleriregemente; a.l. Han lo (lät) varva 
se ve artålleri'ed Sk. Krefansta tullerij a (är) inte rys-
sen sa glaa, ve å sia oss mä Bl. 
Ssg: artilleri-gård <atullerigåri bf Ul) artillerikasern. 

artillerist m <atilllerr st (at-) o.d. ÖlHaÖgUlMpÅm, ate- 
(at-) o.d. SkB1VgBoDs1, art& Sk, atu- (at-) o.d. SkG1 
NkUlGstHsl, ats- (at-) o.d. HaVgBo, artö- Ha, telllerf st 
o.d. SkHa, tå-, to- SkSmVgBo, tu- SkB1SmBoVrm, 
ts- HaVgBo, tö- SkHa; tsfierist Bo>. 

arting ra <aktig o.d. SSm> [jfr motsv. i da dial; jfr artig 
6] egendomlig el. besvärlig person; äv.: slöfock; jfr o -, 
van-arting. 'Taken aatig kan iggen mä. 

artla v 1 eaatla, attla, (Rz 15 a o. därefter hos NLinder 
1867) °alla SÖSm> 1) sprattla el. fäkta (med armar o. 
ben); kravla omkring e.d.; i sht om mindre barn: ideli-
gen vrida el. skruva sig; vara i ständig o. livlig rörelse; 
äv.: väsnas, bråka. (Han hade blivit stel i benen o.) °sat 
där o anlade för o kåm-åpp. - särsk. a) opers, krypa (på 
kroppen). °Ja kään dö aatla. b) refl, i unr. "a. sig loss. 
(De välte med släden i snödrivorna, o. medan) °di lau 
där o attlade sä låss (så körde de andra om dem). 2) 
sträva el. stå i (med ngt), "fäkta". °Fara å atla (Rz). 
Ssg: artle-påse eattellpås SÖSm> mindre barn som 
inte kan vara stilla. 

artonseaderton.-artondeseadertonde. - artras 
se 'arta. 

artslig adj <aWen J1(lidm)> [jfr 'artig] bra; trevlig. 
arun s (°arun Sk(Linné SlcResa o. Fl. 1755)) benämning 

på art(er) av släktet Centaurium. 
arunnen o. arund adj <aro'ogen Sk; (i bet. ffi äv.) °arong 

SSk> I. [jfr runnen] om trä: vresig, svårkluven; äv. 
bildl. om  person: vrång; svårhanterlig; omedgörlig NSk. 
°En arongen berkeknobb (vedträ av björk). °Ded va ajn 
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=igen påg, der e ingen som kan få rätt på en. IL [jfr 
möjl. runga v] rask; duktig SSk. °En arungen kar. 111. 
[jfr möjl. rund] frikostig, givmild SSk. °Han e så 
arong åv 

larv se lar ve. 
2arv n el. (i Mp bl., i VgBoDs1VrmDallis1HrjJ1—Nb äv.) 

m <arv o.d. täml. allm., arv SkHa, 024, av o.d. SkB1Sm, 
air NSk, arv (ä-) Sk—DslOgSdinVrm—Nb, arv Sm 
Ha, aav (ä-) o.d. BISm; i bet. 2 b äv. ckrrve Bl) 1) 
kvarlåtenskap (som ärvs); ärvd egendom; arvslott; äv. 
om  enskilt föremål som ärv(t)s; allm.; jfr b a k -, k o n -, 
käring-, mus-arv m.fl. °Arve ät (efter) hcuierm vak 
(blir) no lite Vb. Du vernte huira'ner (hurdan) han ä 
fsren du får butt (delat) arv mä-n Vg. Han brassa pa 
rna arven rakk (så länge arvet räckte) Åm. - särsk. a) i 
uttr. "arv och eget (Dal) el. egendom (Sm), om en per-
sons samlade (ärvda el. på annat sätt förvärvade) egen-
dom; jfr 2 c. Ä hsr full at haass (det hör väl till hans) 
arv s egi Dal. - b) i utvidgad anv. om  ärvd(a) (el. från 
föräldrarna förvärvad(e)) egenskap(er) el. anlag el. 
sjukdom(ar); allm. Dö dara att on inte kan lätta bli s 
föla, d-ä vasst ett arv Sm. °De säkraste arve en får etter 
di gamlä dö ä gickta å liktona Sdm. 2) om övergång av 
äganderätt från arvlåtare till arvtagare; nästan bl. i vissa 
uttr. a) A(gå) i arv; äv. bildl.; allm. °I mönna fall je 
(gick) smean i ärv Sm. Loggesotten hade-n fått i arv 
ätten falin Vg. - b) "till arvs SkBIU1 el. arve Bl el. arv 
Gl. °Dändänne gamle tjotelen fick ja te drve ätter 
faster Sesilja Bl. Je åpp geni te ärvs överlåta gården till 
arvingarna medan man lever Ul. - c) Tar  arv och eget 
(Vg) el. "till arv och ägo (Sk); jfr 1 a. Han hade tjyfft 
hused ti arv å äjje ti ettårkommane Sk. - särsk. i uttr. 
"ta för arv och eget adoptera Sm. 3) [bildl. anv. av 2; jfr 
ärvd- ssgr] i ssgr, om förhållandet att gröda el. växt-
lighet återkommer (i sht genom självsådd) Sk—DslÖg 
Ul; jfr arv-havre, -jordpära, -potatis, -pära, 
-råg, -säd, -vete, lie-arv. 4) i bildl. anv. av 1, 
koll.: lämningar (efter övergiven bebyggelse) VSm 
(sälls.) °Dä syns arv ätte Lunngrens-Johanne stua i 
Ramma än ida. 
Ssgr <äv. -rva-, -rve-, -rvs- o.d.; se formavd. till en-
skilda ssgr nedan. Anm. -rve- i -d e 1 , -g o d s , -jord 
beror delvis på inflytande från rspr>: arv-buren (-buren 
Ul, -bsren (-ö-) o.d. J1Åm; äv. -bydyn VJ1) arvsberätti-
gad U1J1Åm; äv., oeg.: välförtjänt (av ngt) Åm. firvburen 
te emmane (hemmanet) Ul. -del (-tv- NVrmNDal, -rya-
o.d. SkB1Sm—Ds1N1cDal, -rvs- VgVrmSDal) arvslott; 
a.l. - särsk. a) om enskilt föremål som ärv(t)s NDal. b) 
ärvd jordlott Sk. c) bildl., i uttr. flrit å hug (håg) ö två 
goa arvedela Vg; likn. fr. Sm. -fallen (-iv- SmÖg—
Dal, -rvs- ÖgDal> 1) om egendom: som fallit ut som arv 
SmÖgScimUlVstmDal. °Jä skull fsl (väl) få nå (något) 
hamn män ä e-nt (det är inte) arvfulli än Dal. 2) om 
person: som har rätt att lyfta utfallet arv NkVstmDal; 
äv. = -buren SmDal. 3) om person: som har ärvt anlag 
(för ngt) VDal. -fistel (-nya- Vg) ärftlig fistel. -flicka 
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(tf gva- Sm) flicka med stor hemgift. -gods (-iv- Vrm 
DalVbLpl, -rva- SmHaVg, -rve- o.d. SkB1Sm—Bo) 1) 
ärvd egendom; a.l. 2) skämts., förhårdningar av smuts 
på knän el. armbågar Sm. -grift (-iv- Vg, -rya- Ha) 
familjegrav. -gård (-rve- VgDsl) ärvd gård; gård som 
gått i arv (i släkt). -havre (-iv- Öl, -rva- Sm) jfr -r å g . 
-jord (-1-v- SmVrmUlDalHsl, -rva- Vg, -rve- SkSm—
Ds1SdniNk) ärvd jord(egendom). -jordpära (-rya- Öl 
SmHa) o. -jordpäron (-rya- Sm) självsatt potatis från 
knölar, kvarblivna i jorden föregående är. -kläde (-rya-
Vg) ärvd huvudduk (anv. som magiskt medel). -kniv 
(-rves- SÖSm> ärvd kniv (anv. som magiskt medel). 
-kotte (drvakstte Vg) ärvd kudde (anv. som magiskt 
medel). -lott (-iv- SmBoDs1VrmGstJlikm, -rve- SkVg 
BoDsl, -rvs- SkSm—BoSdniNkVrmDalHs1MpJ1Vb) 
särsk.: ärvd jordlott SkVg. -lus (-rya-, -rve- Vg) i pl, 
löss som ansågs gå i arv (i släkt). -lös (-.1-v- o.d. täml. 
allm., -rva- o.d. SinHa, -rya- o.d. SIcHa—Ds1Vrm, -rvs-
Ög-NkDal, -rves- Bo) särsk. om  plånbok, skämts.: tom 
Bo. -löste n arvlöshet J1. -nyckel (-rya- o.d. B1Sm, 
-rve- Vg, -rves- SÖSm) nyckel som gått i arv (i släkt) 
(anv. som magiskt medel). -ont (-rvs- Lp1) ärftlig sjuk-
dom. -plagg (-i-ve- Vg) ärvt klädesplagg (anv. som ma-
giskt medel). -potatis (-iv- ÖlÖgUl, -rva- B1SmHa, 
-rve- Sm>, -pärs (-iv- BIÖ1SmÖg, -rva- B1SmVg, -m-, 
-ira- NSk) o. -päron (-rya- B1Sm) = -j or dp ära. -råg 
(-iv- ÖlSmBoÖg, -rva- o.d. B1SmHaVgÖg, -rve- o.d. 
Sm—DslÖg, -ra- NSk) självsådd råg från föregående 
års spillsäd; jfr -havre, -s ä d , -v e t e . °Dä ä avaråj i 
klövålannet Sm. -silver (-iv- ÖlSmBo, -rva- o.d. SkB1 
Sm, -rve- SkSm> ärvt silver(föremål) (anv. som ma-
giskt medel). -sjuka (-rya- HaVg), -sjukdom (-rya-
Vg) o. -sjuke (-iv- BoVrm, -rva- Vg, -rve- Ds!) = 
-o n t . -skifte (-iv- o.d. täml. allm., -rva- o.d. Sm, -rve-
BoVrm, -rys- SkSdmSDal). -skog (-rya- SÖSm(linf)) 
tillväxande skog, ungskog. -sot (-iv- BIÖ1SdmNk, -rva-
Vg, -rve- Nk) = -o n t . -stam (-rya- Vg) stamfader; äv. 
om  släktens el. familjens äldste. -stol 1) arvslott VDal. 
2) om en persons samlade arv av egenskaper el. anlag 
el. sjukdomar VDal. -stöd adj (del)berättigad till arv 
Dal. An (han)va lita arvstödd å dö (till det). -synd (-Iv-
o.d. täml. allm., -rve- Boj särsk. som skämts. benäm-
ning på näverkont Vrm. -sår ärftligt bensår Gl. -säd 
(-/v- SmÖg, -rva- o.d. B1Sm, -rve- Ög) jfr -r å g . -vagn 
(-rve- Sm) ärvd spinnrock (anv. som magiskt medel). 
-vete (-iv- Ölög, -rve- o.d. Ög) jfr -r å g . -öl (-Iv- Vg 
Bo, -rvs- Bo) gille i samband med arvskifte. 

3arv lieskaft, se örve. - 4arv ärr, se ärr. 
larva f (drva Ost) arvtagerska; jfr e n -, land-ar v a. 
2arva se 'arve. - 3arva ärva, se ärva. 
-arva adj, som efterled i ssgr: arvsberättigad Ds1Vrm 

Dal; jfr en-, land- arv a. 
'arve m el. (i Sm sälls.) n, larv m o. 2arva f <dive (a-) 

o.d. SmVgDalHs1HrjJ1Åm; 'arv (a-) o.d. VgNkUlMp; 
drva (a-) o.d. DaIHrj> [jfr narv (e) o. sarv ( e)] 1) 
benämning på vissa ogräsarter (såsom våtarv, hönsarv, 

åkerspärgel, svinmålla (Chenopodium album) m.fl.) Dal 
Hrj; jfr bind-, birk-, dret-, dyng-, fet-, gorr-, 
hjärt-,kall-,knopp-,knut-,käll-,lång-,svin-, 
v atte n-, vår., v åt-ar v (e). -särsk. a) våtarv, Stellaria 
media SmVgNkUlDalHsl—Åm. b) hönsarv, Cerastium 
fontanum DaIHrjJ1(lidm). c) åkerspärgel, Spergula 
arvensis Dal. d) åkerbinda, Fallopia convolvulus Hrj. 2) 
i utvidgad anv. av 1, om andra växter (som inte är 
ogräs), delvis om sådana som liknar ngn av de under 1 
upptagna. a) malört, Artemisia absinthium VDal 
(Gezelius). b) som efterled i ssgr; se e k -, k ä 11-, stor-, 
våt-arv(e). 
Ssgr: arv-botten marktäckande växtlighet av hönsarv 
J1(lidm). D-e arvbått'n svrallt ti å'u,kra (i åkern). -gräs 
sammanfattande benämning på vissa ogräsarter (våtarv, 
svinmålla m.fl.) Hsl; särsk = la rve 1 a Nk. 
Avledn.: arvig (bl. -ug) bevuxen med arve (i bet. 1 a el. 
c) Dal. 

2arve lieskaft, se örve. 
-arve m, som efterled i ssg: arvinge; jfr en- arv e . 
arvede begravning, se är v ede. 
-arven adj, som efterled i ssg: arvsberättigad; jfr en - 
arven. 

arvika- i ssgr (airvika- o.d. BIDslÖgVrmUlVb, airwiga-
o.d. Bo, drvildce- o.d. Ds1Sdm) betecknande ngt från 
(el. utmärkande för e.d.) staden Arvika: arvika-plog 
fabrikstillverkad järnplog från A. SmBoDslÖgSdmUl 
Vb. -pråm skämts., stor snusdosa Dsl. -åka f viss typ 
av lättare åksläde med fria skaklar Vrm. 

arvillre se andervillre(s). 
arving(e) o. arvunge m (drivigge o.d. SkB1Sm—Ds1 

Ög—VrmVstm, dr- (ä-) o.d. BISm—BoVrmUlDalGst 
MpÅmLpl, drIvigg o.d. SkDs1G1SdmVrmVstmDa1J1 
VbLp1Nb, dr- (ä-) o.d. Öl—VgVrmUlDalGstMp--Nb; 
huvudtr. på -igg(-) ställvis i SkSHaÖU1Nb; rvuge (-o-) 
Boj[jfrärving(e)] 1)arvinge; allm.; jfren-, grund-
arving(e). °Når vår harre korn (kommer) rna döön, 
kom faan ma arvingan (bf pl) Hrj. 2) avkomling el. 
barn; i sht om väntat el. nyfött barn; nästan allm. Han 
ha fall igga arvi'ggar me henns UL Di ha fått 'n arvige 
i granng4 Vstm. 

arvlig o. ärvlig adj (drveli o.d. SkHa, 	o.d. Sm, 
drvkin SDal; drvki Ög, drvle Åm) ärftlig. 

arvoce (lire) fel för arvore, se andervåro. 
arvoda v 1 ("arbada o.d. Gl(Neogard m.fl. i GO), drbuda 

GI(ANoreen i SvLm 1:8 s. 305)) [jfr fsv arvodha; -b-
p.g.a. inflytande fr. "arbeta] utföra kroppsarbete. 
°Arbuda di stumblaskog arbeta i skogen med stubbryt-
ning. 

arvode n <*arbude o.d. Gl(Tofftn, Neogard o. PASäve i 
GO, m.fl.)) [jfr fsv arvodhe; jfr ar v oda] arbete; jfr 
blods-arvode. °A (ett) tungt arbude. 

arvslig adj (a'rvs/it n Sm(sälls.)) ärftlig. 
aräte vrakfoder, se uräte. - arätt(a) se av rätt. - 

aröra se avröra. 
las n (as o.d. Sk—DslÖg—knLp1Nb, as (a-) o.d. Gl 
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VrmU1Da1J1—Nb> 1) åtel SkB1Sm—DslÖgVrm—Dal 
Hsl. Di lae ut as te rävana Bl. 2) om ruttnande kropp av 
dött djur; nästan allm. Dö ligger ett as ätter en titj i 
bsskfalle (det igenväxta hygget) Vrm. - särsk. a) i uttr. 
"lukta (som (ett)) as o.d.; nästan allm; i sht i uttr. "lukta 
as äv. (överg.) i allmännare bet.: (mycket) dålig lukt, 
stank VstinDal; jfr hor-as. Dö låkta sam ett surt 
(surt) as Sm. — b) i bildl. taks. som (vara) sum ktuper 
på ett as som flugor på en sockerbit Vg; lilcn. fr. Sm 
Sdm; äv. i fråga om andra asätare (kråkor Dal, örnar 
Sk, flugor Bl) i tales. med likn. innebörd. 3) starkt 
nedsättande el. föraktfullt el. förtrytsamt om el. till från-
stötande el. misshaglig(t) person (i sht kvinna) el. djur 
el. sak: kräk; usling; fanskap; elände; allm.; jfr fyll -, 
gammal-, hus-as. °Ditt rtilia lea as du e Sk. Dö 
stota aset ä Ma i fatet (tales.) Ha. Ett ssnt as te hunn 
sam inte driver Dsl. Dö asst bara lå dar å ven (om surt 
vedträ) Vg. — särsk. a) elak(t) person el. djur Sm—Bo 
ÖgNkVrmUlDa1.11. — b) liderlig kvinna; luder SmVrm 
VstmJ1ÅmLp1Nb; jfr stor-as. 4) elakhet e.d. NDal. 0 
(hon) e så full i as. 5) om ngn el. ngt som p.g.a. särsk. 
egenskap (i sht storlek) el. förmåga väcker förvåning 
el. (motvillig) beundran: baddare, "jäkel" BI—HaBo 
ÖgNkUlMp—Vb; äv. i uttr. som "tung (e.d.) som ett as 
oerhört tung osv. (ofta vid adj uttryckande negativ egen-
skap) VrmUl. De va y mej irtt sautans ars te å vau liek 
Kaalsåen (Karlsson) Bl. Ett stot as Ha. He (det) var e 
as (baddare) å ro Vb. - särsk., dels som förled i ssgr, 
dels (i Vstm) som adv till adj, med förstärkande inne-
börd: oerhört, jätte- o.d.; jfr ssgr nedan. ll's sta'rk väl-
digt stark Vstm. 
Ssgr (a's- o.d. allm., a'se- o.d. spr. st. i SmVgBoDs1): 
as-ben 1) = las 3 ÖlSmÖgSdniNk(RzS)VrmDalGstIls1 
Mp—Vb; jfr -1 ä g g , -skank. Ho fääld (skällde) på 
mä de asbeen (bf) Öl. - särsk. a) = 'as 3 a DalGst. b) = 
las 3 b JI. 2) [bet. fr. 3a sa 5] retsticka VDal. -bängel 
(SDal), -börding (-Mig o.d. Mp), -dase m (Vstm) = 
las 3. -djur om husdjur (som hund, häst, katt) vars kött 
man inte tog till vara utan lät ruttna (nedgrävt el. som 
åtel) VgSdm; äv. i utvidgad anv. om  vilt djur (som 
kråka el. skata) som ej ansågs tjänligt till människoföda 
SmVgÖg; jfr -fågel. °Ingen kar får görä åv me någe 
asjur (i fråga om katt) Sdm. I-don = las 3 Dal; äv., 
koll.: pack SDal. - särsk. a) = 'as 3 b SDal. b) elände; 
vidrig omständighet Dal. Skit asdon då e da jekk ssnd! 
ett sådant elände att det där gick sönder. -fattig utfattig 
Gst. -fet mycket fet Nk. -fora (-for o.d. ÅmVbNb) o. 
I-forda (°-for o.d. VbNb> i sht i (bf) pi: snuskighet; 
oskick; slarv; slapphet; a.1.; jfr -v orden. I tok-  et spi 
(jag tål inte se) opa asfårren harm Nb. -full mycket 
berusad, stupfull SmSdmNkDalÅm. -fura stor tall B. 
-fågel om fågel (såsom hök, uggla Hsl; lom Vg) som ej 
ansågs tjänlig till människoföda VgHs1; särsk. [jfr motsv. 
i full]: rovfågel Vstm; jfr -d j u r . -fälling = 'as 3 Nk. 
-glins se d.o. -gott adj n, i uttr. för skadeglädje: lika 
gott, rätt Dal. Hö (det) va asgstt åt 'n. -hål 1) besvärligt 

hål i terrängen SdmSDal. 2) otäckt ställe Ög. -håla = 
-hål 2 SDal. -kopp = las 3 il. -krake = 'as 3 BoDs1; 
särsk.: snål person Bo. I-kreatur = las 3 ÖgSdmNk. 
-kula = las 3 (om kvinna) Dsl. -lägg = 'as 3 Vrm; jfr 
-b e n , -sk an k. -lägga beskylla (ngn) för svinaktigt el. 
osedligt beteende Nb. -måke havstrut Vrm. -mänte se 
d.o. -nacke = las 3 SmVrmDal. -skank = las 3 Sdm; jfr 
-b e n , -1 ä g g . -somn (g-ssmmtin bf SDal> ofrivillig 
sömn under dagtid. I-tyg om ngt el. (i SDal äv.) ngn 
som väcker känslor av motvilja el. obehag: sattyg; elände 
ÖgSveal. — särsk. om  a) sjukdom VstmSDal. b) troll-
tyg, spökeri ÖgScimNIcVstm. c) besvärligt arbete Nk 
UlVstm. d) elakhet; rackartyg NkVstm. e) vidrighet, 
förarglighet UL -unge rackarunge ÖgSDal. -vorden 
snuskig, svinaktig Vb(JALinder). -vrak = 'as 3 Bo. 
Avledn.: asaktig (bl. -ug) elak NDal. — linas m = 'as 3 
Vg. — asing m = la s 3 Mp. 

2as n el. (i bet. II 1 o. 2 Sk(sälls.)B1) m (as SkB1SmSHa) 
[till 4a sa] L i abstrakt anv. 1) långsamhet; fördröjning 
Sm(JJLgren). 2) släp(tåg); i ssgn bak-as. 3) hårt ar-
bete, slit, släp Sk. De va ett falit as vi hade. De e it 
slidd (ett slit) å it as. — särsk. i det bildi. uttr. mä as å 
gnall (gnäll), motsträvigt e.d. Bl. ii. i konkret anv. 1) 
saktfärdig person; i ssgn bak-as. 2) om släpredskap 
av trä, vanl. i V-form (med el. utan tvärslå) av samman-
fogade bräder el. självvuxet trä, att forsla sten el. tyngre 
jordbruksredskap (årder, plog, han' e.d.) på SkB1SSm 
SHa; jfr plog-, sten-, årder-as. 3) vid kobindsle 
fäst tyngd avsedd att släpa i marken (o. därmed hindra 
djuret att springa) Sk. 4) släp (på klädesplagg) Sk. 
Bruerna hade langa as får osse (förr också). 5) MOtSV. 
4a  sa 6 f, märke som dras med foten i åker för att 
markera såbredd SSk. 6) väl skämts. (jfr 'as 3), = 
asesa 2 (se 4a s a avleda.) NSk. 

'as si uttr. "med ys och as, se has. — 4as adv se 'as 5 
(slutet). 

'asa f <a'sa Bo> = las 3 (om kvinna). 
2asa f (a'sa o.d. Sk—Smyg) [till `la sa] i konkret el. 

abstrakt(are) anv. 1) om anordning som ngt avses glida 
el. falla utför; i ssgn säd-asa. 2) om långsam förflytt-
ning Bl. Vi ha drevet en asa vi har sakta drivit (med 
båt) en gång (över ljusterplats). 3) = 2as II 1 Vg; jfr 
bak-asa. 4) om släpredskap o.d. a) = 2a s II 2 SkB1 
Sm; jfr plog-, sten-, trä-, årder-asa. b) släpa av 
bräder el. stänger att forsla hö med vid madslåtter Sk 
SSm; jfr hö-asa. °Da fe (fick) en gå frå msan te 
kwäll å dra höpinnana (-stråna) på en asa SSm. c) ett 
slags liten kälke Vg. 5) körsla med släpredskap el. släde; 
äv.: lass på släpredskap el. släde SSm. (Han körde åt 
skogen) ''tltte na (en) asa ve. 6) om märke efter ngt som 
släpats i marken; särsk. = 2a s II 5 SSk. En kone se asan 
ette tjörecl (tjudret). 
'asa v 1 o. 'was v dep 1 <a'sa o.d. VgBoDslÖgNk—

VstmHsl, °arsa Vstm(Jacobsson), assas (-es) o.d. VDal 
GstHs1HrjJ1, asses Ni,) [jfr motsv. i finl; till la si 1) intr, 
lägga ut åtel VgBoDslÖgVrmVstm; äv. tr:  åtla med 
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(ngt) VgVrm. °Han e så lat så han e inte väl (värd) å 
asa fs rd va (tales.) Vg; likn. fr. BoVrm. 2) intr, om 
jägare: vid åtel passa (på) Hsl; äv. bildl.: lura el. vakta 
el. smyga (på ngn) VstmDalHsl. °Sjytten sått inni en 
bastukammare å asa på räv Hsl. 3) tr, med avseende på 
kött: låta surna (för att bli åtel) Hsl. °Vi asa tjött 
begagna te åtel. 4) intr (Nk) el. dep (Nb), svina ned; 
uppföra sig svinaktigt el. osedligt Nb; bedriva hor 
NIc(lmf); äv., refl: uppföra sig narraktigt e.d. Vg(Ihre). 
5) intr (Hsl) el. refl. (U1) el. dep (Vstm—HrjJ1), jäklas 
el. krångla el. vara till besvär el. förargelse; som dep 
äv. opers UlDalHrjJ1; särsk.: reta(s); driva (med) el. 
förlöjliga el. skämma ut (ngn) VstmGstHs1HrjJ1; jfr as-
ben 2 (se la s ssgr). Dd ha bare asas idag Hrj. 
Särsk. förb.: a. efter spåra upp el. lura på (ngn el. ngt) 
Hsl. — a. till förlöjliga el. skämma ut (ngn) Hsl. — a. 
upp skälla ut (ngn) Hsl. — a. ut passa (på) el. vänta ut 
(ngn) Vstm. 
Avledn.: aseri (a'sri Åm) råhet, skurkaktighet; äv. svag-
are: slarv el. slapphet. 

4asa v 1 el. (i SmHaVgÖg äv.) v 2 (a'sa o.d. Sk—Vrm 
Vstm, a'sa o.d. G1NDa1J1(lidm), °a'sa o.d. MpLpl, 
se refl Vb) [jfr 2arsa, arsla o. hasa; jfr äv. kasa o. 
masa] 1) intr (SmVgÖgLp1) el. refl (B1SmVgG1Ög 
Vstm), i sht om barn: förflytta sig hasande på baken 
BISmVgGlÖgVstmLpl. 
2) intr (GötalVrmNDalHs1) el. refl (VgBoÖg), om per-
son: (på baken) kana el. glida el. slinta el. rutscha (utför 
ett sluttande plan) SkB1Sm—BoGlÖgVrmHs1; äv. om  
föremål: glida, kasa Bl—HaBoÖgNDal. Ogga ta-gäjna 
å sedder å asar på udfsr bärjet Ha. Ho va så trstter så 
ho aste sa utfö bakken Ög. Stien (stegen) asade å han 
ramla najr Ha. 
3) intr (SkSmVgÖgVstm.11MpVb) el. refl (SkSm—Sdm 
VrmHs1; ofta i uttr. "asa sig fram; äv. som särsk. förb.), 
hasa el. släpa el. dra sig (fram el. upp el. ned osv.; på 
ryggen, magen, knäna osv.); åla el. kravla el. klättra; 
om barn äv.: krypa; äv. i utvidgad anv.: gå hasande 
SkSm—SdmVrmVstmHs1MpJ1Vb. °Nynna va så illa 
slaya (slagen) att ho aste säj hem Ög. De va så mykki 
snö så en fikk kissa sej fram Sdm. - särsk., bildl.: hanka 
sig fram, (nätt o. jämnt) klara sig SkSmHa. 
4) intr (SkBISm—BoNkVnnHs1) el. refl (SkBISm—Bo 
GlÖgVstmVb; ofta i uttr. "asa sig fram; äv. som särsk. 
förb.), förflytta sig med svårighet el. långsamt SkB1Sm 
—BoGlÖgNkVrmVstinHs1Vb; äv.: köra långsamt (med 
tungt lass) SkSmHaSBo; äv. överg. i bet.: (för)flytta sig 
el. gå lättjefullt; masa el. pallra sig; släntra; driva; ofta 
föraktfullt SkB1Sm—BoVrm. Tåged kåm asane fram 
Sk. °Bönnsna laue ude i skäuen (skogen) å på väjjana 

asade me hästaskuss Sm. °Frampau nötten (natten) 
kåm han asanes hem Sk. 'Asa dek! flytta dig (till gris) 
Vg. °Ja ska väl asa me hem Bl. Va ude å asa lant udad 
(långt frampå) kvällana Sk. — särsk. i ordspr. 'den 
asande(s) kommer lika fort (el. lika väl fram e.d. SkB1 
el. lika långt VSm) som den rasande(s) e.d., den som  

tar det lugnt hinner lika mycket som den som jäktar 
SkB1Sm—Bo. 

vara saktfärdig; i sht: arbeta långsamt; söla el. dröja 
(med ngt) SkB1SmHaVgÖgNk; jfr bak-asa, f ör as a. 
Md di förbannata asig bi-e( iffientiO jot Ha. °Dä va en 
gauå (gård) skräddan hade asat må å kåmma te Sm. — 
särsk., intr (SkNkVrm) el. refl (Vg): (ligga o.) dra sig. 
Han brukte ligga å asa åm mamana Sk. 

i utvidgad anv. av 3, tro. intr, släpa (ngt) (på marken 
el. golvet el. mot ngt föremål) Sk—BoSÖg; Asa inte 
rsjsäkken (rågsäcken) så där på gstrvet utan bär an 
vuet (ordentligt) Sm. Tjotelen va så lagger så han 
yasade på gulvet Sm. Tettjed (täcket) häggcle å asa po 
juled Sk. — särsk. a) i sht bildl., i uttr. "(jsa benen el. 
fötterna el. skankama e.d. (efter sig) o.d., dra benen 

efter sig; vara saktfärdig SkB1SmSÖg. — b) opers, med 
tanke på ljudet när ngn el. ngt släpar el. släpas SkHa. 
De asar på veinnen (vinden) Ha. — c) forsla (ngt) med 
släpredskap el. släde SkSm. — cl) allmännare: med be-
svär forsla el. transportera el. förflytta (ngt) SkB1; i uttr. 
"asa hit (el. hem e.d.) äv. föraktfullt: föra el. ta el. dra 
hit (osv.) Sk. Han asa hid hesta ifrå Dannemark Sk. 
Här va air, i som asa hid fäjtår (vägglöss) Sk. — e) om 
plog: under körning släpa mot markytan Sm; äv. tt, låta 
(plog) släpa mot marken (vid vändning osv.) Bl; äv. i 
absolut anv. i uttr. asa tonlme Sk. — 1) i uttr. asa skagk 
göra märke (rits) med foten i åker för att markera 
såbredd; äv. i absolut anv. NSk. — g) i utvidgad anv.: 
skava el. nöta el. gnida e.d. Ha. Statt inte där å asa på 
tapeterna! — h) i utvidgad anv., om träd o.d.: hänga ned 
o. beröra marken e.d. Sk. Där konne va sny (snö) så 
träna di asa. —1) i det bildl. uttr. han asur lajben (hänger 
läpp) NSk. — j) bråka lin med as-bråta (se ssgr nedan) 
NSk. — k) oeg. el. bildl., bära (ngt) (tungt) SkBl. Fåst 
(först) ska ja asa miltjen hum (mjölken hem) Sk. De e 
en farli fidde (fetma) å gå å asa po Sk. — I) oeg. el. 
bildl., med avseende på barn: släpa (på); ha i släptåg 
SkB1Ha. Bakur man inte hade alla yeggana å gå y å 
aysa på y hejla daggen Bl. 

intr, arbeta hårt, slita SkBlölÖg; jfr föras a. En kan 
asa å arbäjja så med (mycket) en vell, lija nj (rik) e en 
Sk. Didd (det) e sånt rälet asane må de molked (mjölk-
ningen) Sk. 
Särsk. förb.: a. av 1) om person el. föremål: glida av; 
åka av SmHaBo; i p ptp äv. i adj anv., bildl. om  person: 
urståndsatt; bankrutt Ha. Lasset asa a'y vagnen Ha. 2) 
intr (SkSm) el. refl i uttr. "asa sig av (SmVgBo), lång-
samt el. lättjefullt ge sig av. 3) om tid(savsnitt): sakta 
framskrida; äv. opers: dröja, dra ut på tiden SkSm. Dän 
ene dan aser å' ätte dän annre Sm. De asar a'u Sk. 4) 
släpa el. draga iväg (med ngt) SkSm; äv. pregnant i uttr. 
"asa av med ngt stjäla ngt Sk. — a. bakav eg.: glida (av) 
bakåt; opers, om affärer, ekonomi e.d.: gå utför Sk. — a. 
fram 1) refl, i uttr. "asa sig fram se 4a s a 3 0.4. 2) till 
4, föraktfullt: komma fram SkHa. E han inte frammasad 
ännu'? Ha. 3) släpa el. draga fram (ngt); i sht med 
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avseende på timmer e.d. i skog; äv. i absolut anv. SkB1 
SmHaBo. — särsk. skämts. med avseende på mat: ser-
vera Sm. °Matän a (är) framasad. — a. med till 4: följa 
med Sk. — a. ned 1) om person el. föremål: glida el. 
kasa ned SkBISm—BoHs1; äv. tr:  låta (ngt) glida ned 
Vg. 2) ref!, i unr. "asa sig ned hasa sig ned SkHaVgBo 
Nk. 3) släpa el. draga ned (ngt) SIcHaÖg. — a. på till 4, 
intr: skynda på Sm. — a. sig stad till 4: masa sig iväg 
Sdm. Kan du 'nte asa dej sta å lykta åv hesta snat. — a. 
sig till särsk.: laga sig till (att göra ngt) Dsl. — a. upp 1) 
refl, i uttr. 'kisa sig upp hasa sig upp SkVg. 2) till 4, intr 
(SkSm) el. refl, i uttr. ^asa sig upp (SkVgBo), (motvil-
ligt) stiga upp (ur sängen), masa sig upp. Asa dök upp 
ur reet (bädden)! Vg. 3) släpa el. draga upp (ngt) SkSm. 
4) med avseende på skor: slita upp (genom att släpa 
fötterna) Sk. — a. ut!) släpa el. draga ut (ngt); i sht med 
avseende på timmer e.d. i skog SkB1SmHa; äv.: bära ut 
(ngt) SIcHa. 2) slita el. nöta ut (ngt) BlHaVg. 3) i p ptp i 
adj anv.: utarbetad; uttröttad Sk—HaÖg Di va rent 
udasade Sk. — a. över till 6, tt, med avseende på åker: 
hastigt el. slarvigt bearbeta med harv e.d. S1cHa. 
Ssgr (a'se- o.d. SkB1SmHaVg, ds- o.d. Sk—Sm; se äv. 
24 orda nedan): as-bagge saktfärdig man SSm. -bråta 
visst slags redskap att finbråka lin med NSk. 2-don 
sammanfattande benämning på släp- o. släddon (mot-
satt: hjul-don) SkBIÖISSm. D-ä bätte å vänta te vi 
kan nytta asedon Bl. -doning ett slags timmersläpa 
NSk. -fitta saktfärdig kvinna; anv. som skällsord SHa. 
2-forda Vsafora Ha) söl. -får f, till 6 f: riktfåra som 
markerar såbredd Sm. -före dåligt slädföre (så att medar-
na släpar i grus e.d.) SHa. -hammel ett slags timmer-
kälke NSk. -has saktfärdig person, sölkorv; anv. som 
skällsord NSk. -hide gård där man måste arbeta hårt 
Sk. -kar n = -has Sk. -kodd = -bagge SHa. 2-krea-
tur arbetsam person NSk. -kuk = -bagge SSm. -kusk 
(SSm) o. -lur (Vrm) = -h a s . -ok bukok för häst Sk. 
-pas = -has SSm. -rid anfall av lättja Vg. -röv = -has 
SkHa. 2-tyg 1) om ngt (t.ex. arbete) som utförs lång-
samt SSm. 2) = -don SkBl. -väg slädväg Sk. 
Avledn.: asare = as-has SkSmHaVg; jfr bak-, 
efter-, lat-, lång-asare. — asesa 1) = as-fitta 
Sk. 2) kvinna som bråkar lin med as - bråta NSk; jfr 
2as 11 7. 

sasa v 1 (a'sa o.d. fl, d'sså JI(lidm)) [jfr motsv. i no; jfr 
asnas] intr el. refl, hetsa, jäkta J1(lidm). Ässå iveig 
hetsa el. jaga iväg. Ke du åsså de ti no? vad jäktar du 
efter nu. 
Särsk. förb.: a. sig fram = sa sa V.11. Vd (varför) ske du 
asa de fram sisån, du vinn (hinner) ful endån. — a. upp 
tt el. (i uttr. ^a. upp sig) refl, hetsa el. elda el. egga upp 
(ngn resp. sig) R Du asa opp barna (barnen). — a. ut sig 
överanstränga sig VII. 

asabäfier s pl (cfssabällsnsbf Gst,'asalbellerGst, 
N1.fl> avlägsna platser; obygder, tassemarker; a.l. °Va 
hon skull iväg åt döm där a'ssabällsns 	int ja 
krspp å begripa Gst. 

asabällingen interj easabällingen Hslj anv. som lcraftuttr. 
asaderlig se h as ar de rl i g . 
asafoetida f (asafo'sia SHa, °asafotia- (i ssg) SSm, °asa 

på tia VSm) dyvelsträck, Gummi resina asa foetida 
SmSHa; i formen °asa på tia äv., skämts. ordlekande 
(jfr 4a sa 5 o. ^tid): senfärdig person VSm. 

'risas s se la s avledn. — 2asas v se 3a s a . 
'asch o. äsch o. 'hasch o. häsch interj <ag o.d. VgNk 

VrmVstinHs1Nb, aff o.d. ÖlSmHaVgDs1NIcVstmVDal 
Hs1T1Lp1, aj VgBoVDal, _CM Vrm, ass GlVDal, ass Gl, 

o.d. UlVstmknLp1Nb, aff o.d. U1SDalGstÅmLpl, 
°asch o.d. VnnHrjMpJ1, ass o.d. GlVstmDal, as SDal, 
ass Gl, °tig J1, tig Sdm, äff Vg, 'äsch o.d. ÖlVstmJ1, 
äss, ess NDal; hag J1Vb, laff Vg, °hasch Dal, haffi 
o.d. UlÅmLpl, haff Åm, haö Lpl, °hasch Da1J1, hä§§ 
Nb; äv. upprepat: a'jjejajj Vstm, °hasch-schasch-
-schasch Dal. I bet. 1-2 äv. med tillagt ^då (i Jlikm 
a'§§ta o.d.). Anm. Former med a o.d. i U1SDalGstHrj—
ÅmLpl kan motsvara 4(h)asch el. '(h)äsch) [jfr isch, 
usch, y sch, åsch] 1) som uttr. för avsky el. förakt 
el. förskräckelse e.d.: usch, fy, tvi e.d. Öl—VgNkDal 
Hs1.11ÅmNb. El'ffta! usch då (till barn som gräver i 
smuts) Åm. Aff! Han ha-la  inte bst se så åd (har han 
verkligen burit sig så åt) Ha. Hata va däntlös 
(ohyfsad) 'n kar! Jl. °Asj di (de)! Öl. °fiss, va ä du var 
det du (som skrämde mig) Dal. — särsk. i uttr. °äsch 
val! tvi vale Öl. 2) som uttr. för förargelse el. harm el. 
förtrytelse el. missnöje el. otålighet el. besvikelse Vg 
Vrm—Da1J1Åm. A', va stsslta i (stolliga ni) ä! Vg. 
Äss, ur e t 1  an jett& (hur är det han heter) ?Dal. — särsk. 
som uttr. för lindrig smärta VDal. 3) avvärjande el. 
avvisande el. nekande: (å) nej; (visst) inte; å prat; äsch 
SmVgG1NkVrmU1SDa1 ÅtnLpl. °Elff, lätt (låt) bh mö! 
SDal. Ha, tokds lagömt! Lpl. ag, int kan du jör he 
(det) int Ul. °Ass, de däuga n intö (duger han inte till) 
Gl. (Far du verkligen till marknaden? —) Has! inte Lpl. 
4) som uttr. för likgiltighet inför el. avståndstagande 
från ngt el. för önskan att förringa risken el. svårigheten 
el. besväret med ngt el. att bagatellisera el. släta över 
ngt Sm—BoVrmVstmSDal J1ÅmLp1Nb. 'Uff, vi bry-nt 
ass åm ä nå (alls) SDal. Ag, dö går nog! Vg. Aff, dö 
va igget å takka för Vg. 
Avledn.: I ascha v (cfma Vstm) säga asch. 

2asch interj sjas e.d., se 2h asch. — lascha se 'asch 
avledn. — 2ascha v sjasa e.d., se hascha. 

3ascha o. äscha, lhascha, häscha, aschas o. äschanas 
interj (a'ffa VDalÅm, a'§ja o.d. ÅmLpl, °a'rscha, 
°d'rscha Lpl, °ässja J1; ha'ffa Lpl, ha'ffa o.d. ÅmLpl, 
°Ild'§§a .11; a'ffss VDal; a'ssanas NDal. Anm. 1. For-
mer med a o.d. i JIÅmLpl kan motsvara ^(h)ascha el. 
"(h)dscha. Anm. 2. NDal assanas är möjl. efterbildning 
av lassanes e.d. Hsl, varom se hassa interj) 1) = 
'asch 1 J1ÅmLpl. 2) = 'asch 2 DalÅm. °Ässanas, ig 
kumb rett uppi åta ad id (jag kommer mitt i maten för 
er) NDal. 3) = 'asch 3 J1Lpl. Ha'ffa, ha (det) tro då 
int ja' på Lpl. 4) = 'asch 4 knLpl. A'ffa va jö-cle 
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Åm. (Här har du. -) °Ä'rscha, dö ä ingänting å ta 
betarrt för Lp!. 

Iase m (a'sa NDa1) = la s 3. 
2ase n (asse Sk) 1)= 2as I 3. 2)= 2as 112. 
3ase adv [till l̀a sa] i unr. tjöra a'se köra släp, släpköra 

NSm. 
asen se osea. 
aser m easå SSm> [till 4a sa] = as-has. 
asglina f easglina Sdm(Ihre)) [sannol. till 'as] faren, 

Abramis ballerus. 
asiat s ( °asiater pl) viss sorts tidig potatis Gl. 
lasig (-ug, -ot) adj (assi(g) o.d. UlVstmHs1Lp1; a'su(g) 

o.d. 	 a'su o.d. VstmDalNb; a'set o.d. J1 
ÅmNb, a'sut (a-) o.d. Hs1J1VbLp1> [jfr motsv. i finl; jfr 
la s o. 3a sa] 1) orenlig, osnygg HslÅm—Nb. 2) mora-
liskt förfallen el. osedlig VstmHslÅtnLp1; särsk., om 
kvinna: liderlig RÅT% äv. svagare: oordentlig el. slar-
vig (JIÅmNb); lat (VbLp1); äv. om  barn: odygdig (Hsl 
Hrj), o. om kreatur: bångstyrig (Vstm.11Åm). Hon ä så 
ase, hon dra vd (följer med) va kar sam hälst Åm. 3) 
otäck el. otrevlig el. odräglig UlVstinDalHs1HrjJ1; äv.: 
besvärlig el. vrång el. motig UlDalHs1Hrj.11; förarglig, 
försmädlig, retfull UlDalHsl. De här va ett asut föra 
Dal. - särsk. i n som adv, förstärkande: förskräckligt, 
rysligt Vstm.11. Han ä så asut elak Vstm. 4) elak, nedrig 
VstmDalHs1Hrjr1; retsam Dal—Hrj. Hu (hon) ä sa asu 
emot 'n fl. 

2asig (-ot) adj 	-år, -8 o.d. SmHa; a'seld o.d. SIcHa, 
°-dår Ha, -te o.d. SmBo) [till 4a sa] saktfärdig; sölig (i 
sht i fråga om arbete); a.l. Mikken asiå mänska såm 
alfri kåmmå iväj Sm. 

lask m (ask Bl—HrjJ1—Nb, ask SkB1Sm—DslÖgNk 
U1—Hs1MpJlÅtnLpl, ask o.d. NVDalHrjÅm—Nb; äv. 
ask Ha, ask SlcHa, åsk SkSSmSHaNkSVVstm, aqsk 
o.d. NSkVB1SSm, ak Hsl, sporad. äv. Clåj R, aff Hs1JI, 

Hs1J1Mp, aff Hsl, 'am Åm, ajj VI,) 1) större el. 
mindre förvaringskärl av trä(spån) el. näver i sveptek-
nik (vanl. med lock; för smör o. andra matvaror, kryd-
dor, sybehör, värdesaker, klädesplagg e.d.); nästan allm.; 
i So.ÖGötalSÖSveal vanl. om  kärl med sveplock, i 
VSvealSVNorrl vanl. om  kärl med lock mellan stånd-
are, i NÖSvealÖNorrl om båda typerna, i Dal äv. om  
kärl utan lock; äv. om  sådant träkärl i annan tillverk-
ningsteknik (laggning, svarvning, urholkning), spr. st. i 
sht i Göta!; äv. i utvidgad anv. om  sådant kärl av annat 
material (papper, metall e.d.), spr. st.; jfr bröd-, f ä r d -, 
förning-, gås-, kläd-, kyrk-, kånk-, mat-, 
mjöl-, saker-, skör-, smör-, sovel-ask m.fl.; 
jfr ä ska, ä ske. Vi lava (travade) stekt fläsk i en 
avla'gger ask Sk. Dsm ha haft store askar fsr (förr) 
Hsl. Ho (dvs. såskäppan) va jok tå (av) trä jusssm en 
ask Hsl. - särsk. i talas. o. ordspr. såsom: °Sam i amn 
liden åsk Sm; lilcn. fr. BIBo. °Ha du sitt fann i en 
sprokkan ask?(uttr. för förvåning el. överraskning) SSm. 
°Dä va don i asken å smör på lålcket det var rejäla 
saker NÖSm; likn. fr. Ög. °Hä ä samma dynga i aschin 

lask 

ssm i lsdi barnen brås på föräldrarna SDal. 
svep (på såll el. såskäppa el. svepskrin e.d.) Dal; jfr 

såll-ask. 
om målkärl för den kvantitet säd en socken- el. 

byanställd skulle erhålla av varje hushåll; äv. om  den 
kvantitet säd varje hushåll skulle erlägga; i ssgrna f ä rj 
klockar-, spögubb-ask. 

rymdmått för säd utgörande 1 1/2 kappe (dvs. ca  7 
liter); äv. om  kvantitet (säd) motsv. detta rymdmått 
SÖSm; jfr ask-bytta, -land. °Hå mönna aska höåfrö 
(linfrö) haa du sautt i vauå (vår)? 

i utvidgad el. bild!. anv. av 1 (jfr 6), om (trä)föremål 
som (mer el. mindre) omsluter el. innesluter ngt el. som 
(mer el. mindre) liknar en ask (i bet. 1). a) om ram av 
trä (i svepteknik el. av bräder) el. näver runt kvarnsten-
arna DalHs1Nb; jfr gryn -, k v ar n-ask.- b) [jfr motsv. 
i estl o. fsv stuvu askor] om väggarna till ett timmerhus 
upp till och med översta stockvarvet, men exldusive 
röste, takresning, tak, golv o. inredning: husstomme 
ÖlSmDal; äv. om  del därav, bestående av ett antal stock-
varv Dal; äv. i ute. "stå i ask(ar) om timmerhus under 
uppförande: stå som endast stomme i en el. flera delar 
(för att torka), o. "timra i askar timra hus i delar, bestå-
ende av ett antal stockvarv Dal; jfr ask-lada, hus-, 
s tug-as k. °Dem a timbrar (har timrat) asstjen i skoim 
(skogen) Dal. °Asstsin stog Mint da teress te firskk neä 
(plocka ned) Dal. flås (fåhuset) watt upptimbra i twå 
askär Dal. Å (hon, dvs, stugan e.d.) stoj askär i flter år 
Dal. - c) våning i härbre; i ssgma nederst -, över-, 
överst-ask; äv. i inskränktare anv.: övervåning i ut-
byggt härbre Dal. - cl) i sjöbod: timrat förvaringsrum 
utan innertak (för kärl o. redskap) Ni,. - e) i vatten: av 
stockar (i lager el. pålning) bestående underlag; i ssgma 
bry g g -, hu s- ask. -1 (avtagbar) överdel på vagn el. 
släde MpJl; jfr brädskrind-, foderskrind-, 
skrind-ask. - g) om dörrkarm; i ssgn dörr-ask. - 
h) överbyggnad av trä över vagnshjul (med uppg. att 
hindra hö el. halm el. säd att trassla in sig i hjulet) Åm; 
jfr hjul-ask. - i) bobin (att linda varpgarn på före 
varpning; då liknande en ask (i bet. 1)) SDal; jfr nyst-
a s k . -j) gammalt, skröpligt fartyg SÖSk. 

i bildl. anv. av 1. a) vulva, sköte ÖSm. - b) i uttr. 
"bita el. tugga i ask om person el. djur: bita el. tugga 
med kraftigt över- el. underbett Dal; jfr ask-k ä f tad, 
-t ä n t . - c) i uttr. grälÄr i asstjim (bf dat), osämja inom 
arbetslaget NDal. - Litt.: JGranlund i NMH 12. 
Ssgr (-ska- SkSmHaVg, -ske- SkB1SSmG1, -sk- o.d. 
DalÅtn): ask-barn ofullgånget foster (som begravs i en 
ask) SSm. -bytta kärl som rymmer en ask (i bet. 4) 
SÖSm. -fisk ansjovis NSk. -gubbe 1) = -barn SSm. 2) 
försäljare av askar SSm. -knape m (Åm) o. -knapp 
(Vg) ståndare på ask. -käftad om person el. djur: som 
har kraftigt över- el. underbett Dal; jfr 'ask 6 b, -t än t . 
-lada v easkeladä, (tro!.) p ptp Gl(Neogard)) till 5 b, 
med avseende på timmerhus: timra upp till och med 
översta stockvarvet. -land (askala'nn SÖStn) så stort 
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jordområde som åtgår för en asks (i bet. 4) utsäde av 
lin. (Rätten till ett a. ingick i en piglön.) -lock särsk.: 
visst slags lågsko med plös Dal. -lock-butt laggat kärl 
med svept lock VDal. -makare tillverkare av svepaskar 
NDal. -pelle 1) = -barn NSkVB1SSmSHa. Hun ha fått 
en liden åskapälle SHa. 2) övernaturligt väsen i form 
av en liten gubbe, som förvaras i en ask (o. förser 
ägaren med pengar), spiritus SHa. -pelling (NSk), 
I-pjäsk (-pjask, '-pjäsk o.d. SkSSm, 	SSm) o. 
I-påk (NSk) = -b a r n . -sill = -fisk NSk. -söm söm (av 
rottågor e.d.) med kedjestygn som sammanfogar svep-
ändar på en ask VDal. -tänt = -k ä f t ad Dal. -veck 
svep på ask VDal. -veck-söm = -s öm Åm. 

2ask f, ställvis äv. m, o. asker f (i Nk äv. m) <ask o.d. (i 
sht i Sk äv. a-) täml. allm. i GötalSdm—SDa1VGst (jfr 
a sker nedan samt ä sk ), äv. a- Ha, a-, a0,- Sk, å-
SkSmHaNk, a§kDs1; i pi äv. °a'skero.d. SGötal, 
o.d. Sm, ä' sk- VgÖg. - a'sker, a- o.d. ÖgSdmIN1k(äv. 
å-)Vstm> [jfr ä sk; ang. sg  askar se SFries 1957 s.138ff.] 
1) trädet Fraxinus excelsior; äv. koll.; täml. allm. i Götal 
(jfr ä s k ), allm. i Sdm—SDa1VGst; jfr häng-, 
ti nn -ask m.fl. (Vid grinden stod askar som skulle 
hålla ormar från gården;) °en ärm kan inte rinnä dm 
(förbi) der e askar står, sa di gamlä Sdm. 2) askträ, 
askvirke ÖlSmDslög—VstmVGst samt sälls. i SkB1 
VgBo; jfr aske, ä ske . Tjälr (tvärträ på räfsa) jocle di 
fsir utå ask jämt Og. 
Ssgr: (delvis till aske) <a'ske- od. SkB1Sm—Dslög, 
affi- Ul, a'sk- o.d. B1SmHaÖgSdrnUlVstm; se äv. -löv 
nedan>: ask-blåst ptp adj (-blest(år) o.d. SSk) om per-
son: angripen av viss sjukdom (som yttrar sig i yrsel, 
svullnad o. värk) vars orsak ansågs vara giftig utdunst-
ning från ask. -frun bf, kvinnligt väsen med tillhåll i 
askar Sk(HyMn-Cavallius 1863-68). -löv (äv. °askor-
Sdm) SkB1SmHaVgBoögSdmUl; delvis bl. koll.; i pl 
äv. om  lövade askkvistar Sk. A'skelöv va et bra for åd 
sör (får) å hiista Ha. °Vi bultö lite askerlöv å la på-t 
(dvs, på ormbettet) Sdm; likn. från Hsl. -pinne särsk.: 
räfspinne av ask Sk. -rissla lövad (större) askgren Sk 
VgBo. -sav särsk. i uttr. °ånga sä mä askesav (dvs, som 
bot mot öronsus ånga öronen över kokande asksav) Vg. 
-sill f vingfrukt av ask Sk. -skåp Sk. (I ett förmöget 
bondehem hade man o. hustru var sitt sådant skåp, ofta 
utgörande en del av hemgiften.) -sticka särsk.: bryn-
sticka av ask Sm. -storm (som brakar inträffa vid tiden 
för askens lövsprickning) Bo. Vänta du (näml. med att 
lägga av vinterkläderna), a'skestsrmen ä inte kåmmen 
än. -lind f (-tian Bo) el. -tinde m (-tinne Vg) räfspinne 
av ask. -bindel s (1)1 -tinnlar Ds!) harvpinne av ask. -trä 
SkB1Sm—BoSdmVstm. -träd SkSm—Bo. -val m kugge 
av ask i kvarndrev Bo. -väv vävstol av ask Sk. 

laska f (diska o.d. Öl—HrjJ1—Nb, 	Sk—HaBoDs1 
ÖgSdmUlVstmDalHs1MpJlÅmLpl, a'- DalÅm—Nb, 
äv. a'- Ha, 	SkB1SHa, å'- SkSHaNkSVVstm, a' (2,- 
o.d. NSk, asfsan bf SHa; s'skle o.d. NBoNVDalHrj, -a 
NBo> [för formen s'ske o.d. jfr no °ske] (mer el. mindre 

finfördelad) återstod efter förbränning av trä el. annat 
organiskt material (såsom halm, torv e.d.); allm.; äv. 
överg. i bet.: glödblandad aska, eldmörja Sdm; jfr röd - 
aska; äv. i utvidgad anv. om  askliknande ämne som 
bildas vid upphettning av metall, i ssgn bly-aska. 
Dar e glör (glöder) i askan Sk. Där va en veldi fur 
°mår nön askan (fyr inunder askan) Sk. Ns (när) en 
tänner mä tsrv bir dar mö (mycket) aska Ha. Nu 
kånna vi nanlck raga ud askena å säda (sätta) in bröet 
Sk. Te lut nsr di sulle byka hade di aske Sm. Hö (det) 
väkks bra ti (i) aska Vb. Hused jikk ralnt i åska (brann 
ned till grunden) Ha. °E skopä röhet askö kastä ja etter 
na (dvs, den trollkunniga, för att avvärja trolldom) Sdm. 
- särsk. a) i jämförelser. golfa ler (jorden är) törr som i 
aask (en aska) Nb. °Han ä grau såm aska (i ansiktet) 
Sm. De va sam te tjöre i sske (i fråga om tungt vinter-
före) Hrj; likn. fr. NDal. Dö (ngt skört o. ömtåligt) ä 
stun aske SSm. - b) i unr. "falla e.d. i askan om mat 
under tillagning: (av våda) hamna i askan (o. därmed 
fördärvas) Ul(brd); äv. i bildl. anv., i vissa uttr.: °Mors 
palt föll i askan (i fråga om ngt som misslyckas) Ul. 
"Rinna i aska om företag e.d.: gå i stöpet, rinna ut i 
sanden Vg. °Dimpa i aske om person: besegras (i brott-
ning) Åm. °Dä ssm falla i askan dö få ja, san pajkan 
(ordst.; om småsmulor el. nådegåvor) SSm. - c) i unr. 
"sitta o. gräva el. röra e.d. i askan 1) i eg. bet. (i sht i 
sagor om ask fis e.d., jfr d.o.) ÖgNkDa1J1Lpl. 2) bildl.: 
sitta hemma (i overksamhet) ÖgVb. - d) i uttr. "sitta 
e.d. i askan = c 2 HaVgGlSdmUl. - e) i uttr. "kupa el. 
kuva aska Sm. 1) i eg. bet.: raka samman glöd o. aska i 
hög (för natten) Sm. 2) bildl.: = c 2 NS1d31Sm. - 1) i 
vissa mer el. mindre bildl. tales. o. ordspr. såsom: "Ur 
askan och i elden allm. Aa (av) askena å i alilen Bl. Ur 
aska å i ellmönja Vrm. Tjyp ven o sel aska (köpa ved 
och sälja aska) Nb (likn. fr. VgJ1), elda för kråkorna 
VgJ1Nb; äv.: göra dåliga affärer VgNb. Snus s fes s 
auska e trai (tre) töffa rättsr (rätter) Sk. En bör inte 
straffa kåkken fö kslr (kol) män för ler å aske få en sls 
ihälr an Sm; likn. fr. Sdm. °Steka i smår å rulle i aske 
Jl. °Åska å sot ä engen lort Nk. 
Ssgr <-sku-, -skå- o.d. NG1, -ske- o.d. SkB1Sm—ÖgNk 
Vrm, -sk- o.d. ÖlNÖSmDsl—SdmVrm—Nb): ask-
backe askhög i öppen spis Gl. -balle eg. = askfis II 
3; pojke som sitter hemma o. läser Vg(Hof). -basse 1) 
= ask fis 11 1 Gl. 2) vetebulle bakad i aska Gl. -björn 
1) bröd bakat i aska el. på glöd Vrm. 2) potatis bakad i 
aska Vrm. -black (Sdm) o. -blackig (bl. -ot Ög) om 
häst: blekgrå. -bo = -grav 1 (början) Vg. -botten 
lager av gammal, hårt sammanpackad aska i öppen spis 
VDal. -brud [jfr da askebrud i lilcn. anv.; jfr - s k ru d] i 
uttr. "kyrkbrud askbrud i fråga om person som är ovar-
sam med finldäder NSk. -bruk pottaskbränneri Bl. 
-bunke särsk.: = -dynga Sk. -butt m, visst slags i 
laggkärl tillredd rätt av tjockmjölk (som fått stå i spis-
askan över natten; dagsranson för vallhjon etc.) VDal. 
-bön viss ramsa som lästes för att få elden att brinna 
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(på morgonen) VDal. -dalt m, bröd bakat i aska Ds!. 	cliggä i askgräva sitta hemma för jämnan Sdm. -grön 
-das m= askfis II 1 UlDal. -daska 1) råriven potatis- 	se - g r o . -gröve n = -grav 1 (början) Ul. -hare = 
kaka bakad fastklibbad mot eldstadens mur el. på glöd 	askfis II 1 Vg. -hyr m (-yr, äv. -er, -air NDal. Anm. 
Sm. 2) glödbakat bröd Sm. -deg deg av aska blandad 

	
°Ask-öjr hos Rz 276a är tro!. ett missuppfattat - k u r) 

med vatten, tjära e.d. (anv. som kitt, i Dal äv. som 	glödblandad aska, eldmörja. -hål 1) = -grav 1 (bör- 
sårsalva för kreatur) SdmINTkUlVstmDal. -dol m <-dal 

	
jan) Dal. 2) = -grav 2 SkSHaBo. 3) glugg genom 

VgVrm> 1) = as kfi s II 1 Vg. 2) = -dalt Vrm. I-dola 	vilken glöd rakas från bakugn till öppen spis Nb. -håla 
f (-dola o.d. VgDs1Vrm; -dsk NVrni) 1) = askfis 111 	= -grav 2 SkBo. -imme hetta från aska Vg. -kaka= 
(om kvinna el. flicka) Vg. 2) = -björn 1 VgDs1Vrm. 	-b j örn 1 SmVgG1Vrm. -kara = -föra DalVbLpl. 
3) råriven potatiskaka bakad i aska Vrm. 2-dola v e-d81 	-katt = a sk f i s 11 1 (om katt) Vg. -kläde = - duk 
NVrm> baka bröd i aska. -dolare (-dolare Vg) = ask - 	SkVgBoDs1Dal. -knose ej fårdigbrunnet vedträ Sdm. 
fis II 1. -dolla f 	o.d. Vrm) = -dalt. -duk 	-kok = -lut Bl. -koka koka (lingam) med aska (för 
silduk el. påse av grovt tyg använd (för att skydda 	blekning) BoDsl. -kokare person som yrkesmässigt 
tvätten) vid bykning med aska el. framställning av ask - 	framställer pottaska Sm. -kokeri anläggning för fram- 
1 ut NSk. -dunt m o. -dunta f kaka av potatismjöl 	ställning av pottaska Sm. -kol kol som upphört att glöda 
bakad i aska el. på glöd VSm. -dynga avfallshög av 	Ul. -kopp särsk. = -grav 2 Ul. -koppe = -påse b 
aska Ha. -däll m (°-dell SSm(HyMn-Cavallius 1863- 	VDal. -krok [jfr motsv. i da dial] i öppen spis: vrå som 
1868)) = -björn 1. -dämla glödstekt sill SSm. 	man rakar askan till SSk. -kur m <dsksjr NDal; jfr 
-dämma = -b j örn 1 SSm. -fallen ptp adj, i det opers. 	-hyr> = -backe. -käring benämning på ett kvinnligt 
uttr. "det är askfallet i fråga om brasa: det är nedbrunnet 	väsen motsv. askfis I 1 (mitten); äv. om  person ut- 
o. slocknat Ha. °Nöu ä de askefallet sau dau kan döu 	klädd till detta väsen (vid påsktiden), påskkäring Gl; jfr 
lökka (stänga) spjället. -fis se d.o. -flaska flaska (av 	GO. -lakan (SkB1Sm—BoÖgSdm) [jfr motsv. i da dial] 
bleckplåt e.d.) med aska i, vari glöd förvarades över 	o. -Inse (SkSm) = - d u k . -lera grå moränlera Ög. 
natten Ul. -fästa med avseende på eld: bevara över 	-huinge glödbakad bulle av potatismjöl Vg. -lut lut 
natten (genom att hölja glöd med aska) NDal. -föra f 

	
kokt av aska (anv. till tvätt, blekning av gam, rengö- 

(Mp) o. -förare (Lp!) askraka. -förkylning skämts.: lätt 	ring, lutning av fisk o.d.); allm. °Spisaska gaongnades 
förkylning (erhållen inne vid spisen) VSm. -galt = 	 fö (användes förr) te å koka askelut å som man hade te 
-b j örn 1 Ds1Vrm. -giller skorstensspjäll Dal. -glosa 	å koka vita kläde i Bl. -luta luta (torkad fisk) med 
askfläck på marken efter bål Vrm. -grav 1) plats i 	asklut Vg. -lägga = -fästa Vrm. -lög = -lut Bl. 
öppen spis där elden brinner o. där askan samlar sig, 	-lördag påskafton Vg. -malm smutsig kvinna SDal. 
härd, eldstad DslUlDalHs1Mp; äv. i utvidgad anv., = 	-mask = askfis Il (mitten) Dal. !Utö dä Erkä så int 
-backe Dal; öppen spis NDal; särsk. i uttr. °ed kan du 	askmattjin kamma å bita dö SDal. -mila glöd täckt 
skdev upp upi asslcraven det får du aldrig något för 	med aska (för att bevara eld över natten) NÖSm. 
NDal. 2) [jfr fsv askograf] i öppen spis: murat utrymme 	-murvel = askfis 11 1 Bo. -måndag (i Sdm äv. med 
(hål, grop e.d. framför ugnen el. härden) som askan 	acc. 2 på "-mån-) [jfr motsv. i fin!] måndag(en) före 
rakades ned i SdmVstm—Hsl. — särsk. i det bild!. uttr. 	påsk ÖlÖgSdmVrmVstmSDalGst. -mård skämts.: katt 
gå millan spissen å askgravsn inte komma utanför hem- 	VDal. -mökdyng m el. f (-myddig, -middig SSk) [jfr 
met Gst; film. fr. SdmU1SDa1. 3) grop grävd i den heta 	motsv. i da diat] avfallshög av aska o. annat avskräde, 
askan att baka potatis i Dal. -gro m (J1) el. f (HrjJ1) 	askkompost. -mölja 1) glödblandad (el. het) aska 
(-gro Hrj.11, -ro J1. Anm. °Askgrön hos Ihre är fel för 	Sm(JJLgren)ÖgVstmDalHs1HrjVb. 2) oren, kolblandad 
-gron (b0) [jfr fvn gskugrdi, no oskeroe] 1) urkokt aska 	aska Ul—Gst. -mörja [jfr motsv. i fin!] 1) = -mölja 1 
(efter lutframställning) HrjJ1. 2) koll., klumpar av 	SkB1Sm—DslÖg—GstJ1—Nb. (De tog potatis) å stekkt 
sammanpressad aska (i öppen spis) J1(lidm). -grom m 	i askmsnje Sm. När gröna hadd falna ner vatt hö 
(J1)km) el. n (J1) (-groin il, -gromm J1/km) = - gr o 1. 	askmsnja Gst. 2) = -mölja 2 SmBoÖg—VnnHsl. 3) 
-grop [jfr motsv. i finl] 1) = -grav 2 SkBl. 2) = -g r a v 	våt (i sht urkokt) aska VrmUlJ1. -onsdag <i SkHa—Ds1 
3 Dal. -grov f = -grav 1 (början) Jl. -gruva [jfr motsv. 	U1SDa1J1Nb äv. med acc. 1 på 'Lons-) 1) onsdag(en) 
i finl o. da dial] 1) = -grav 1 (början); äv. i utvidgad 	efter fastlagssöndagen SdmVnnDa1J1ÅmVbNb. Anm. 
anv., = -backe Sm. 2) = -grav 2 SkHaDs1SdmVrm 	Rz uppg. om  denna bet. i Sk har ej kunnat verifieras. 2) 
Vstm. 3) i vissa bildl. unr.: °Aldrig kumma ör askgräuu 	onsdag(en) före påsk SkB1Ha—G1SchnVrm—GstJlikm. 
inte komma utanför hemmet Gl; lika, fr. Vrm. °Upp- 	-os 1) kolos VgÖg. 2) utdunstningar från vatten som 
vaxen i asktigräuu rå; dum Gl. °Inti fdddar di aska- 	spills i aska Vg. -palt 1) = -björn 1 Ds1VDal. 2) = 
grävva inte född i farstun Gl. -grå askfärgad Sm—Dsl 	- duk NSkSSmHa. 3) nedsättande benämning på per- 
Ög—VstinMpJ1VbNb; äv. oeg. i fråga om ansiktsfärg: 	son NSk. -panna särsk.: långskaftad askskyffel (att ask - 
(grå)blek SkVgÖgUlDalLp1Nb. -gräva 1) = -grav 1 

	
fästa med m.m.) NDal. -pask m 1) = askfis 11 3 

(början) Vstm; äv. i utvidgad anv., = -backe Vstm 	(slutet) SSk. 2) = askfis 115 SSkÖl. -pilt (BoÖg) o. 
SDal. 2) = -g rav 2 NkVstmSDal. 3) i det bild!. uttr. 	-pinn m (NSk) = askfis 115. -pjask m 1) = askfis 
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II 1 SmÖg. 2) = askfis 11 3 Ög. 3) liten, spenslig 
person Sk. 4) = askfis II 5 SkÖg. 5) = askfis II 6 
Ög. -pjäs m 1) = askfis 15 a B1SSm. 2)= askfis 11 
5 (om flicka) NSk. 2-pjäsk m (-pjäsk o.d. NS1(131SmG1, 
-pjäks o.d. B1Sm, '-pjesker Sm(JlLgren» 1) = askfis 
I 5 a NSkB1SSmG1. °Han a sa vehäinglia (är så efter-
hängsen) som öin askepjäsk ikring öitt jys (ljus) Bl. 2) 
=askfis 11 1 SSm. 3) = askfis II 3 NSkSm.4) dum 
el. trög person NSkSSm. 5) = ask fis 115 NSk'VB1. 6) 
= askfis II 6 SSm. -pjäskem 1) = askfis 1 5 a Bl. 
2) = askfis 11 5 Bl. -potatis = - bj ö rn 2 Vg. -pott 
(-pott Sk, -pått SkSSm, 	SSm) [jfr motsv. i da] m 

= askfis II 1 SSm. 2) = askfis 115 Sk. -purel m 
o. -pyrel m = askfis 11 1 SDal. -pys (-pys Ög, -pis, 
'-pajs Dal) 1) [jfr askfis o. pysa v] = askfis Il 
Dal. 2) = askfi s H 5 Ög. -pytts = -bj örn 1 SHa. 
2-påk =askfis 11 5 NSk. -påse påse (fylld) med aska; 
spr. st. — särsk. a) med aska fylld (löst hopknuten) påse 
el. duk (av grovt tyg), som lades i bykkaret vid tvätt 
NSkB1Sm—BoÖgSdmU1SDal; äv. i bildl. anv.: smut-
sigt plagg VSm. — b) om askpåse anv. som (symboliskt) 
skamstraff e.d. 1) om liten askpåse som (i smyg) fästes 
på ryggen på ngn under ask-måndagen (Ög) el. 
-onsdagen (U1) el. på ngn som bröt mot seden att 
inte göra besök hos andra på juldagen (U1). 2) i uttr. 
Vänja askpåsen som straff för att bli utan sällskap på 
syskonbädd få sitta o. slå på en askpåse med ett klapp-
trä Hsl. — c) i bildl. anv. av b: 1) klängigt barn SÖSm. 

i uttr. 'springä ssm me askpssen springa omkring 
med skvaller Sdm. — d) i anv. som öknamn. 1) invånare 
i Askims härad HaVg. 2) invånare i Askeryds socken 
(Sm), Askersunds landsförsamling (Nk) resp. Hållnäs 
socken (U1). Hållnäis askps'ssar Ul. — e) grå häst Gl. 
-påt m = as kf is 116 Nk. -påtare = askfis 11 1 Dal. 
-påte m 1) = askfis 11 1 NDal. 2) = askfis 11 6 
NDal. -påtel m 1) askskrapa Ul. 2) = askfis II 1 Ul. 
-pära potatis bakad i aska el. på glöd SkDal. -raka 
(VgB0U1J1) o. -rakare (Vg) = -föra. -ro se -gro. 
-rost aslcfylld bunke e.d., varigenom vatten får rinna 
vid lutberedning Åm. -ruka särsk. = askfis II 1 Vg. 
-rum = -grav 2 VrmUlJ1ÅmVbNb. -runnen ptp adj, 
om tvätt: missfärgad av aska Vg. -röra = -deg Hsl. 
-skit = askfis II 7 NVrm. -skrud [jfr - b ru d] person 
klädd i "askskrud", i ordspr. Den såm vill gå värda 
(vardag) tjgrtjebrud (kyrk-) hon får gå åm synndan 
(söndagen) askeskrud SSk. -skräm n koll., grövre, ej 
(färdig)brunna beståndsdelar i aska Ul. -spann särsk. i 
uttr. °Lellepär i askespann lillfingret Dsl. -stad [jfr 
motsv. i finl] 1) = -grav 1 (början) SSmVgBoGst 
(enst.); äv. i utvidgad anv., = -backe Vg; särsk. i 
vissa (äv. bildl.) uttr.: Nsr jöken (el. räven) gak i aske-
stan aldrig Vg. Dä braka-rat  i askestan det går snart åt 
pipan Vg. Lene-sum en askesta (om väl redd jord) Vg. 
2) = -grav 2 VgBo. -stekt ptp adj, om potatis o.d.: 
bakad i aska Smyg. -sten bottenhäll i spis Gl. -strumpa 
strumpa fylld med aska o. tjära (att viras runt halsen 

mot halsont) Nb. -stut = -björn 2 Dsl. -säck särsk. a) 
= -påse a NSkSmVgÖg. b) = -påse b; i uttr. 'dra 
asksäcken skämmas över att ha stigit upp sist på fettis-
dagen el. ask-onsdagen Vb. c) = - påse c 1 SÖSm. 
-sömn kort slummer (eg.: framför spisen) SSk. -tacka 
klump av sammanpressad aska Vg. -tisdag (i VgDs1 
äv. med acc. 1 på '-tis-) [jfr motsv. i finl] tisdag(en) 
före påsk VgDs1Sdm. -torr torr som aska il. -torsdag 
1) torsdag(en) efter fastlagssöndagen Nb. 2) 
skärtorsdag(en) Dsl. -torsk lutfisk ÖSm. -tulle = ask - 
f i s 11 1 Bo. -tös = askf is 115 (om flicka) Bo. -under-
breda silduk av grovt tyg använd vid bykning med 
aska Dal. -unge 1) = askfis II 1 Vg. 2) = askfis II 
5 HaBo. 3) = askfis II 6 Vg. -vrå 1) = -grav 1 
(början) VDalNb. 2) = -krok Bo(i fråga om bak-
ugn)VgVrm. -väll plats (i skogen) för pottaskberedning 
SSm. -örja easközja Hsl, aföija o.d. Sk> [jfr motsv. i 
fsv] 1) = -mölja 1 Hsl. 2) = - 1 u t Sk. 

2aska v 1 <a'ska o.d. SmHaVgÖgUlDaINb, a'ska o.d. 
SkB1SmHaD51J1Åm> [jfr äska v] 1) strö aska på (ngt, 
t.ex. snö el. is för att påskynda smältning el. minska 
halka) SkSmÖgJ1Nb; gnida in (ngt) med aska Smyg 
Ög; äv.: gödsla (trädgårdsland e.d.) med aska Vg; till-
sätta aska (vid kokning av lut) Dal. °J3ii ä halt så vi 
fånn (får) aska gaggana (gångarna) Sm. Fösst nä-4i 
hade slaktat fikk finnt (skinnet) hägga en ti å så (se-
dan) askade di finnt Ög. 2) lägga (garn el. tvättkläder) 
varvtals med aska i gryta el. kar e.d. (o. koka; för blek-
ning resp. tvätt) VgDal; äv.: lägga (fisk) varvtals med 
aska i kärl (till lutning) Dal. 3) intr, fyllas el. täckas 
med aska; i förb. "a. igen 2; "a. över 2. 4) baka (potatis 
e.d.) i aska Ul. 5) tömma (ngt) på aska Ha. Aska kakkel-
oggen. 
Särsk. förb.: a. i = 2a s k a 2 (början) NDal. — a. igen 1) 
fylla (ngt) med aska; i det skämts. uttr. °ask On ögon 
på e sill glödsteka sill Dal. 2) om draghål i eldstad o.d.: 
fyllas av aska Dal. — a. in = 2ask a 2 (början) SDal. — 
a. ned 1) tt el. int el. (i förb. ^a. ned sig) refl, smutsa 
ned (ngn el. ngt resp. sig) med aska HaVg. Aska inte 
na-så illa Ha. 2) = 2aska 2 VgSdmUlVstmDalHslÅtn. 

a. på beströ (ngt) med aska VgUl; strö på (aska) Vg. 
a. ur = 2aska 5 Sm. — a. över!) gödsla över (träd-

gårdsland e.d.) med aska Vg. 2) täckas med aska SDal. 
aske n (cfske (a-) o.d. SkB1SmHaVgDs1Ög, äv. o.d. 

SkSmHa, a-, å- o.d. SkHa) [jfr 2a s k o. äske] 1) koll., 
ask SkB1SmHaVgDslÖg. 2) askbestånd, askdunge Sk 
B1SmHaVg. 3) askträ, askvirke SkB1SmHaVgög. A2ske 
ä ligavälr bra å baga ve (eftersom det ger bra värme) 
Ha. 4) koll., asklöv (anv. som kreatursfoder) SkSm. 
Ssgr se 2a sk. 

asker se 2ask. 
askersundare m (askesu'nnare VÖg) ljus lake frän norra 

Vättern. 
askersundskärra f, i uttr. brer i juagåggen (hjulgången) 

sum ena askesunnsdara (om tjock o. kraftig person) 
Vg. 



askfis m (a'skefis (a-) o.d. SkB1Sm—ÖgNle, askefi's Ds! 
Hrj, å'skefis SkNk, 'asktifäjs Gl, a'sldis (a-, a-) o.d. 
GlÖgSdmVrm—Hs1Mp--Lpl, askfi's Lpl, a'skifdis o.d. 
NDal, 	o.d. NDalNb, askfd'is, skföys o.d. Nb, 
s'skelfis NBo, °Bsk- Hrj> [till laska; jfr motsv. i finl, 
da, no o. får] L om ljud el. drag i eld el. glöd o.d. 1) 
väsande el. vinande el. sprakande från brinnande ved 
el. glödande kol NDaIHrjMpfiNb; äv. personifierat, om 
övernaturligt väsen som tros finnas i elden el. askan el. 
spisen o. åstadkomma väsande el. vinande el. sprakande 
el. plötsligt drag så att elden flammar upp el. askan 
ryker VgDs1SdmVrm—DalMpNb. Hake hsss askfis'n 
pip da i diam hör hur aslcfisen piper där i elden Dal. 
°8m ä fes däri aska så hä rsk så va askfisen frammä 
Mp. °Askfajs iembrer (jämrar) sig Dal. - särsk. skämts. 
i bildl. anv.: person som har svårt att få elden att ta sig 
el. som låtit elden slockna BoDal. 2) fräthål i stybben 
på kolmila SmUl; äv.: sämre kol bildat vid fräthål i 
kolmila Dal. Når e beser (blåser) bir e myttji askfisar 
Ul. 3) liten pyrande eld (som inte vill ta sig) Dal. 4) [väl 
eg. med tanke på pysande el. fräsande ljud vid tillag-
ningen] mat(rätt) som tillagas i aska el. på glöd e.d. a) 
glödbakad potatis SkSdrnUl. - b) bröd bakat i aska el. 
på glöd SmVgVrm. 5) om ngt som avger askliknande 
stoft. a) gråaktig nattfjäril el. mal (som vid beröring lätt 
smulas till askliknande stoft) SmHaVgDal. - b) rök-
svamp Ul. 
IL väl eg. om person som (ständigt) sitter o. blåser på 
elden. 1) (frusen) person (el. katt) som gärna sitter vid 
el. i spisen (o. värmer sig) Sm—VbNb. Du i ,len riktin 
(är en riktig) askfajs du Dal. 2) smutsigt barn, lortgris 
VgSdmVstmDalÅm. Tskke askfisa borbint få gå insm 
döra Åm. 3) overksam hemmasittare SmVgDs1G1Ög 
NkUlVstmDalfi—Nb; äv. överg. i bet.: bortklemad per-
son, vekling; i sht: bortskämt barn, morsgris SmG1Sdm 
VrmU1Da1J1Lp1Nb. 4) blek (o. mager) person, blekfis 
SkSmHaVgDslÖgNkDal. 5) i utvidgad anv. av 3 (slu-
tet), om yngsta barnet i en syskonskara SkB1Sm—Ög 
UlLp1; äv.: sladdbarn Sk. liskfis'n tjelagris'n Lpl. 6) 
sagofigur: askunge SkVgDslÖgSdmUlDa1.11. 7) smäd-
lig benämning på den som vaknar sist på askmåndagen 
el. askonsdagen ÖgSdmVnn—Dal. 
Avledn.: askfisa f (askefisa Vg) = II 1 (om kvinna). 

askig (-ug, -ot) adj <alski SkSmHa, a'-, g- Ha, a'skiår 
Ha, 	Vg; a'sku o.d. SdmVstmDalGstNb; AP 
J1(licim), -et Ha, alsked SkHa, a'-- Sk, a'skelte, -dor 
Ha, a'skedår Sk> nedsmutsad el. beströdd el. bemängd 
el. täckt el. full med aska SkSmHaVgSdmVstmDalGst 
J1Nb. Va du har bira askete på rålcken Ha. 

askra v 1 easkrada p ptp pl SSm> gnida in (köttsida av 
hud) med aska. 

askrig (bl. -ot) adj <a'skredl, -år, -er o.d. Sk> = askig. 
Sekken (vilken) askredår kaga ja fikk. 

asla se ars! a. aslät se allt slätt. 
asmänte n (a'smänte o.d. NSm'VVgNk(lmf)Dal, "åse-

mente Vrm(Ihre)) [tro!. till la s; jfr motsv. i finl] = la s 3. 
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asnad m (g'sna J1(lidm)) [jfr motsv. i no] brådska el. 
jäkt. 

asnas v dep (g'snas o.d. Hrj) [jfr motsv. i no; jfr sasa] 
jäkta el. stå i (med ngt). asnas it i deda no, du fd jär e 
kikat i msrgå jäkta inte med det där nu, du får göra det 
färdigt i morgon. 

'asp m (asp o.d. Sk(a -)SmVgÖgSchnNkUlVstmDalGst 
(Hillphers 1793)Lpl(a-)> benämning på vissa fiskar; äv. 
koll. (Anm. Be!. från ÖgGst saknar uppg. om  art.) 1) 
asp, Aspius aspius SmVgSchnNkUlVstmDal. 2) färna, 
Leuciscus cephalus SkVg 3) aspsik, Coregonus peled 
(Lp!), el. näbbsik, Coregonus oxyrrhyncus (NSmÖVg). 
- Jfr aspare, 2asping, aspling, äsping; jfr äv. 
stam (o. stäm). 
Ssgr: asp-fiske näbbsikfiske (bedrivet i norra Vättern 
under lektiden) ÖVg. -nät NkUl. -sillak m (-selahken 
bf Lp!) mindre aspsik (koll). 

2asp m (asp Sm) äsping; jfr la sping. 
3asp f (sällan m) o. osp f <asp (delvis äv. a-, i sht i Vb 

Lp1Nb äv. a -, i Nb äv. ä- o.d.) täml. allm., i SkHa(i 
ssgr) äv. g-, i Sk äv. a -, ad-, i SkNk äv. å-; ssp o.d. 
NBoNVrmIirj; i pl äv. a'splero.d. SGötalUlVstm, ä'sp-
o.d. BlölSmG1Vrm, d'sp- o.d. SmVgög,' äsp- Ha> 
[jfr ä s p ; för ssp jfr no osp, fvn qsp, isl ösp, får (MA 1) 
trädet Populus tremula; äv. koll.; täml. allm. i Göta! (jfr 
äsp),allm.iSvealNorrI;jfrslag-,slingre-,åsk-, 
ärvings-asp m.fl. Nä a'spa bä palm (blommar rik-
ligt), bli dä bå hö å halm (dvs, ett gott år) Sm. (Vid 
Jesu korsfästning) to dsm-n asp å jo k kassä trj (korset 
utav); å san dän dan stå aspa jamt å darr Lpl; likn. 
ställvis. 2) aspträ, aspvirke BIÖISmVgDslÖgVrmDal 
Norrl; jfr 'aspe, äsp e. 3) asplöv (koll.) Ög. - Litt.: 
SFries 1957 s. 94 ff 
Ssgr (delvis till 'aspe) (a'spe- o.d. Götal(ej ÖlGONIc 
Vrm, sp- o.d. BlÖlGlÖgSvealNorrki Hrj 8-); se äv. 
-lägg nedan>: asp-bark täml. allm. (Aspbark använd-
es som (tillsats i) kreatursfoder VrmUlJlÅnr, (torkad o. 
mald) i bröd BoÅm, (i avkok) mot olika åkommor som 
mask i magen, ormbett, gulsot SkG1NIeLpl.) -bark-lag 
avkok av aspbark (anv. som medel mot magsmärtor) 
Dal. -blad särsk. i uttr. krus aspbkada (bf pl), om barn: 
med tänderna göra mönster på asplöv (i lekar föreställ-
ande dukar) Lpl. -bo aspdunge Dsl. -brom n aspblom-
hänge Dal. -buske SkHaDal. -dumme m aspdunge Vg. 
-dunge SrnHaVgÖgUlVstm. -däkja liten dal där aspar 
växer Vg. -hage (där asp växer) Ul. -hide tätt aspsnår 
Sm. -holk större rörfortnigt stycke avskavd aspbark 
avsedd till kreatursfoder Nb; jfr-hur, -löp, -stut (o. 
-skav). -holme aspdunge Vrm. -hult tätt bestånd av 
asp NVrm. -kast trave "aspholkar" upplagd vid platsen 
för barktäkt (i avvaktan på hemtransport) Nb. -kaminer 
s Vb(JALinder o. därefter Rz) o. -kumra f Nb, asp-
hänge. -kärr aspdunge Bo. -kätte i uttr. "ligga i a-n 
Vrm = "stå i gumskätten o. äta asplöv; se - löv (slu-
tet). -lav vägglav, Xantoria parietina HslHij. -Iudde = 
-hult NVg. -lund(e) SkÖlVgBoDs1U1.11—Nb. -lunge 
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aspdunge Ds!. -lur = -holk Lp!. -Iymme aspsnår Vg. 
-lägg m (äv. asps-) aspstam (nedanför trädkronan) Jl. 
-löp m = -holk Lp!. -löv nästan allm.; i sht (o. i 
SvealNorrl delvis bl.) koll. Aspalöv va dö likasta 
söaforat (bästa fårfodret) Sm. °Nu ä ja så majtänslöså 
(kraftlös) så Minen darra såm aspelöv Sm. Nsr asplöve 
bir på våra ss e bsrjar tallra (blir på våren så det börjar 
dallra), då llutar tjecleri spelä (spelet) Ul. - särsk. i det 
bild!. uttr. 'stå i gumskätten o. äta asplöv i fråga om 
äkta man som från hustruns förlossning till hennes 
kyrktagning inte må ligga i säng med henne Sdm. 
-löv-blad DalNb; särsk. i uttr. 	(det) ä för mäj ssm 
ett asplövblad för en bsck (om något man ledigt går i 
land med) Dal. -mila (med kolved av enbart asp) Vrm. 
-mjöl torkad o. malen aspbark anv. som hästfoder J1. 
-mossa = - 1 av Hs1Hrj. -mård skogsmård, Martes 
martes, uppfattad som ett särskilt slags mård med till-
håll i sht i ihåliga aspar (o. ljusare än nbergmärd) Ög 
NkULTINb; äv. om  skinn av sådan mård Jl. -nylad m <pi 
-nylrgoir NDal> asptelning. -parkel m aspdunge Vg. 
-pil ett slags pil Sk. -plank n (Sm) o. -planka f (Sm 
Åm). (Aspplank(or) användes gärna till broar, vägtrum-
mor o.d. Sm, till spiltgolv Åm.) -ragg koll., aspblommor 
Sm. -ris koll., avskurna el. -brutna (lövade) mindre 
grenar av asp (anv. som djurfoder) HaÖgUl. -rissla 
lång, smal asp Bo; lövad aspgren VgBo. -rot särsk. i 
unr. 'han är tvär som en asprot han blir lätt arg (syft-
ande på att asprot är skör o. lätt går av) Ul. -roting 
nedersta delen av (avhuggen el. -sågad) aspstam Sk. 
-rundel mindre (runt) område i skog bevuxet med asp 
Ög. -ryd n <-ry VrmHrj(Rz)) tätt bestånd av ungasp. 
-råne m <-0,11a Åm, -rgna NI» samling uppväxta asp-
telningar. -rök (ansågs fördriva spöken) Sm. -skav av-
skavd aspbark anv. som kreatursfoder Hs1J1ÅmVb(Rz) 
Lp1Nb; jfr -holk o. -skav el. -skavs-vatten häst-
dryck med tillsats av spånor av aspbark (vilken ansågs 
ge slät o. blank hårrem) Lp!. -skavel = -skav (i sht åt 
småboskap) än(Ihre o. därefter Rz). -skid f el. n 1) 
kluven aspslana (anv. i sht i gärdsgård) BoDs1Vg. 2) 
snöskida av asp Vrm. -skida f=-skid 1 Vrm. -skrika 
nötskrika, Garrulus glandarius HrjJ1; jfr ax skrik a. 
-sly ÖgUl; äv. koll.: smala aspgrenar, aspris Ul. -slya 
<äv. 	o.d. ÖgSdm> aspspö ÖgSdmDal; äv.: smidig 
ungasp Ög. -slångra lång, smal asp BoDal. -snår n 
(Vg), -snäre n (Bo) o. -snärje n (Vg), aspsnår. -stare 
stare, Stums vulgaris Sm; jfr ek-, enstare m.fl. 
-sticka takspån av asp SmVrm. -strunta asphänge Sm. 
-stut = -holk J1. -svag n svacka (rikligt) bevuxen med 
asp; äv.: aspdunge Nb. -telning(e) SkSmHaVgDslÖg 
SdmNkVrm. -trinda f aspslana ÖgN1c; jfr -trind e. 
-trinde n koll., aspslanor (anv. i sht som dränerings-
material i täckdiken) Ög. -trod n Dal = - tr inde. -trä 
SkBISmHaVgBoVslinDal. Aspaträ va dålit tjöllna 
(bränsle) å ett fitas (uselt) verrka Sm. -träd SkB1Ha 
VgBo. -turre mindre (förkrympt) asp HaBo. -uppslag 
koll., asptelningar Ög. -vrid m <äv. 	NI» knölig 

utväxt på asp ÅmNb. -ås aspdunge Vrm. 
aspa se haspa. 
aspare s (a'spare NVg) ett slags fisk förekommande i 

Vänern; jfr la s p . 
'aspe n <a'spe o.d. Götal(ej ÖlG1)SdmVb, i SkSmHa äv. 

a-; a'spe o.d. SkB1SmHaÖg, i Sk äv. a-, å-) [jfr 'asp 
o. äspe] 1) koll., asp SkBISmHaVgÖg. Rött Myr å 
aspe väkser på &Iii jor (ordspr.) Ha. 2) aspbestånd, 
aspdunge, aspskog SkB1SmHaVgÖgVb. 3) aspträ, asp-
virke SkB1Sm—BoögSdm. 4) koll., asplöv (anv. som 
kreatursfoder) SkB1SmDs1Sdm. 
Ssgr se 'asp. 

2aspe se haspe. 
lasping m <a'spig Sm) ung huggormshona; jfr äsping. 
2asping m <asping NSk, a- SSm> =la s p 2 SkSm; jfr 
aspling, äsping. 

3asping se haspunge. 
aspling s (a'splig NSk) ett slags ogräsfisk; jfr 'as p 2; jfr 

äv. 2asping, äsping. 
aspändig se avspändig.- lass interj se hass.- 2ass 

interj se asch. - lassa v, bussa (hund) se hassa. - 
2assa interj se hassa. - asse s se hasse. - 2asse 
interj se hassa. 

assekurans m (särsk.: askulra'ns (a-) o.d. SkBo, aske-
o.d. SicHaVgBo, äv. afe- , alcse- Bo, a'selcurans Vi,) 
(brand)försäkring; 	äv. dels: försäkringspremie Ha 
Vg, dels: försäkringsbolag SkBo; särsk. i uttr. ^stå (el. 
vara) i a-en vara försäkrad Sk, 'sätta in i a-en försäkra 
Ha. Skudan (skutan) stoj askera'nsen Sk. 

assekurera v 1 (i SkHa delvis äv. v 2) (ipf -te Sk) 
(särsk.: askulre'ra, asegu- Sk, aske- o.d. SkBIHaVg 
Bo, afe- Bo; a'selarrer Vb, cfskelrera, ffe-, a'sk-
o.d. Bo> (brand)försäkra; a.l. Når en har askere'rat jy'ra 
(djuren) ä de såm en hade-t i en ask Bo. 

assel m spetsad trådände e.d., se ö s el. 
assiett m (särsk.: anfält o.d. Ds1VrmVstm>. 
assurans m (särsk.: asselra'es o.d. VgBo, °--rans o.d. 

SmBo> särsk. i uttr. ^vara i a-en vara försäkrad Bo. 
Båd'n (båten) ä i aseransen. 

assurera v 1 (i supinum äv. -rt Sk) (särsk.: assere'ra o.d. 
SIcHaBo>. 

aster me!. f o. astra f (a'ster (a-) o.d. Götal(täml. allm.) 
NkUlVstmVbNb; äv. a'ster o.d. SmSdmUl, astre BI, 
a'Ister (a-), alster Vb; a'stra o.d. SmHaVgDal> aster; 
jfr höst-, strand-aster. 

astererad adj <astere'ra o.d. Bo> upprörd el. förargad; 
nervös; jfr alterera. 

lastra s se aster.- 2astra(s) v se estra(s). 
astrakan me!. f (sällan n) o. astrakana f (särsk.: akstraf-

ka'n o.d. SmHa, äkstra- o.d. SmHaVgÖgVstm, astri-
o.d. ÖlSmBoSdm(asstri-), äv. alstra- (i ssg) Sm, asti-
U1, istre- Sm; (i Vg bl. i bet. astrakanträd:) astrallca'na 
SkVg, äkstra- Vg) astrakanäpple GötalSdnINIcUlVstm 
Dal; äv.: astrakanträd SmVgBoUl. 
Ssgr (äv. -ane- Vg): astrakan-apel ÖlVg. -äpple Sk 
ÖlSmHa. 



175 	 zatt 

astupa adv se stupe. - aståpa, astäpande(s) adj se 
avståpa.-asädes se åsäte. 

lat f o. lata fel. (i Vg) n, 'hat f, 'hata f <at Åm; a'ta Vg, 
dta, dta Vb; ha'ta, ha'ta (väl bf) Lpl; ha'ta (-a'-) bf 
Vb> [jfr 4a t a ; jfr äv. la a ] i småbarnspråk el. anv. till 
småbarn: avföring, bajs; al.; äv. allmännare: smuts Åm 
VbLpl. Jörn ha'ta tömma tarmen, bajsa Lpl. Akt de du 
få dta (smuts) på fi'gra Vb. - särsk. överg. i interj anv. 
(jfr t a ) VbLpl. Fy (el. fl) ha'ta! V13, fy ha'ta! Lpl. 

2at prep o. adv se å t . - lata f se lat . 
2ata o. 2hata v 1 (dta, ha'ta (ha'-) Vi,) [jfr 'at; jfr äv. 

la t t a samt 3a a ] i småbarnspråk el. anv. till småbarn: 
tömma tarmen, bajsa. 
Särsk. förb.: a. av sig tömma tarmen Vb. - hata ned 
sig göra på sig Vb. 

3ata v klia, se hata. 
4ata o. 'hata interj <a'ta 	ha'ta (ha'-) Lpl, °hata 

SNb> [jfr 'at] utrop anv. till litet barn för att förhindra 
att det stoppar i sig el. äter ngt olämpligt (orent e.d.): 
usch, fy. 

ataden o. atadlig adj eadaden SHa(Möller o. därefter 
Rz); 	SHa> [väl urspårade o. utvidgade former 
av at al; jfr d.o.] om ngt sakligt: (stygg o.) besvärlig; 
ohanterlig e.d. °Den vägen ä så adaden att komma 
(Möller). 'Trädet är adadet att kissa, upphugga (Möller). 

atal adj <dtla1(1) o.d. NBoDs1Vrm, 	o.d. NBo, 
-ål, ,-81(1e) o.d. BoDsl, di:1141, -811 o.d. NBo, a'rel(e) 
o.d. Dsl> [jfr motsv. i no, is!, fvn; jfr äv. at aden] 1) 
som inger vämjelse el. avsky el. avsmak el. motvilja el. 
(starkt) obehag; vidrig el. motbjudande e.d. a) om djur 
el. sak med tanke på utseende, konsistens, beteende 
e.d.: äcklig el. vämjelig el. otäck; äv. i opers. uttr.; 
BoDs1Vrm. Å, dessa dile spyfirsgera! Dsl. Ta int i dän 
alale rstne fesken! Dsl. °E atsl su (so) vill ha e atal mä 
sä (ordspr.) Dsl. 	dtalt i fökse (fähuset) no Dsl. - b) 
om person med tanke på utseende, personlig hygien, 
beteende, hyfs o.d.: osnygg el. snuskig; äv.: frånstö-
tande ful Ds1Vrm. - c) om person med tanke på moral 
el. anständighet: motbjudande, avskyvärd; äv. allmän-
nare: osympatisk, otrevlig BoDs1Vrm. °Atel i käft'n 
slipprig i sitt tal Dsl. °Ho pratar då allra anne (annat än) 
dålihet å moraler (lögnhistorier), ho ä allt så atal så 
Vrm. - d) (i fråga) om ngt övernaturligt o.d.: kuslig, 
skrämmande Dsl. (Ingen hade upplyst kyrkstöten om 
att det spökade i kyrkan;) °de täckte väl atte de ente 
velle järe-t atalt fsr-n på nse vis. - e) om väder: vidrig 
el. ruskig Dsl. 2) om person: elak, led; vrång Ds1Vrm; 
äv. om  ngt saldigt: svår, motig; besvärlig BoDs1Vrrn. 
En a'tall kani'bel (kanalje) Vrm. "Dö ä att (allt) ett 
atallt väglag nu Vrm. 

atalen adj se åthållen. 
atenare m (`'ate'nara pl Sk> ett slags potatis. 
ater se åter. - atfång se åtfång. 
ating m el. f <dtligg, at- o.d. Gl> [av mlty åtinge bespis-

ning, kosthållning] efter större arbete (i sht agtaktäck-
ning el. slåtter) anordnat kalas som erkänsla för grannars 

e.d. medverkan, arbetsgille; ofta äv. med inbegrepp av 
själva arbetet; jfr hus-, dy-, myr-, p å s-, slätt-, 
täck-, vämle-ating m.fl. När de var frågan tim 
a' tiggar da jelptes böjndur u arbejtsfålk at. - Litt.: 
HGustavson i SoS 1960 s. 168 if. 
Ssg: atings-kalas Gl. 

atla v se artla. 
atlas m el. n <dttlias(k), a- o.d. SmVgBo(i ssg), 

Vrm, äv. 	Ög, 	Vrm, a'ddllast Vrm, all-- Ds! 
Vrm) 1) atlasvävnad, -tyg (av siden, bomull, ylle); al.; 
äv. särsk. om  rätsidan av atlasvävnad Sm. Du sa tjöpa 
svatter a'ttlas (ylle- el. bomullstyg i atlasbindning) te 
kirtinnig (om du inte har råd till ngt finare) Vg. 2) 
atlasbindning SmVrm. Dä da tyet d-ä vävet ps attlas 
Sm. Väven ä väva (vävd) i allask Vrm. 
Ssg: atlas-vänd m (i Bo äv. attla-) atlasbindning BoDsl. 

atnennen se åtnännen. - atnämen se åtnämen. - 
atravu se 2avig 1 b. - atsien se å ts e e n de. - 'att 
adv tillbaka, bak, igen o.d., se åter. 

2att konj <1. enstavig form: at(t) allm., äv. at SkHsl, 
ad(d), ad SkSHa, a NVSk, at(t) ÖISNIc—SDalMp—
VbNb, at(t) ÖlG1—NkU1—HrjVb, ad(, ad Sk, åt(t) 
SkÖISdniNkÖU1Nb, åd(d), ad Sk, äv. "å SÖSk, ät(t) 
VB1ÖISHaSNkÖU1MVstini1kn, et(t) Ö1ÖU1, st(t) NSk 
ÖU1Da1, ad VB1, öt(t) NSkVB1, öd(d) NSk(äv. 
öd)VB1SVSm, äv. hatt GlSdm, hadd Sk, hat(t) Mp. -2. 
tvåstavig form. A. med final vokal: a't(t)e o.d. NHaBo 
Ds1SdmJ1(äv. a-, ti-)ÅmVb(äv. a-)SLpl, äv. dt(t)i, a-
o.d. fl, ha't(t)e, ha- o.d. Ön, dtte o.d. NHaBoDs1Sdm 
J1ÅmVb, 'at(t)e o.d. S o. VSmVgSVVrmHs1Mp,'"atte 
(°ti-) Ul. - B. med finalt 	a'tter o.d. BoSdmVstm, 
dtter (a-) Sdm, 'at(t)ero.d. VVgUl(äv. a-, e-), äv. °åttor 
Sdm. -C. med finalt n: a't(t)in, a-, at(t)'n, a-, ä-, tt(t)en 
o.d. fl. - Anm. 1. Finalt -t i Sk i sht före ord som börjar 
på d. Anm. 2. Förb. ^så att ofta kontraherad, t.ex. sat(t) 
ÖlSmögNkMp, sat(t) MpÅm, sått GlSdm, såtter Sdm; 
se äv. så> [tvåstaviga former uppkomna genom kon-
traktion av "att och ett följande ord, t.ex. atte av "att 
det, initialt h- ställvis (i sht i MpJ1) genom kontraktion 
av förb. Ahä  (det) att o.d.] Anm. 3. Täml. stor utbredn. i 
lilcn. anv. som "att har "det konj, se d.o. Anm. 4. Konstr. 
utan konj är vanlig; några exempel ges i anslutning till 
moment nedan. Anm. 5. Mg. placering av negation, se 
äv. icke, inte. 
inledande bisats; allm.; äv. inledande huvudsats. - särsk. 
1) inledande objekts-, subjekts- el. predikativsats; täml. 
ofta (i sht i a) med huvudsatsordföljd. a) inledande sats 
som fungerar som obj, i sht sats som närmare utvecklar 
vad någon säger, tänker, tror, vet, lovar, vill, ser, hör, 
känner etc.; allm. Ja vidd (vet) ad glyttane di skolle 
fiska Sk. °Så sa ho åt-en, att han skulle inte varä lessen 
Ög. Du kan fall si (se) ått dä ä någe fel Sdm. Jo, ja vill 
föl tro hat it ha va nan dan (att det inte var någon 
annan) Mp. Ham-ba' (han bad) ätte hu skull ksmma .11. 
- särsk. 1) inledande direkt anföring BlÖlHaVgBoÖg—
VstmlislJlikm (jfr 7 a 2). Å han sa' te mej att "gå himm 
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me dö" Öl. Då sejjer ho, när ho kåmmer, att "mötte du 
nsnn i går kväll?"Vg. `Men ja geck å tänkt, att håll på 
du! Vrm. — 2)  inledande sats som i rspr motsvaras av 
prep-bestämning: på, vid, över (etc.) att; spr. st. °Når ja 
kom fram te Rosendal unrä ja att ja inte såg te nån på 
vebakken Sdm. °Ändå haddo jäg hsllo på å fsrokt 
värjo dsm (vänja dem, dvs, korna) att jäg tog ti jura (i 
juvret) på dsm Åm. — 3) med att-satsens logiska subj 
indraget i den styrande satsen, utan att det motsvaras av 
ett pron i att-satsen MHa. °De hade la ingen trott att 
kånne gatt an. — Anm. Konstr. utan konj är vanl. (utom 
motsv. 1 a 2), t.ex.: Ja me'ne-clu ä sts'llet (tokig) Vrm. 

inledande sats som fungerar som subj; sporad. utom i 
b 1. Å dar (där) va allti vannlit att di baka vekka före 
juli Vg. Så hände då en-gång å, at-o sätte ut välliggrita 
(vällinggrytan) ut-på gån Hsl. — särsk. 1) med "det (o.d.) 
som förberedande (el. formellt) subj; täml. allm. De va 
bra atte han km Bo. Dö ä möjlet at han facil as 
(följde oss) Lpl. Ho sonntes at 'n var fd'jg det syntes att 
han var dödsmärkt Nb. — 2) inledande första sats; med 
"det (o.d.) som efterställt subj; sporad. Att han (dvs. 
prästen) i'int e så gs'rmen (högljudd) de jå' int ns's 
(det gör inte något) Öl. °Att kos ä ikaldrv dö sinns 
nokk, för ho ä bukugir Nk. — Anm. Konstr. utan konj 
förekommer, t.ex.: De e bra fulana kgna ta då'm (fåg-
larna kan ta dem, dvs. bären) Sk. 

inledande sats som fungerar som predikativ; täml. 
sälls. De he'des (kallas) add di fallår a'u (faller av) Sk. 
Dö vale  mä jolrbruket e at dö ä så ont sm piger Ög. 

efter ellipt. uttr. utan verb. 1) uttr. kan ses som pre-
dikativ till utelämnat "det är (var) GIU1J1Nb. °Bäst ätte 
vär å jenn (var och en) soppar rent för si dör (sin dörr; 
tales.) Ul. Så rå9lrit åt hö passe korna e da' (det passade 
komma i dag)! Nb. — 2) uttr. kan ses som adverbial till 
utelämnat "det händer (hände) o.d. (jfr 9) SkSmÖgSdm 
NkU1J1Åm. fl 'fri at di jokk å stal nsntigg Sm. (Mormor 
hade några kor,) män inte at ho fek ha delm mä fre (i 
fred) Ög. 

efter de verbala uttr. "kanske o. "kanhända (eg. inled-
ande subj-sats; jfr b) SchnNkUllkm. °Kanhända att ja 
kunne sej e (säga det) Ul. °Kan§ä att dö ksnnä jora nan 

2) inledande jämförande satsled el. sats; vanl. efter de 
komparativa konj "än o. "som; spr. st. Å de ble inte 
bettår, en ad di fitj (fick) en påg ihs'upa Sk. D-ä int 
lä'nner mäla bä'tjan än at trs'llan rå'kes (tales.) Vrm. 
He jer lyjka stumt som at jö sta hi'na det är lika sant 
som att jag står här Nb. — särsk. a) efter "som inledande 
jämförande villkorssats: om; sporad. °Dä ser nästingen 
ut som att psjken hadde skaet hela änga Vg. Eta såm 
å'te vågr i mäil i'si bå'ttnu äta sakta, eg.: som att det 
vore en mil till bottnen Nb. — b) utan föregående konj, 
vid villkorlig jämförelse: som om; sporad. oÅ dö såg ut 
att ho läste Sdm. — c) pleon., efter "som el. "såsom; 
sporad. i Sk. Samma vaj, såsåm ad ha'nn har. — Anm. 
Konstr. utan konj förekommer, t.ex.: Han va int hevare 

(bättre) än han skst bomm Åm. 
inledande sats som anknyts med prep; täml. allm. En 

bler ente ri'g ag, öd en fälsr (rik av att man stjäl) Sk. 
Ho (hon) va onn på at-di jefi--säj Vrm. 'Han vg,kna mä 
(vaknade vid) att-ä sång Hsl. He var ta'lr öm atte dem 
va'-ge fögö'r kre'ka (de kunde förstöra kreaturen) för 
varann Vb. — Anm. Konstr. utan konj förekommer, 
t.ex.: (Om du rör upp getingar,) sa kan du fa9 na9kk a9 
du a fi19,veden (få nog av att du är nyfiken) Bl. 

inledande sats som är bestämning till ett subst; äv. 
inledande sats som i rspr motsvaras av prep-bestäm-
ning: om att; sporad. Åm ma'rnen (morgonen) kom där 
bodd (bud) ad han va dö Sk. Jä har jet-en bete' (givit 
honom besked) ate så' ska de vo'ra Bo. 

inledande sats som är bestämning till ett adj o. ut-
trycker förklaring el. inskränkning el. anger orsak (i sht 
till sinnesstämning) e.d.; spr. st.; se äv. enskilda adj. °E 
hon ente rädd ad öjen vållränner (hästarna skenar)? Sk. 
Män nu ä ho a'neer (ångerfull), at ho sa'a så' Vrm. Ja ä 
gla, at jo int ä far dän (din far) Åm. — Anm. Konstr. 
utan konj förekommer, t.ex.: Sinn behöva du inte va 
rädda hon flötta se (rädd att hon flyttar sig) Bl. 

inledande sats med mer fristående appositionell ställ-
ning, vanl. ett förklarande el. inskränkande led efter 
paus; spr. st. °Ja har hatt sönna besjömmer för agnana, 
att daj skålle gau å ramla i auen (ån) Ha. °Ja va rädder 
för hunn, att han skulle biss (bitas) Ög. 

inledande sats som ansluter sig till ett föregående 
determinativt pron el. adv (jfr 80. 10). a) inledande sats 
som närmare förklarar ett föregående pronominellt ord; 
täml. allm. De va de att ja sto å båkked mäj å'vå (böjde 
mej över) Öl. Män hu sa då tell am ha, hat na brsllsp 
villä na intä ha Mp. Hö va så at-'n gsmm had dödd (en 
gumma hade dött) NÅm. — särsk. 1) efter subst bestämt 
av determinativt pron SkG1—UlDalHrjJ1—Lpl. Ja 
ha-clen goheten åt ja inte ä tok Sdm. Åni de e på de 
vi'se et ja inte kan Ul. — 2) inledande direkt anföring 
VrmUl (jfr 1 a 1). °Men an svara bära söm så ätt "du 
ska sätt på töcke bete som di tycker om"Ul. 
b) inledande sats som betecknar följd el. sätt (efter ett 
pronominellt ord; jfr 11). 1) efter subst bestämt av deter-
minativt pron; sporad. °Men att dsm ska hs fläcka 
(sådan) makt att dsm kon (tvinga tjuven att gå tillbaka 
med det han stulit) Hrj. oÅ ma tokken orimlre hålen 
(härd) fahrt komme-n tagan (kom han farande), atte 
huvu hans vårt askören (blev avskuret) R — 3)  efter "så 
i huvudsatsen; nästan allm.; äv. i förb. "så att, se så 
konj. Rakekniven ä se skarp, at-'n kan raka säi så fint 
Nk. Hö ränne så pass, åt hö stjämd törkhåje (att tork-
höet blev skämt) Nb. 

med viss emfatisk funktion; ellipt., med underför-
stådd fortsättning. a) efter den determinativa bestäm-
ningen "så (el. tocken): så (med eftertryck) HrlIgun 
Vb; äv. i förb. "så att SmVgVnnÅm, se äv. så konj. Ja 
e så a'rje så-a't Sm. Dö va-n tökken låt atte (en sådan 
jämmer så) .11. Bå'ne ä-jo gri'net (barnet är så kinkigt) 



å besvälit att Åm. — b) utan determinativ bestämning i 
huvudsatsen, i förb. 'så att SkSmHaVgDslÖgNkVrm 
JlikmVb, se äv. så konj. °När man tjör så atte Ds!. Han 
tar i' sa'tt (anstränger sig så) Vrm. 
9) efter en genom utbrytning framförställd sats, "det är 
(var) osv. a) den utbrutna satsen innehåller att-satsens 
adverbial. 1) efter uttr. som 'knappt, nätt och jämt o.d., 
spr. st. Dä va knappt at dififousen (kom fram) Vg. 
(När man lade ner den stora aspen) 'så vare nära på ätt 
ek såga (hela sägen) ramla ikull Ul. — 2) pleon. el. 
motsv. relativt pron: som Göta!, i sht Sk. De va titt 
(ofta) ad en proe (pinne) jikk itu' Sk. °De va bärra 
fårr plase'r (för ro skull) ad ja skoja lida Sk. De va' int 
alti att de to (vara på ålskinnet) Öl. — b) den utbrutna 
satsen innehåller att-satsens objekt, pleon. Sk(sälls.). 
De e kånstia ho'ed (huvuden) ad di kan ha'. 
10) inledande bisats med temporal innebörd (ofta syft-
ande på ett föregående tidsuttr.), med el. utan föregå-
ende determinativ bestämning: då, när; som Sk, f.ö. 
sporad. (Jag gick hemåt) å ad ja kom åpp på bakken 
fittj ja se-nåm (fick jag se honom) Sk. Di va fullgo'a 
dän gången ad han tjöppte dåm Sk. Ja kan ente si' 
(säga) vikked a'gr (år) de va' ad de brände Sk. Så fo'åt 
(fort) at ja ba'a kan (bara kan) Öl. °Dö va alleri nån 
sändas afta att döm int va tillhopa på lekstugga Hsl. 
11) inledande bisats som betecknar följd el. sätt (utan 
detenninativt ord i den styrande satsen): så att G1 o. 
sporad. i ÖgSdmUlVstm(brd)Dal~b; äv. i förb. 
"så att, se så konj. Deg fart ga tyst pa te'jur at-eg inte 
velckart seurken du får gå tyst på tårna, så att du inte 
väcker pojken Gl. Nä da d'jsen var sti'inlen (isen var 
genomskinlig) at man kunde se'j fisken Gl. °Häv spp 
spjälle, att vi int stryker mä Dal. — särsk. i förb. "att 
icke Ul. Han e fel åvlönt att ittji han levvsr på ege han 
är väl avlönad, så att han icke lever på eget. 
12) inledande sats som anger avsikt el. villkor el. inne-
bär motsats e.d. a) inledande bisats som betecknar av-
sikt: för att GlÖgUl; äv. i förb. "för att, se för konj. 
Denn (dvs. grädden) set-di bi späjs'n, denn, at han 
skud bläj seyr Gl. (Det var bara ett litet fönster), °att int 
soli skudd verm upp för mik där innä Gl. Di ncure 
ba'ria mä-t, at di inte skule jifet (göra det) Ög. 

inledande bisats som anger villkor: om, såvida; sälls.; 
jfr c. (Nu är det aldrig någon som törs gå över backen) 
°en gåo häller, att dom int sputter för sä fårst int Mp. 

inledande sats som innebär motsats el. invändning 
e.d., i förb. med "icke el. "inte Ul, f.ö. sporad. (Man kan 
inte vända sig,) at ikke (utan att) dåm gapar å hojar Ul. 
De fans inte et o4 (ord) i bibelskan, at jag inte kunne de 
Ul. — särsk. i ordspr. Alri nsr (någon) olökka, at nnte 
(utan att, eg.: att inte) löklca ä mä' Vg. °Si, är'nt nå ont, 
att tji (icke) ä nå gsU mä Gst. 
13) tillsammans med ett föregående ord bildande en 
konj; äv. mer el. mindre pleon. efter annan satsinledare. 
a) tillsammans med föregående prep el. adv bildande 
ett konjunktionellt unr. som inleder bisats; se därför, 
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efter, fast, för, genom, så,till (dess),utan m.fl. 
pleon., efter pron "som inledande relativ sats SkSHa; 

se äv. som. Där söm ad Jansen bor nu Sk. En gammal 
gobbe Alm ad bodde här Sk. En gryda såm ad kogar 
(gryta som kokar) SHa. 

pleon., efter konj som inleder bisats; äv. i förb. "som 
att sporad.; se äv. enskilda konj. Enfynt åm (även om) 
ad här skolle ble sni' (snö), så får den ente liddja Sk. 
°Dö ä allt bäst tä taka (lägga på tak), ättersom att dä sir 
så sjukt ut i väre (vädret) Vstm. (Kvastar gjordes på 
försommaren) mens at'n ri'se lööft medan riset löpte 
(släppte barken) J1. — särsk. efter de temporala konj "når 
(SkSHaJ1) o. "när (Ög); äv. i förb. "når (el. "när) som 
att SkÖlög; äv. efter "förrän SkHa, "innan SkGstil, 
"sedan SkSHa; se äv. enskilda konj. Akk, når ad vi jik 
å leste, va han en liden knatte Sk. Å når sm-ad (när 
som att) ja kåm egg åm då'ren, fekk ja me-en (örfil) Sk. 
Hon konne ente dö, fö'rän at di hade satt va'rrne onne 
stloen Sk. °Nog fikk dåm (dvs, flickorna) va litte 
gamar (äldre, dvs. än 14-15 år) innan atte de skull va 
fdslmännan J1. 
cl) mer el. mindre pleon., efter konj som inleder huvud-
sats; i sht Sk; se äv. enskilda konj. Fa'stän ad krabbårna 
e ente så bra betalda här Sk. — särsk. efter "men pleon. 
el. mer el. mindre bekräftande e.d. Sk o. sporad. i Öl 
SmHaÖgNkU1J1ÅmVbNb; äv. vid tvekan el. eftertanke 
i ofullbordad sats Sk. De e dina tåfflår, men ad de e 
ente di du hade hi'd (hit) Sk. De va' där 'nte, men ad 
(då den talande tvekar om hur han skall fortsätta) Sk. 
°Man att dä ä iguat lätt arrbeta dä hara Sm. Ä'te-t ha' 
ja (ätit det har jag), män at dä ä läuue sä'n Ög. (Det var 
inte så precis på datum), men at e vär kräugo he'nndrik-
de'o men det var då omkring Henrikdagen Nb. 

inledande utropssats som uttrycker förvåning, be-
klagande, förargelse, glädje e.d., ibland efter interj; ofta: 
tänk att; nästan allm. At han vågde se te dä' ! Öl. Å' att 
du lever än! Sm. At ni ska behöv å kaste äppirefnas 
(kärnhus av äpplen) va-Iii går Sm. Män kär at de ska 
va sä värmt  (varmt)! Åm. 

med emfatisk funktion i bekräftande el. affekterat 
påstående e.d. a) inledande satsen, ibland efter interj 
SmVrinDalGstVbLp1Nb; sporad. äv. övergående i anv. 
som interj Sm. Att ja ga n jag gav honom, minsann Sm. 
Att-trä vamt i da att det är varmt i dag, det är då säkert 
Sm. Att va ho åt! Sm. Jajjamänn, att jä dä jär! Vrm. — 
b) efter betonat "det Dal. E'd at 'n djar det gör han 
minsann. Ja e'd at ig ar ja, det kan du vara förvissad om 
att jag har. 

3att o. 'och inf-märke <Anm. Formellt har inf-märket "att 
o. konj "och vanl. kommit att sammanfalla. — A. formen 
speglar ä. at el. ok: ci o.d. Göta! utom Gl, Svea! utom 
NDal, GstHs1Hrj(ställvis)Mp—SNb; äv. MHa, a NBo, 
g NVb, g SkB1SSmSHa; i ställning efter i sht °te (till) 
el. "lov äv. @, 	spr. st. — B. "att gt, t o.d. Ul(spr. 
st.)NÖÅmVb(äv. at)Lpl(sälls.)Nb(äv. at); äv. g Vb(Bur-
träsk)Nb. — C. "och: y Gl, Dal(äv. Särna)Hrj, g 
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MNb(sporad.), gg, 4g (före konsonant vanl. o resp. 4) 
NDal. — Litt.: BEaker i MINS 44 s. 45 if.) Anm. Stor 
utbredn. har "till (yard. te) o. "till att (vanl. te å) som 
inf-märke; se till. Inf utan inf-märke kan förekomma 
där sådan konstr. knappast brukas i rspr; några exempel 
ges i anslutning till moment nedan. 
I. före verb i inf. — särsk. 
1) tillsammans med en inf som bestämning (obj el. 
adverbial) till ett verb (el. en hel sats). — särsk. a) som 
uttryck för avsikt el. ändamål: för att, till att; sporad. 
utom i särsk. anv. nedan. Dåm ställd-å'pp en lit'n psjk 
å "akta på hamn" (vid kolning; jfr akta, hare) Gst. 
(Sedan) kunne man ann vend kwista å ell under fousglyta 
(elda under fåhusgrytan) Lpl. — särsk.: det styrande 
verbet anger rörelse el. (ibland efter "vara) befintlighet: 
för att SkB1SmHaÖgNk(Grill)U1Da1.11—Nb. Här va 
smao agclrlåttår (åkerlotter) pö åm pö, når ja kom hid 
bo Sk. Ho ha gst ut å Ispa sarken (befria särken från 
loppor) Sm. °Di geck te prästagaun å vias (vigas) Sm. 
°Så satte dai seg nair å äda (äta) Ha. (Jag tände ett 
bloss) °å geck sta å si ätter SDal. An war km og ells-4' 
han kom hem för att hälsa på NDal. Han var å dra 
tä'nren (tänderna) NÅm. Då var ja der å tjöi (köra) 
stejn en da Vb. Hon ha furä å mjslrk (farit för att 
mjölka) Lpl. — Anm. Konstr. utan inf-märke förekom-
mer, t.ex.: An a'dd weä i'nn tågå puystnykkIrg han 
hade gått in för att ta postnycklarna NDal. 

tillsammans med en inf som bestämning till hjälp-
verb (vilka i rspr följs av inf utan "att), t.ex. "böra, få, 
kunna, lära, må, måtte, vilja; sporad. i Vrm o. (i sht i 
uttr. "få att veta) SkHa; äv. efter "ljuta böra, få, måste 
Vrm. "iiw barn å galed fållk får en sanniyen å vidda 
(får man veta sanningen; ordspr.) Sk. Där ville han 
&list o va (helst vara) SHa. Ja lä fsll (lär väl) å gå hem 
te minn kär (karl) Vrm. Ja mån å fslrii n em-bit (följa 
honom en bit) på vägen Vrm. Di löt å tjöpe de måste 
köpa Vrm. 

tillsammans med en inf som bestämning till verb, 
vilka i rspr vanl. följs av inf utan "att, t.ex. "behöva, 
bruka, låtsas, pläga; täml. vanl. i GötalVrm, f.ö. sälls. 
Vi brugte å bada där Sk. Nu skulle du inte behöv å va 
fåtjälta (förkyld) Bl. Han Is'ss (låtsas) å vära lit fin tå 
(utav) sä Vrm. 
ä) tillsammans med en inf som bestämning till verb, 
vilka i rspr följs av inf med el. utan "att, t.ex. "börja 
(nästan allm.), bedja, bjuda, fortsätta, förmå, försöka, 
glömma, hinna, idas, lova, lyckas, lära (sig), nännas, 
slippa, sluta, tänka, våga; spr. st. Lägg stålckfisken i 
bköt så an hinner å bIrsttne (bli uppblött) Sm. °Daj 
näntes inte a äda (äta) MHa. Ja slapp å smsyga (smaka) 
tjäppen Ha. (Efter några supar) vatt-48m  lusti, sa dam 
bägge, å foggii salman (började sjunga psalmer) Mp. 
e) tillsammans med en inf som bestämning till verb o. 
verbförb., vilka i rspr vanl. följs av "att el. prep (vanl. 
"med) o. "att, äv. efter verb o. verbförb. som saknas i 
rspr; nästan allm. 1) efter enlda verb. Dä holt (höll) inte 

å ta i Öl. En få vänta å slekka se (slicka sig), te en bli 
smo'der (smord, dvs, man skall inte glädja sig för ti-
digt; ordspr.) Sm. Då hölls ja å häve ut jösse] (gödsel) 
Ög. Då ks'mme na å titt ne (råkade hon titta ner) NÅm. 

2) efter verbförb. De hade tat te å våra (börjat våras) 
Sm. °D& vidd till u var atneimu det ville till att vara 
tilltagsen Gl. Ja ha tajje mä fö'r å väva Lpl. — Anm. 
Konst, utan inf-märke förekommer, i sht efter "på (trol. 
delvis p.g.a. kontraktion av på o. å), t.ex. efter "bölja 
på (Ö1U1HslÅmLp1), hitta på (SdmLp1), hålla på (UI 
Mp--Nb), taga på (U1J1Lp1); äv. t.ex. Lät va' skratte 
låt bli att skratta Sm. 
2) tillsammans med en inf fungerande som predikativ. 
a) inf tilläggs subjektet, efter "vara, bliva, varda, kallas; 
se ut, tyckas; finnas, stå m.fl.; täml. allm. De fyssta 
arbejed de va å tåffa (tröska) Sk. Dä kaltes å anra e 
dräll ("andra" en drög) Sm. Dä fanns inte å tjöpe sånt 
gay Ög. 0 e int å ka'all ogg hon kan inte sägas vara 
ung Vrm. Gravstenarta sto att lesa på Ul. Han jer at 
lfit-opa (är att lita på) Vb. Hö vak fäll å tugg tomtjekan 
det blir väl att vara utan mat (eg. tugga tomkäken) Lpl. 

särsk. med underförstått subj o. predikat ("det är e.d.), 
i uttr. "inte (något) att tacka för ingen orsak Ds1Vrm. 
°Inte å takka för, helsa så gott hem! Dsl. 
b) inf tilläggs objektet, efter "hava, få m.fl.; spr. st. Di 
trodde, an ade hUnnsm (han hade honom) å drass mä 
Sm. Han hadde igget å bölja mä, å ä nu så riksr Vg. Ja 
hadd iggenti'm å pst-ne'r (påta ner) Dal. Feilck du-ne 
(det) att bre‘ky (brinna)? Vb. — särsk. med underför-
stått obj, efter "hava (spr. st.) o. "få (sporad.). Han har å 
jöra Ha. Ja fikk å tänntj på (att grubbla på) Lpl. 
3) tillsammans med en inf fungerande som subj; nästan 
allm.; äv. efter komparativ konj (se c). Å gå i bö'ijen 
(borgen) e å gå i söijen (sorgen; ordspr.) Ha. Åt spela 
jär råplit Nb. — särsk. a) med "det (o.d.) som förbered-
ande subj; nästan allm. D-ä så avet (avigt) å inte konna 
nytta tommen (tummen) Bl. Dä dugde inte å slarve Ög. 
°De sto int te (gick inte) å få ejänn dåm J1. He star-cle 
freitt at fra'ag det står dig fritt att fråga Vb. Hä jär bäst 
dt et säj lökka dell (att inte säga lycka till) Nb. 
b) med 'det (o.d.) som efterställt subj; sporad. °At waka 
mytkjä, hä såga ut krappen (det utmattar kroppen) 
Vb(Stenberg). 
c) tillsammans med en inf som styrs av de komparativa 
konj "som o. "än; spr. st. Dä smagga (smakar) såm o 
räkka tåggan udåm dö'en (tungan utom dörren) nä dö 
räjna SSm. Dä va VIIITC än å hall ihop vä-n kar (hålla 
ihop med en karl) Lpl. He ga-som at stji'ot kö'Irisan i 
manili'ose det går som att skjuta Kalixboma i mån-
ljuset (om ngt som går särskilt bra) Nb. — Anm. Konsts. 
utan inf-märke förekommer, t.ex. Löyka ljött som s4fot 
in (lika lätt som att skjuta en) kOris i manilrose Nb. 
4) tillsammans med en inf som bestämning till ett (vanl. 
predik) adj el. som adj fungerande ord el. uttr.; nästan 
allm.; jfr I 7 d. Ä du halad (hågad) å följa me'? Sm. 
°Milan (nässlan) e ente go å kamma när (komma 1 
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beröring med) om en e barfött Ha. °Ho ä teress (till 
reds) å kalrvä Nk. °Han be tvungen å gå me'-na hem 
Sdm. Dsm ä duktin å nåpp-bera (plocka bär) Åm. Han 
ö rakkt otäkk å sipå Lpl. Uppiti mat jer swår o betålra 
uppäten mat är svår att betala (om varor köpta på kre-
dit) Nb. — särsk. a) inf anger orsak till en sinnesstäm-
ning: (för) att; sälls. Nä ja va lit'n, se va ja se rädd å gå 
där Vrm. — b) inf står som bestämning till ett attr adj; 
täml. sälls. Dä ä e hake ma å slå det är en svårslagen 
mad Sm. — Anm. Konstr. utan inf-märke förekommer, 
t.ex. Irum ri'e fåra nu vi är redo att fara nu NDal. 

tillsammans med en inf som bestämning till ett subst; 
nästan allm.; jfr 12. Då e-re inte föl å kola-na (skäl att 
koka henne) (om en fisk) Nk. Han jok se besvära 
ks'ma NÅm. Nää kåra nu ör-ö tia å be.1.11 nej karlar 
nu är det tid att betsla Lpl. — särsk. a) efter vissa uttr., 
närmande sig bet. I 1; i sht ^få lov dels: få tillåtelse, 
dels: vara tvungen, måste; spr. st. Dö fik di int-liag u 
hakk u bränne där fick de inte lov att hacka och bränna 
Gl. Dö fekk Isv å våra två starka hösta Vg. 
b) substantivet är förbundet med en prep som står efter 
inf; sporad. De hade doktia lommår (rymliga fickor) å 
ståppa i Sk. °En kan intö allti välja saj vädå (väder) å 
sjita i Sm. Då hadd-en en kastesksyl (kastskovel) å 
kasta mö Ha. Dö föste di sulle ha va en sup å en brö bet 
å tog,ge på Vrm. 

tillsammans med en inf med mer fristående apposi-
tionell ställning, vanl. i ett förklarande el. inskränkande 
led; sporad. 'Han cii tjtisds (har kört) te stan i Orma 
Orene (enda ärende,) å tjöpa brännevin Bl. Hu (hon, 
dvs. märren) va bäst hu å gå fs högan (hösläden) Mp. 

tillsammans med en inf som styrs av prep (jfr 10). — 
särsk. a) efter ^av, efter, från, genom, i, med, om, på, 
utan, vid, över, sporad.; se äv. enskilda prep. °Dau ha 
ja ju vaed am n finår kar udan å veda da Sk. De hade ro 
aw (nöje av) å driva spita'kel me-n Sk. °Dä ä-nte skälr i 

vinträ på-n (om klen kalv) Nk. Etter att vara så 
gammal så e hon mosk (pigg) Ul. °Han är i full fag 
(färd) mä å ta in hö Ost. Hu levde föl på å gå ti gåkan (i 
gårdarna) Mp. Na no sit jö hin o slota båt tyin ve o 
pråta nej, nu sitter jag här och slösar bort tiden med att 
prata Nb. 

efter 'för, nästan allm.; se äv. för. Får å va komna 
ifid Ståldchålm, så va di bra Sk. Ja agade ma lake (var 
länge rädd) för å tal-åmm at (det) Bl. (Ha tänderna kvar 
och inte behöva) leje för å tuge kalgrörn Mp. I ha illt 
för å fåta jag har svårt för att fatta Nb. — särsk. 1) ^för 
att i bet.: i avsikt att, i akt och mening att o.d.; nästan 
allm. Ja kåmmer fsr å säg-ajö' Ost. Ja ha fått ligg på 
åhsgan (ligga orolig) helö natta fsr å valdin (vakna i 
tid) Lpl. — 2) "för att i bet.: att el. till att; sälls. Man da 
va e fel va(-4a far å flråo-n men då var det väl värst 
då att flå honom klick). Så vat-n utan nå kula fer å 
sööt-me (kulor att skjuta med) .11(lidm). 

efter "till; nästan allm.; se äv. till. Han ä bra röris te 
va (rörlig för att vara) sa gammal SSm. Dö va en 

latta 

be'sts (best) te å väksa bra Sm. (En piga) va ensammen 
hemma te å (för att) grå:ya me höt Ha. Han va omöjjele 
å få tå gå nssst (få till att gå någonstans) Hsl. Då var-ii 
dl å gå til grannän å tigg tätt'n (och tigga täte) Lpl. 
Hån (han) had in hest som var rikti dil at blre'ekt (en 
överdängare i att springa fort) Nb. — särsk.: "till att som 
inf-märke; täml. allm.; se närmare u. till. Da jigge (de 
gick) lagga väjja bara får te å sajj (för att se) en bil Sk. 
Te å stå här å titte på firötet d iggen fröjd Sm. °En kan 
lige gärna behslle den grisen en har sum te å skaffe sej 
en ny (ordspr.) Bo. Jojo, dö frästar på dän lata te å 
arbeta Sdm. °He vore synn ti å säja Ul. °Han ha-nt sa 
gstt för tell å gå (har svårt att gå) Åm. 
d) närmande sig bet. 4, efter uttr. "vara för, på, till, åt 
o.d.; ställvis. Nu va ja på å (nära att) ta fel Sm. Ja va åt 
å (nära att) gråte, naja sålt kon Sm. Hon ä-,ä dill å je 
(är så för att ge, är så frikostig) Lpl. 

Anm. Konsts. utan inf-märke förekommer, t.ex.: Di 
böftes u'm me vidla de byttes om med att vila Gl. Dam 
bägge vd rä'ffs åkeri de började med att räfsa åkern 
Åm. Än (han) har swått för få framm e Nb. 

tillsammans med inf i vissa uttr. (motsv. satsförkort-
ningar), t.ex. "så att säga, (nästan) att säga; sporad. 
Män hon e nästan at segä andes svatt (snart sagt allde-
les svart) Lpl. 

tillsammans med inf utan utsatt styrande ord (el. 
sats), t.ex. i utrop; sporad. Men mentro' å ha me nåm å 
jåra! att ha med honom att göra, det måtte inte vara 
roligt Sk. °Å kunna vräka ssnne-lrän uj, nue plrojen! 
tänk, att genom vårdslöshet också ha sönder den nya 
plogen Vg. 

i oberoende sats med utelämnat finit verb efter "i el. 
(vanl.) "till (se äv. d.o.); sporad. °Å koa i å bälja (kon 
började böla), hästen i å sträcka, (osv.) Dsl. Jä (jag) te 
å lefIte (leta) i uthusa bå läge å vält Vrm. 
II. ej före verb i inf, i ellipt. uttr. el. oeg. anv. — särsk. a) 
i uttr. utan verb; äv. efter "till; spr. st.; jfr till. Han kan 
behöva å ud å lea te' se lide (komma ut o. röra på 
lederna lite) Bl. Di fik Isv å ut å binna de fick lov att 
(gå) ut o. binda, dvs. säd Ög. Kåst-på i parmigsumm fsr 
å di't (för att ge sig av dit) J1(lidm). 
b) före annan verbform än inf; spr. st.; jfr och konj 
samt till. De tercle i staled får å frös det töade i stället 
för att frysa (eg.: frös) Sk. Ve djelok opp 	å bird a 
skal ta ås i tug vi gjorde upp eld o. skulle just (eg.: 
började att skulle) ta oss en munsbit Nb(Ö.-kalix). 

latta v Cada Sk(enst.)> [jfr 2a t al i småbamsspråk el. 
anv. till småbarn: tömma tarmen, bajsa. 

2atta prep, adv, se åt an . 
attack s strid, slagsmål Sk(enst.). Dai våra (de var) i 

ata'kkt. 
'attan räkn, s se aderton. — 2attan prep, adv se åtan. 

attande(s) se aderton avledn. —attanikring, attanom 
prep o. adv se åtan- ikring resp. åtan- om. — attans, 
attanskap se aderton avledn. — attare adj komp se 
åtre.— latte adv igen, se åter. — 2atte konj se 2a t t . 
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3atte konj förrän, innan, se åt - dy . 
attendera v eataggdera Ul(enst.)> fundera på, betänka. 
'atter adv o. s, se 2a k ter. - 2atter prep o. adv, bakåt 

(längs) o.d., se åt e r-e f te r. - 3atter adv tillbaka till ut-
gångspunkten, kvar, se åter. - atterera v se alt er er a. 
-attergång se åter-gång.- atteråt se åter-åt. 

attest m (särsk.: akläst J1, dt- o.d. VrmVbLpl, ddltijst 
Bl, dt- o.d. SkVb> särsk.: flyttningsbetyg SinHaVgVb. 
°Ta ut a-n el. (sin) a. SmHaVg. - äv. (i ssgr) skämts. 
om  toalettpapper B1Sm. Sdthusatässter (p1) Sm. 

atting m se aderton avledn. - attjan räkn se a der-
ton.-attla v se artla. -attminprep se åter -med. 
- attra v ångra o.d., se åt ra. - attra(d) prep o. adv se 
åter-åt. 

attras v dep 1 <dttras HaBo) [till 2a kter; jfr f ö r - 
at tr a( s )] gå tillbaka, försämras; a.l. Dä brer igga 
bättrig, hu &dras mäjjr å mäjjr Ha. 

attre komp adj se åt r e. - attsingen s se aderton 
avledn. - attå prep o. adv, bakom, se å t an. - attåt 
prep se åt er-åt. - attåtär prep o. adv se åt an - 
efter. 

au interj eau Vg, a, g'u o.d. Dal; ofta upprepat. Anm. 
Ang. au Gl se ha u> som uttr. för skiftande känslor o. 
sinnesrörelser; särsk. 1) för stark upprördhet Vg(enst.). 
(Kvinna vid upptäckten av vad en hund ställt till med i 
matförrådet:) °Au au au, håjj åjj åjj! 2) för obehag 
(t.ex. när man tar i ngt smetigt): usch! fy! Dal. 3) för 
ogillande el. irritation el. (medlidsamt) förakt NDal. 
A u uka tall (vilket språk; om yttrande fullt av svordom-
ar). A'y yka toluvuä! oj, vilken dumbom (om man 
som bär sig bakvänt åt). 4) för förvåning Dal; äv. för 
starkare el. svagare känsla av bestörtning el. överrask-
ning el. förundran e.d. NDal. Agaga'y ig a we bråk ien 
iekan tajma! (jag har varit borta en hel timme) NDal. 
A'y ur eä ly'ser! oj, så det blixtrar NDal. 5) för längtan 
el. önskan e.d. NDal. A'y an so edd faj kän gu'stt si 
kiteä! ack, den som finge må litet gott ändå (sagt av 
gubbe vid åsynen av attraktiv kvinna). 6) för glädje el. 
förtjusning el. uppskattning el. beundran e.d. NDal. A 'y 
ag a'y u kfökit e wa'r! å, så roligt det var. A'y tä wa 
kka'pt! å, så fmt det går (eg. "till vara ldövt"; jfr klöv 
adj). A'y yke gra'nnkullur! å, vilka vackra flickor. 7) 
överg. i anv. som förstärkningsord; i uttr. "au ja, "au nej 
NDal. (Fryser du om fötterna?-) A'y naj o nej. 

auditör m <ageltö'r (a-) o.d. Sk(äv. agi-)SmVg, åge-, 
oge- Sk, agu- Nk, äv. audiltö'r Sk, adi- Vg, adju-
Sm>. 

augment n <agelmäkt (a-) o.d. SkSmVgÖgNk(i ssg), äv. 
agd- Ul, -mä'nte Vg, °aggment Sm(JJLgren), (i ssgr) 
åge-, agene'tt Sk> i sht som förled i ssgr: tillökning (på 
ersättning e.d.); nästan bl. om  utfyllnad av ett rusthålls 
ersättning för rusttjänsten; äv. konkret, = aug m ent s-
ränta SmVgUl. - särsk. a) = augmentshem-
man(e) SkÖg; äv. i utvidgad anv. om  mindre jord-
brukslägenhet som av åbo upplåtits åt brukare mot veder-
lag i dagsverken SÖSk. b) [väl utvidgad anv. av a] om 

årlig avgift som för avsöndrad mindre fastighet el. tomt 
betalades till dess stamhemman (o. motsvarade fastighet-
ens andel av hemmanets grundskatt) SSk. 
Ssgr <-(0s->: augments-hemman(e) hemman vars 
avkastning (delvis) anslagits till ett rusthåll SkVgNk. 
-jord till b SSk. -ränta (del av) avkastning av aug-
mentshemman VgNk. -ställe <agenekstelle ÖSk> i 
annexförsamling beläget hemman vars avkastning in-
gick i prästens avlöning. 
Avledn.: augmentare person som innehar ett "augment" 
(i bet. a, slutet) SÖSk. 

August n pr i anv. som appellativ (m) <a'gust (a-) o.d. 
SmHaVgBoSchnUlVbLp1Nb, äv. å'gost Sk, (som sen. 
ssgsled) -agost Öl, '-ajost Sin> 1) anv. som (vanl. ned-
sättande) personbenämning; jfr skrik-, snor-, s v i n-
augu s t. - särsk. a) dumbom SkSmHaVgBoUlLp1Nb; 
jfr byx-august. Man jer fäl öyi3ggän (ingen) agust 
hglär Nb; likn. från övriga a.l. b) "figur", "kurre" Sm 
Vg. °En rob a'gust en lustigkurre Sm. 2) om sak; jfr 
lat-augu st; äv. som personifikation. a) nattsäck Sm. 
b) i förb. °Petter Agust om manslemmen Vb. c) benäm-
ning på månen (väl urspr. om  augustimånen) Sdm. Nu 
lyser Agust. 

augusti m <agu'Isti, a- o.d. täml. allm., -ste SmG1Ög(i 
ssg)UlLp1Nb, ago'- o.d. SkBlÖl, ågu'- o.d. SkNb, 
agd-, a- o.d. SdmUl(äv. d-)VDal, aku- (a-) o.d. VVg 
BoG1U1Hrjjl—Lpl, akgu- o.d. BoG1Vrm, äv. aglgu'sti 
o.d. SkHrjNb, av- o.d. GlVrm, agu'st , a- o.d. SleHrj, 
akust Hrj> årets åttonde månad; allm. klafiffed 
(ålfisket) bådas dä fårsta må'rtjered (mörkret) i agu'sti 
Sk. - särsk. a) i uttr. "augusti månad täml. allm. I agusti 
månä var-ä fskkmark'n (folkmarknad) Vstm. b) i uttr. 
"augusti månsken SkB1SinHaVgÖgSdm. Rovera (rov-
orna) väkser inte fsn-clä b4rir agusti månfen Ög. 
Ssgr: augusti-blom häckspirea, Spirwa salicifolia Vg. 
-blomma mjölke, Epilobium angustifolium Vg; äv. som 
benämning på ett slags trädgårdsblomma Sm. -buske 
liguster, Ligustrum vulgare Ha; äv. = -bl om Vg. -brö-
derna bf pi, benämning på medlemmarna av viss, som 
hemligt sällskap med onda syften uppfattad, samman-
slutning i Stockholm NDal. -månad vanl. i bf, måna-
den augusti VgVrmknLpl. -måne Vm. -mån-sken 
SkB1Ha. -pära f benämning på viss(a) päronsort(er) 
som mognar i augusti Sk.131SmHaVgÖg. -pärn f augusti-
päronträd SÖSm. -päron n = -pär a SmÖgDal. -torka 
m (G1) o. -torker m (Vg), augustitorka. Agustitårken 
den kalla di k pärstajkan (potatisstekaren) Gl. 
-träd-pära = -pär a SkB1SSm. -äpple viss tidig äppel-
sort Öl. 

auktion m (i BlUl sälls. äv. 0 <alcifo'n, nk-, -jo'n (sporad. 
ayk-, åk; i ÅmLpl äv. 	o.d. täml. allm., äv. -sjo'n 
o.d. HaDal, -tjo'n o.d. HaBo; aleldfon, alle-, -jon (i 
ÅmLpl äv. o.d. SkB1SmHaBoDs1VrmUlDal(äv. h-) 
ÅmVbLpl, äv. -sjugn o.d. Dal, -form o.d. SmBoDs1 
Vrm, -ton o.d. HaBo, a'kfon (a-) o.d. Ds1SdmUlHsl, 
enst. &Ufo Lpl, a'kkfon (a-) o.d. DslUl; alfo'n, a- 



o.d. Götal(ej Gl)Sveal(Ul: au-)Hs1Lpl, å- Sm, a 'fon 
(a-) o.d. NSkDs1; 'agesjon Nk, rtiggafo'n o.d. Bl, 
agutjå'un, a'vtjågn o.d., 'clv(e)sjon Gl; avilfo'n, -go'n 
o.d. knLp1Nb, a'veggri (a-, -n) o.d. Vb) 
auktion; allm.; jfr fattig-auktion m.fl. "Hålla a. 
(på ngt el. ngn) förrätta el. anställa a. (på ngt el. ngn) 
SkB1SmHaBoG1ÖgSdmDalNb. "Göra a. (på ngt) an-
ställa a. (på ngt) VgDs1SdrnNkUlDalGst; an (man) jod 
afo'n på råsstu (rådhuset) på snödönigga (snökömingen) 
Dal. Med samma bet. bl.a. äv. "sätta a. (på ngt el. ngn) 
Sk; (föräldralösa barn) "satte di aksjon pau. "Lysa (Sm 
Ög) el. ljusa (SkB1) a. kungöra a.; då lystes alle afo'ner 

fit ifrå präddikstori Ög. Ropa afo'n vara utropare på 
a. Ög (o. motsv. från Sm); äv., skämts.: vara högröstad 
Ög. "Sätta (J1ÅmLp1) el. sätta upp (Hsl) ngt på a. salu-
bjuda ngt på a.; jfr a nedan. - särsk. a) i förb. "till a-s på 
a. SkUlknNb. "Ska du gau te aksjons? Sk. Sätte 
alltihop dell dirham låta alltihop gå på a. Åm. - b) i 
de skämts. uttr. "köpa (el. taga el. komma över) på 
Knipens (el. Gripens) a. o.d., stjäla B1SmVgSdmUl. - 
c) som benämning på ett slags kortspel SkSmHa. - cl) i 
utvidgad my., om plats där auktion pågår Sm. "Han 
ränsade hela akfonän (näml. genom att slåss). 
Ssgr: auktions-allmoge koll., auktionsbesökare Vg. 
-brännvin B1Sdm; särsk. om  brännvin som den som 
anställde auktionen bjöd på för att stimulera köplusten. 
-dag Sk—HaSdmUlDalNb; äv. om  förfallodag för betal-
ning av gjorda auktionsinrop Sk(enst.). (Tjänstefolket 
skulle under året ha ledigt två marknadsdagar o. två) 
°afonsdae Öl; likn. från SkB1SmHaVgSdmNb. -fitta 
anv. nedsättande om person som bevistar auktion utan 
att göra inrop Sk. -folk SkÖ1Sm—BoVnnMpJ1VbLp1; 
jfr-allmoge. -gapare skämts. = -ropare Bo. -gods 
auktionsvaror MpJ1VbLp1. -gård (där auktion förrättas) 
SkHaMpJl. -gäld = -skuld SkVgÖg. -hållare auk-
tionsförrättare Blyg. -inrop VgBoNkVb. -karl man som 
fullgör ngn förrättning vid auktion Vg; vanl. inskränkt-
are: auktionsförrättare el. -utropare SkHaÖgVrm. 
-klubba SkSmHaVgNkUlDalNb. -lag n = -allmoge 
Nk. -lapp auktionsräkning SkVgVnnDal. -man (yrkes-
mässigt verksam) auktionsförrättare SkB1SmHaÖg; äv.: 
auktionsutropare SHa; äv. (sälls.) om man som ofta går 
på auktion Sm. -medel penningmedel influtna genom 
auktion VgBoNkUl. -mäster = -hållare Bo. -pengar 
pl, betalning för auktionsinrop Sk; äv. = -medel Sk 
Dal. -pojke om fattig, föräldralös pojke som av kom-
munen auktionerades bort till den som för minst ersätt-
ning åtog sig hans underhåll Åm. -rop = -inrop Sk 
Sm(JJLgren). -ropare auktionsutropare SkB1Sm—Bo 
SchnNkUlÅmVb. -skuld (för auktionsinrop) SkSmVg 
Nk. -sup B1SmDs1Dal; jfr -bränn v in. 
Avledn.: auktiona v 1 (akfgna Sdm, alcksiggna NDal) 
auktionera bort. - auktionera v 1 <ställvis i GötalSveal 
Norrl. - akfoine'ra (äv. -ne'ra Sdm), afo-, °avfo-, 
avi§o-, alkjoiner, a'vego- o.d.; jfr auktion> = au k - 
tiona; sälls.; vanl. i förb. "a. bort ngt el. ngn SkB1Sm 
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VgBoG1VrmVstmDalÅmLpINb; äv. i förb. ^a. ut ngn, 
om kommun e.d. i fråga om utplacering av (föräldralöst 
o.) fattigt barn genom fattigvårdsaulction (varvid den 
som begärde lägst ersättning fick åtaga sig barnets för-
sörjning) SmÖgJl. "Di velle tatt oss (barn) frå mor å 
aschonerat ut oss på sociala, men mor velle inte Sm. - 
auktionist m (täml. allm. - akfoinrst, afo-, avfå-, 
avöfå-, a'kkfonist o.d.; jfr auktion> auktionsförrätt-
are Sm—BoGlSdm—DalMpÅm—Nb; äv.: auktions-
utropare ÖgNIcDa1J1Lp1. 

aurikel s o. aurikla f (sg: c'uregel Ha, arrikkla, are'- Vg, 
a'grikla NSk; vanl. i pl: 'aurikkr Bl, urrkklå Öl, 
ore'ggler o.d. Ha, oirrklår, °vår-rikklor Sk, 'rettler Bl) 
trädgårdsviva, Primula auricula; a.1.; äv. koll. Vg. 

auskultant s ("aske/dant, "-tant Sm(JJLgren)). 
autar n se höter. 
automobil m (a'utomobil Vb, avtelmobil Ha, ato- o.d. 

SkÖISinHaDa1J1, ate- o.d. SmBoSchnNk(äv. °atter-) 
Hs1Mp, at- o.d. BlNkJ1, aimotobil- (i ssg) Nb, antol-
mobil o. d. SkB1SmSdmUl.11, anta- Ha(äv. antabri), 
ante- o.d. SkSmÖgSdmNk, asntolmobil o.d. VrmHs1 
Vb, &nie- Åm). 

lav adj eåf SdmVstm(Herweghr0 [jfr dels 2a v II 4 o. 
dels 2a vi g 4] i uttr. "åv i syna om person: som inte ser 
det som borde vara uppenbart; "blind". 

2av prep o. adv <betonat: av, av G1J1, a J1NVbNb, a GI 
Nb, aww, åw o.d. SSk, åv SSkVgBo(enst.)DsINÖg—
Hs1MpÖJlÅm(sporad), å Sk(y.)Öl—DslÖg—U1 
(sporad.)VVstm—VMpÖJLÅmSVbLp1Nb, au, ag o.d. 
NSkB1SinHa(äv. 8)SJ1. - obetonat: gv, v Gl, g, g 
G1MpJ1(äv. a)NVbNb samt mer sporad. NSkB1SSm 
NHslÅmLpl, gw, åw o.d. SSk, rjv SSkVgDslNÖgSdm 
NkUl—HslÖJl, 4  SSkB1—Dslög—VVstm—HrjÖJl 
ÅrnSVbLp1Nb, ag atz  o.d. NSkB1SSmHa(äv. sa); i vissa 
uttr. äv. mer el. mindre reducerad form (e e.d.), se 110 
B a o. C a, d. - Anm. 1. Som adv äv. i den utvidgade 
formen "ave; se II 1 E c. - Anm. 2.! vissa uttr., i sht "av 
och an el. till, har "av äv. rsprl (el. annan, från den 
normala avvikande) form; se I 2 f, II 1 F. - Anm. 3. 
Mtrlet från delar av området med formerna åv o. å resp. 
(G1) av o. a jämsides visar tendens till växling åv (av) 
före vokal : å (a) före konsonant. - Anm. 4. I NDal äv. 
åb före b, d m.fl. konsonanter o. åp före i sht p o. 0 
Anm. 5. På vissa områden, i sht MpJ1 o. delar av Vrm 
HslÅmVbLp1Nb, har "av en mer el. mindre inskränkt 
anv. Det ersätts där i skilda funktioner av vissa samman-
satta prep; jfr i sht utav samt bortav o. bortur. - 
Anm. 6. Äv. i adjektivisk anv.; se 11 4 a. - jfr b a k-, 
bort-, där-, fram-, ned-, nord-, ut-, åter-, 
öster-av m.fl. 
I. som prep; äv. utan utsatt styrt ord (se 117); prep styr 
dativ i alla mål med detta kasus i levande anv. (dvs. 
främst i delar av DalHrjJ1VbNb). 
1) i lokal bet., angivande att det som det styrda ordet 
betecknar är utgångspunkten för en rörelse el. förflytt-
ning (ibland överg. i 1 3); äv. i uttr. utan (tydlig) inne- 
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börd av rörelse el. förflyttning (se C—F); äv. i mer el. 
mindre bildl. uttr. 
A. styrande ord som betecknar plats el. föremål el. 
person e.d. på vilken (vilket) ngt el. ngn befinner sig 
vid rörelsens el. förflyttningens början; (bort) från Göta! 
SvealGstHs1Hrj, i vissa uttr. (jfr a, c, d, f, h nedan) äv. 
Mp—Nb. "Gå (e.d.) av gården (el. gårdarna) SkSmVg 
GIDalHrj; jfr c nedan; (när ett barn var fött fick modern 
inte) gå gå'g (innan hon var kyrktagen) Vg. (Om 
morgonen) 'når mannen va kommen i lann au ha ved å 
komm hymm po gåren (hem på gården), så etc. Sk. (Vi 
var så hungriga) °naur vi kom au kjårkegauren (kyrko-
gården) Sk. (Han) hade ente tid å gå aw golled (log-
golvet) Sk; likn. från VgDsl. Ja sprant a'w stfen (stig-
en) å u'd po strtijed (fältet) Sk. Trampau ottan kom 
Otto au strannen (dvs, från fisket) Ha. °Lätta grydan 
(lyfta grytan) au aillen (elden) Ha. Dö stsimar i da', så 
dö ä gs'tt inte ta'ka far (far) å hu'sa Vg. (Han) °skall 
flytt av landå (dvs. från Gotland) Gl. I sme'jjer ryke-clä 
flia'g (flisor) å ja 	Ög. (Vidtog man viss åtgärd skulle 
ett nyköpt djur) allri gå Kl tejjera (ägorna) Ög. Vi fikk 
bäsre i'nn a (henne) å åleet (åkdonet), ho kunna inte gå 
Ög. °Katten skulle skyrä skutt (skutta) åv den enä (näml. 
säcken) te den arä Sdm. Mes fo'grum i'em åp-O'ffirim 
när vi begav oss hem frän "kölen" (myrslåttertrakterna) 
NDal. Dri'kk åv bra'ddn dricka från kanten (på t.ex. 
piplös drickskanna) NDal. (När korna kom) °4v muians 
(myrarna), bruka dsm vila Gst. — särsk. 

i fråga om rörelse el. förflyttning ned från ngt el. ngn 
(ofta med föregående adv "ned e.d.) GötalSvealGstHrj 
samt sälls. VbNb. Tjelligana (kattungarna) trilla åw 
jellen (skullen) Sk. °Inkan (inom) ett år derette kom 
vaggan ner au lauted (vinden) Sk. °Nar au stien (ner 
frän stegen) möda, paug! Sk. Hå‘pp-d hä'sten Öl. (Han) 
°rökkte gobbens bössa au väggen Ha. (Skräddaren) 
damp å bot (bordet) Vg. Dö ä äpplre så dö vräller 
(dröser) å träa Vg. (Han) °fack bärsa (bössan) åv axla 
å te ögat änne i e hannevänning Ds!. "De va vät att 
pipa höllt, sa han som slogg air sej åv körktome Sdm. 
Ja ä böt ss dä dry'per å mäj Vrm. °Dam ha huppa ner 
åv predikstog (o. brutit lårbenet av sig; skämts. uttr. för 
att det lyst till äktenskap för ngn) Ul; likn. från SkVg 
Glög. (Havrebrödet var så löst) °så kakunä damp ner å 
spetta når en skull törk ä (torka det) SDal. Eå lo'p åv 
weirum bo‘,sska det rinner av var buske (efter skur) 
NDal. Ja de hann (det här) brännvine, dö ha löfta (lyft) 
mågge å sto'b (stolen), dö Hrj. Ha dreop a ta'ko det 
dryper från taken Nb; likn. från GötalSvealGstHrj. — 
särsk. [jfr fvn falla e.d. af baki] i uttr. "rida av bake 
under ridning falla av hästryggen Hrj; se 113 a k . 

i fråga om rörelse el. förflyttning upp från ngt; vanl. 
med föregående adv "upp SkSmG1SdmDal. °Opp au 
bänkjen mä di, far! SSk. (Man skulle inte) °ta upp 
gamblä lappar (tygbitar) av jårdi (för då fick man sår 
på händerna) Gl. Gokk (gå) u'pp åv gu'sva (golvet)! 
NDal. 

i uttr. "av gårde från gården; ofta allmännare: bort, 
iväg o.d. BoDs1SdmVstm—ÅrnLp1; se närmare u. 
gård. 
d)iuttr. "av stad se åstad. 
e) i uttr. "av fläcken SkSmVgÖgSdmVrinHrj el. "av 
fläck VgDal, ur fläcken; med samma bet. även bl.a. "av 
plätten Sk, "av rummet Ul(brd), "av stället SkBlVrm 
UlDal. °Dä (dvs, arbetet) flötte se inte au fläkkän SSm. 
°Å halt war skiute (hästen) mä, hö kun int kår]] åf 
rumme Ul(brd). (Grodan är) (jokk, se ho knafft ä go-tie 
(knappt kan) tri 'ile säj å ställe Vrm. 
fl i uttr. "av vägen av vägen; ur vägen o.d. GötalSveal 
HrjNb o. "av väg (el. väge NDal) av vägen; ur vägen el. 
undan el. bort e.d. U1NDalNHs1HrjAmVbLp1; jfr väg 
o. avväges. Hestn djikk a ve'go Nb. °Han braskä å 
väg allt hä-n att han slösade bort allt det han ägde Vb. 

i uttr. "av leden av vägen; äv.: ur rätta riktningen; äv. 
bildl. Sm(JJLgren)NDallIrj; jfr 2a vl eda o. avlede s. 
°Dä bär alldeles å lea (el. laja e.d.) Sm(JJLgren). 

i uttr. "av (en) ända (DalHs1—Åm) el. ändes (VbNb), 
från den ena änden till den andra; från början till slut; 
undantagslöst el. utan åtskillnad o.d.; se ände. 
1) [jfr da dial tage el. gore af lo(en) o.d.] i uttr. "böra av 
logen (el. loge Vstm) o.d., bära den tröskade o. rensade 
säden från logen till spannmålsboden e.d. SkB1SinHaVg 
DslÖgUlVstm; med samma el. likn. bet. bl.a. även "taga 
(NVSkSHa) el. göra (HaHs1) av loge(n) samt [möjl. 
delvis till 1 B] "bära (Dal) el. göra (DalHs1Hrj) av 
ladan e.d.; jfr loge o. lada. Ta ay lo'(en)NVSk. Jar 

lti'dtin Hd. 
B. styrande ord som betecknar ngt el. ngn i vilket (vil-
ken) ngt el. ngn befinner sig vid rörelsens el. förflyttning-
ens början el. varur ngt tänks utgå; (bort el. ut) ur; äv. 
med föregående adv ut SkB1SmHa samt (mindre van!.) 
VgGlÖgUlNDalHrj, i vissa anv. (se nedan e, 0 äv. 
NkVstm—HsIVb. (Det myllrade utåt torget) °naur alla 
kom å kjårkan Sk; likn. från B1SSmG1. ,9 'w gå'r, i'gå'r 
ur gård och i gård Sk. Ja konne knappt lä jja na (leda 
henne, dvs. märren) ay stallen (stallet) Sk. (Korna) 
komma &hi ud aw bå‘sana (båsen) po hela vintåren 
Sk. 'Ja flötte au sömnen (flyttade ur socknen) i flor Sk. 
Di skolle röja nåm (honom) aw värden Sk. Fra'en 
(fradgan) sto' åw mo'ggen (munnen) såm åw no'sen po 
en o'me (galt) Sk. °Spreng ojena kragen au säen (mota 
kreaturen ur säden)! Sk. Au jus! gå ur ljuset NSk. (Det 
är tjära) såm trä'kkår ay trä'ed som tränger fram ur 
träet Sk. Tjelen gayr au jo'ren (jorden) Sk; motsv. från 
Bl. ("Kloka" kunde ställa så) °att inte öitt skott jekk åo 
öina bösse (en bössa) Bl. °Rättan (råttan) hon haa gaott 
ut ao fällan Bl. °Drekka åo struden (pipen) påo öin 
tebringare VB1. (Det är en mängd gödande saft) som 
rennå (rinner) ut å la'ggån (ladugården) SSm. °Ja lätta 
(lät) vinstän gau me au hännånå (händerna) SSm. Hu 
jekk inte ao vä'ven (ur vävstolen) VSm; likn. från SkVg. 
(Mot vintern skulle man) "ta swinen au skoen (skogen) 
Ha. (Han stack) °sön (fåret), män al (aldrig) kåm dö en 
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botår d-n Vg. Trån rinner # måka (tråden löper ur 
nålen) för mä Ög. (Vi skall hjälpas åt att) Vriffua brott 
Christian åf Reykä driva bort (kung) Kristian ur riket 
NDal(Prytz). (Jag fick inte en syl i vädret) fsrr dö dip; 
da (rinner ur honom) i ett Hrj. — särsk. 

i fråga om rörelse el. förflyttning ned ur el. från ngt; 
äv. med föregående adv ned SkB1SSmSHa. (Så den 
lille skriker,) °han mo väl ente ha falled åv vaggan å 
slad si? Sk. Ne' mä de ag phrmmnatrajjt (plommon-
trädet) ! Bl. °Dö ä inte batte (borta), dö såm rennå (rinn-
er) au näsan i månnän (ordspr.) SSm; lika från Bl. — 
särsk. i uttr. "hälla e.d. av ngt (ur ngt) SkSSmNDal. 
Når en slo' (näml. mjölk) åw spa'nnen Sk. Stöla aw 
påssa hälla ur säckar Sk; jfr stöpa. (Det var alldeles) 
sos-n edd ar elit åv in sko'p som man hade hällt ur en 
"skop" (skopa; vid störtregn) NDal. 

i fråga om rörelse el. förflyttning upp ur el. från ngt; 
stundom med föregående adv "upp SkB1SSmHaGl; jfr 
äv. e nedan. (Det är torrt) °sau söen (säden) knappt kan 
komma au joren Sk. Du ka'nn re'sa di aw sä'nnjen Sk. 
Han to eddj du kå'ren (ägg ur korgen) Sk. Han kom 
fort (fort) ay va'nned (vattnet) Sk. °Sau to an åpp sin 
faullekniv au låmmena (fällkniv ur fickan) Bl. °Dä ä 
väl att di gamle inte konna sti åpp au sina grava (o. se 
hur det är nu) SSm. °De har vaks (vuxit) upp av stumbln 
(stubben) igän Gl. 

i förb. "av huse <hu‘se o.d.); i uttr. "gå (e.d.) man av 
huse (ur huse) SkSSmSHaÖgNDal(Prytz) o. "äta ngn 
av huse e.d. (ur huset) SkVB1SHa. °Dai (de) jenge mann 
au huse fårr å glo paa flymasjinen Sk. 

i unr. "gå av holk o.d., om säd: gå i ax SkB1SSm; jfr 
holk. 

styrande ord som betecknar ngt varifrån el. varur rök 
el. ånga e.d. utgår (äv. överg. i I 1 C a) SkB1SmHaVgG1 
NIcUl—Hrj. De ryker å sko'sstanen (skorstenen) VSm; 
motsv. från SkSHa. (Vid solsken efter regn) rektekt 
dgoa-t (det) å jo'lra (jorden) Ha. Dä ryker å la'ggen 
(pannkakslaggen) Vstm. (Hästen är så svettig) °så ä 
stimmb (ångar) åv onom Dal. Hd gssar åv höpjulcane 
det ångar av värme från hövolmama Gst. 
I) styrande ord som betecknar det håll e.d. (i sht: det 
väderstreck) som vinden anges konuna ifrån NVgNÖg 
NDalHrjVb. °Nsr vi segla över sjön så bläs (blåste) dö 
en halv storm å nolvösten NVg. Dö va östavä-riä-clä 
låg å la'nne ve bynn NÖg. Vinn je å sö'n vinden kom-
mer från söder SVb. °Dä bkäs å skum det blåser från 
(den annalkande) regnskuren Hrj; motsv. från NDal. 

i vissa bildl. uttr. Kåmma (e.d.) a'o a'skena å ij 
ajfilen (ur askan i elden) Bl; motsv. från SkSSmSHa; 
med samma innebörd äv.: ao rä'jned (regnet) i tak-
dröbed (takdroppet) Sk. "Leva av hand och i mun o.d. 
SkB1; se hand. 

styrande ord med mer el. mindre abstrakt bet. (äv. 
överg. i I 1 C c) SGötal. °En kan gau lid au syne (litet 
utom synhåll) Sk; likn. från SHa. "Gå av tjänst(en) 
lämna sin anställning o.d. Sk; jfr tj än st. Vöjtepdugen 
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(vallpojken) har rimd (rymt) åw tjr'nsten i da Sk. 
C. i uttr, utan tydlig föreställning om rörelse el. förflytt-
ning. 

styrande ord som betecknar utgångspunkten för el. 
källan till ett sken el. ett ljud el. en lukt e.d. VgSveal 
Norrl(ej MpJ1) samt sporad. i övriga Götal. (Hunden) 
hadd vä'r (väder) d mä Öl. 'Da stäker (stinker) å aset 
Vg. (Där låg en mortel av guld;) °dö bkänkte åv en lång 
väg Nk. Ä grd'nnä å ti'lrjäm det syntes en grå skymt av 
älgen Dal. Ego wa'rm åv spi'sem det strömmar värme 
(eg. "går varmo", dvs, varmt) från spisen Dal. Han 
(dvs. grisen) ä så fet så ä g4rf ar (glänser) åv an Gst; 
lilcn. från DalHsl. Dö sta'mmer (luktar) brernnvin dv en 
Hsl. °Dö lyse (lyser) å måna (månen) Hrj. Hö §u' bg å 
vågön det riktigt sjuder av vågorna Lpl. E lyr å få'go, 
e bkäj ve'romböjte (bl), det ljuder av forsen, det blir 
väderombyte Nb. — särsk. 1) i vissa opers uttr, med bet.: 
gry o.d. "Gry el. gryna el. gråna av dagen gry Nb. 
"Lysa av dagen gry; dagas VDalHs1HrjVbNb; vara dags-
ljus Hrj. °Dä lyse å dg ja äny Hrj. °Hä bön (det börjar) 
lys å dajom Vb. Ha grå 'ån å dg'u Nb. Stjin (skiner) å 
da'u (då solstrimma syns över bergskam e.d. i gry-
ningen) Nb. — 2) i uttr. "lysa av sig ha lysande färg; ta 
sig bra ut o.d. VbLp1Nb; jfr ly s a . —3) i uttr. "göra av 
sig om (smak)ämne el. preparat e.d.: ge ifrån sig (smak 
e.d.); göra verkan ÅmVbLp1; jfr göra av sig. 

i unr. "gå (el. ha) aga (fruktan el. respekt o.d.) av 
ngn DalGst; se la g a . 

styrande ord med mer el. mindre abstrakt bet. SGötal. 
"Komma av (ur) bruk o.d. SkVB1; jfr bruk. "Falla av 
(ur) minnet o.d. Sk; jfr minne. Kåmma ay sö' (ur 
kok) Sk. (Syr du spädbarnskläder!) °Ja trodde du va 
keurrmen au di auren (åren) Sk. Kamma (komma) å 
nota tappa melodin Sm. 

i uttr. "komma av sig o. "komma av det, sekomma. 
D. i uttr. utan innebörd av rörelse el. förflyttning, styran-
de ord som betecknar utgångspunkten vid angivande av 
en riktning el. nivå. 

med föregående adv väderstrecks- el. lägesangivelse 
Gl. (Hasseln som växte i änget) °västar av körko väster 
om kyrkan. Sjudaräut av ou ggrdn söderut från vår 
gård. (Det ligger) °än bäitn (en liten) bit ti vänstar av 
vägön. 

[jfr motsv. i fsv o. full] i ute. "jämnt (i UlHs1MpöJ1 
Åm äv. jäms) av ngt jäms med ngt, i höjd med ngt Ul 
DalHs1MpÖJlÅm. Jamt å knäin el. fems dv knen (knäna) 
Ul; motsv. från Hs1MpÅm. Summstas djikk ed iirmmt 
åv ajsem på somliga ställen gick det (dvs. älvvattnet) 
jäms med isen NDal. Jamt å o'cld'n (udden) Åm. 
E. [jfr motsv. i no] (jfr 11 1 C b) i ute. "gå av sig avlöpa, 
gå (så el. så) Hrj, o. "inte gå av sig med ingo (inget), 
inte vara gjort utan möda o./el. svårighet, inte vara ngn 
enkel sak e.d. NDal. °De gekk lislä (lindrigt) å' sä dö 
dan (det där) Hrj. E (det) go-it d'v si min feg crvå 
lery'tyril eld (att ha kreatur(en) heller) NDal. 
F. efter verb med innebörd av befintlighet, styrande ord 
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som betecknar ngt el. ngn varifrån ngt el. ngn är el. 
hålls borta o.d.; (borta) från el. ur. 

motsv. A ovan; sporad. i GötalSveal, i vissa unr. (se 
1,3 nedan) äv. Norrl. "Han kånne ente ha klöma (händ-
erna) au na Sk. Ha (hon) va så gall ti danse, så ha var 
aldri a'v gå'lve Gl. (Han skall nog spela,) °fejoln ä 
borta åv vägga SDal. — särsk. 1) motsv. A c ovan 
GstHs1MpJlÅm. (Han är inte hemma. —) Ä-n lagt å 
gå'ke? Åm. — 2) i ute. "av bole från gården Vg. "Han 
har alfri vsrt å boke (om person som förblivit på födelse-
gården hela livet). — 3) motsv. A f ovan, i uttr. "av 
vägen SkB1SmG1J1. (På spiselhyllan) "sto honn (näml. 
kaffekvarnen) å väijen Sm. (Stället) låg av vägen Gl. 

motsv. B ovan SkB1SinHa. (Han är så frusen av sig,) 
°han kan ente ha nä vana au låmmorna (fickorna) Sk. 
Två u da ätte (dagar senare) va han a'y säggen Sk. °Sau 
e dänn sorgen au varden Sk. 'Mit fingrana au faded 
(fatet)! Sk. — särsk. motsv. B h ovan BlHa. "Vi fekk ju 
håolla voss (oss) do folka syne (folks åsyn) Bl. 

motsv. C c ovan SkG1. °Dän kjårkeskröften (kyrko-
skriften) eau tiden Sk. °De jär av modn det är ur modet 
Gl; motsv. från Sk. 

i fråga om tid, styrande ord som betecknar tid(punkt) 
e.d. varifrån ngt varar el. räknas: från, sedan. a) i vissa 
uttr. med bet.: från (första) början. "Av försto SSk; (det 
är inte gott att veta) vim där har böjd ed (vem som har 
byggt det) åw fy'sste. Aw fy'sstan SSk. R w fåssta bårian 
o.d. Sk. "Av förste fdrd Sk (jfr da fra forste fxrd); °de 
ble bagvänt au fåste fcir. "Af fysste dag Gl. — b) i uttr. 
åv fssta bandomen från den tidigaste barndomen Ul. — 
c) i uttr. "af barnurn från barnsben Gl. — d) i uttr. "av 
gammalt VgUlDalHs1Nb; se närmare u. gammal. — 
e) i uttr. "av nyo (el. nyes el. nyonde o.d.) frän början; 
äv.: från grunden o.d. SkSdmVrmUlDalMpJlÅmVbNb; 
se närmare u. ny. — f) i uttr. "av ålder o.d., sedan 
gammalt, från hedenhös VgDs1G1VstmDalLp1Nb. "Af 
ålder och fynn ("fömd", dvs. forntid) Dsl(IhreS). Av 
åfides Lpl. He ha vin so (det har varit så) a å'llerNb. 

för att ange skiljande (jfr I l); efter tr verb, stundom 
äv. (se G resp. H) efter intr verb el. efter adj; äv. efter 
verb med innebörd av befintlighet (se i); äv. i mer el. 
mindre bildl. uttr.; ofta i verbförb. med prep betonad. 
A. i uttr. som anger att ngt (en del, ngt mer el. mindre 
täckande el. fastsittande e.d.) avskiljs el. avsöndras el. 
avlägsnas från ngt el. ngn. 
a) styrande ord som betecknar ngt el. ngn på vilket 
(vilken) det som avskiljs osv, är; täml. allm. (MpJ1 bl. i 
bet. 6). "Taga av sig (el. ngn) kläderna, mössan, skorna 
e.d. Götal(ej Sk)SvealGstHs1VbNb, el. "taga kläderna 
(osv.) av sig (el ngn) SkB1SmHaG1. Dra klä'ma a'w si 
Sk. Skorna fly'ded (grädden) aw mi'ltjen SSk. Bor't de 
e sly'a 4 en buske å ha te pisk (piska)! Sm. Jak bann å' 
ma'skera 4 spe'ta (stickade av maskorna från stickan) 
Vg. "Han sköt åv en bägge bena, men han sprang på 
stuirkane (stumparna) like gstt Dsl. Kåjra stallnen a'v 
a'kren köra bort stenen från åkern Gl. "Inte t ja så snål 

(lysten) etter syltä så ja äter öro (öronen) å svina mä 
(medan) di lever (tales.) Sdm. Frdnntimra sa di att di 
skar brö'sta å' Nk. "Ho river inte skinne å gröten (dvs. 
är ingen kostföraktare; tales.) ÖVrm. (Tjuvarna) raka 
å'v allt ta'gke åv he'stanerUl. 0 plråklca skalrmunä åv 
attrisä hon plockade baljorna av ärthalmen SDal. (Virvel-
vinden brukar kunna) wind-å'v krfppum ettur kasta av 
barnen mössorna NDal. Tara hugga (huvudet) å-sse 
prata bredvid munnen Hs1; motsv. frän SdmDal. Flre'tt 
a te'nno"flätta" (dra läpparna) från tänderna, dvs.: argt 
visa tänderna Nb(Ö.-kalix). — särsk. 1) i fråga om rengör-
ande o.d. (se äv. 5 nedan); täml. allm. (ej MpJ1). "Borsta 
(dona, ffi, gno, hyfsa, skrapa, sopa, torka, tvätta e.d.) 
av ngn (el. sig el. ngt) ngt, el. (mindre vanl.) "borsta 
osv. ngt av ngn (el. sig el. ngt); jfr u. de enskilda 
verben. °Ml loft'n (tvätta lorten) å-sse Hsl. (Ta av 
rocken) °å rusk-å' a (den) snön Hrj. (Gå ut i trädgård-
en) å feffla gre'sed aw gå'ogana! Sk. (Gåsvingar hade 
en) nsr en sopa mjut (mjölet) å balcebot Vg. — äv. i 
ute. °de e lid a'utvätte au (litet matrester som diskats 
av) kanterna på faden tösen faur Sk. — 2) i förb. med 
verb bildade till ord betecknande det som avsöndras 
e.d., såsom "barra, "flaga, "flagra, "fröa, "fdrga av sig, 
se u. resp. verb. — 3) i uttr. "ngt skiner av ngt solskenet 
torkar bort ngt från ngt Hrj. °Dsjja (daggen) hastjinni 
å' hö'n (höet). — 4) i det ellipt. uttr. "av sig med ngt ta 
av sig ngt BlDal. °Ä dej mä hysserna (strumporna), o 
skala barrfött (spring barfota)! Bl. 0 måtta (hon måste) 
å'v sä mä sko'na (skorna) å puls u't Dal. — 5) i (eg. 
ellipt.) uttr. utan obj som betecknar det som avlägsnas 
osv., o. angivande ett mer el. mindre fullständigt av-
lägsnande osv.; täml. allm. (ej MpJ1). "Borsta av sig el. 
ngn el. ngt; täml. allm. (ej MNorr1); båst-å'v ste'nim 
(stenen) Dal. "Draga (kläda) av sig el. ngn SkB1 (jfr 
motsv. i da dial); dra @'w gly'tten (barnet) Sk. "Rö å' 
bo'et Sm (o. motsv. från HaDs1), don å'v boidi o.d. 
Dal, ra'dd å bo'lran Hrj, röja av bordet (efter måltid). 
"Taga av sig el. ngn kläda av sig el. ngn o.d.; täml. 
allm. (ej MNorr1); 4 ta nang 	i bå'öum twä'mm o 
Iregg id hon (dvs, modern) klär nog av er (barn) båda 
två o. lägger er NDal. °Töaka au boet SSm, tsrka å' 
bo't Ha, c'tsrk å'v bo'lre Ul, tork å'b-bo'srclil NDal, 
tiffjk å bo'lran Hrj, torka av bordet. Raga å' en å'l raka 
slemmet av en ål Sk. °Sä llaprät ann å'v knäjvim 
sedan slickade han av kniven Dal. (De hade doppat 
kopiöst) og 1etiö å'v fa'tj o. "ätit av" (länsat) fatet Dal. 
Gnsg-å be‘ntlm gnaga av benen Hrj. "Skald-4 kkuvum 
skålla av ldövarna (på slaktat kreatur) Hrj. Skåka å 
lagen efter slagtröskning skaka av det på loggolvet 
utbredda "laget" (mängden) urtröskad säd (o. därefter 
lägga det i halmhuset) Nb. — 6) oeg., styrande ord för 
person (el. djur) som berövas förmågan att använda en 
kroppsdel genom att denna bryts (el. skärs e.d.) itu; 
allm. (Med ett raskt tag) skar hon stri'ven (strupen) å'w 
han Sk. ""En aen gång lagar du dej hem" sa kärenga, 
slog ingen åv grisen (ordst.) Nk; likn. från DslUl. Han 
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brst åv sä benä Mp (o. motsv. från NGötalSvealNorr1), 
(han) bråt beent å sä Öl (o. likn. frän GötalSvealGstHs1). 
Bryt 4v en (henne) ryddjen! 
b) styrande ord som betecknar ngt el. ngn i vilket (vil-
ken) det som avskiljs osv, är; ur Sk—Ha samt (mindre 
van!.) ÖgSdmDal, i vissa uttr. (jfr 3 — 5 nedan) äv. 
VgG1Nk—VstmHs1Lp1Nb. En hade bry' å få mi'ltjen å 
ju'ren (mjölken ur juvren)po deun (dvs, de hårdmjölkade 
korna) Sk. Di' namnen ble slospade div almena'kkan 
Sk. °Tvi pang, sed inte o pela kraugor (peta snorkråkor) 
au näsan, naur de e te bors (till bords)! Sk. (Jag glömde) 
00 ta laddeståokken åo jeviiaspibena (gevärspipan) Bl. 
(Berömmer du honom) say kan du laukka ut vetet au 
hanåm (locka ur honom vad han vet) Bl; likn. från 
SkSSm. Stimmas yjnen a'9 se e.d., skämmas ögonen 
ur sig Bl; motsv. från Sk. (Det är inte farligt att bli 
ormbiten i hälen, om) °en kan sua (suga) ut giftet au 
hälen Sm. (Genom att låta het enlag stå i kärlen) "ta 
lålcktän au trät Sm. Ta ta'ppen å en ty'oya (tunna) Ha; 
motsv. från Sk. Dä'nn kan en ente få o'r å (få ett ord 
ur) Ha; likn. från Sk. (Kon höll tillbaka mjölken) "så di 
inte fick å-na en enda drsppe Ög. Rän-å'v mjo'(ji åv 
skå'ln hälla bort mjölken ur skälen (o. hålla kvar grädd-
en) Dal. — särsk. 1) i uttr. "tala e.d. (S1c131) el. snacka 
(Sk) el. prata (Ha) av skägget tala ur skägget. Tal-ud 
a9 falygget, å statt inte tå'kken (stå inte så där) å 
mnnnila få a de sä'l (för dig själv)! Bl. — 2) i uttr. "få 
av sig (B1Ö1SmÖg) o. "komma av sig (Dal) + inf (e.d.), 
förmå sig till, "få ur sig" (att), resp. komma sig för (att). 
"De va engen summ fe au se å flau en katt Sm. — 3) i 
uttr. (vanl. med nedsättande el. kritisk innebörd) som 
anger att ngn avsöndrar ngt (såsom avföring, saliv; 
foster) ur kroppen el. oöverlagt el. obehärskat e.d. yttrar 
ngt, "häver ur sig" ngt o.d. SkB1SmHaVg samt enst. 
från UlVstmHs1; se bladdra, bl ak a, bära, 
drämma,flöda,göra,haspla,kläcka, slå av 
sig m.fl. — 4) i uttr. "ta ngn av daga (o.d.) SkBISinHa 
VgG1ÖgUlLp1Nb; se närmare u. dag. —5) i (eg. ellipt.) 
uttr. utan obj som betecknar det som avlägsnas osv., o. 
angivande ett mer el. mindre fullständigt avlägsnande 
osv. Sk—VgÖg—Vstm. Vri å la'sa vrida ur trasor Sm. 
Tappa å' ka't (karet) Vg. Ho kokte å' ska'ykem på 
kalva säna me'r (t.o.m.) Ög. °Ho ä i filjse (fähuset) å 
drar å koä (mjölkar kon) Nk; likn. från ÖISmVgÖg—
Vstm. 
B. i uttr. som anger att ngn el. ngt befriar sig (el. ngn el. 
ngt) från ngt el. gör sig kvitt ngt (en börda, ett visst 
fysiskt el. mentalt tillstånd e.d.) el. släpper greppet om 
ngt; ställvis. "Slå av sig (stybbet) om mila el. tjärdal: 
genom att "slå" kasta av sig stybbet VgÖgVrmUl. (Ox-
arna) ville järna slå å' se u'ket, ingan (oket, innan) di 
ble vana Sm. (Du får låta den misskötsamme yng-
lingen) °väre i fre, han får järe åv säg ria ("göra av sig 
fiden", dvs, rasa ut) Dsl. (Jag) "skall laup (springa) av 
mi läit fatt (litet fett) Gl. Vi ville åksla å' ass vi ville 
"axla av oss" (dvs, lämna vårt uppdrag) Nk. (Jag blev 
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bättre) nöja fekk save ru'se å-mmä Vrm; likn. sporad. 
°Du valt (bör) int fläpp å tömma (tömmarna) SVb. Eta 
a' sä gra'an (den starka matlusten) NVb; likn. från 
ÅmVbNb. — särsk. i uttr. "springa av sig kåtan 
(ysterheten) o.d.; DalGstHslÅmVb. (De hade stor gästa-
budsstuga) °å där skulle ongdomen få dansa kåta åv 
säg så Ringen natta räckte Hsl. (Unghästen släpptes ut 
för att han skulle) "få skspa å sä kåta Åm. 
C. i uttr. som anger fråntagande el. fråndragande el. 
förminskning o.d. 

styrande ord som betecknar person (el. djur) som 
fråntas el. berövas ngt (en tillhörighet el. en förmåga 
e.d.) NGötalSvealNorrl(ej MpJ1), i vissa uttr. (se slutet) 
äv. övriga Götal. °De kroki (kreaturen), sum di sOäläd 
makti (stal kraften) av, blai magrä u maktlausä (kraft-
lösa) Gl. (Han är så snäll) så di gnällar a'v han va' di 
vill Gl. °Rykk åv en fijoln (honom fiolen)! Ul. Will-åv 
ralckum spo'Airea villa bort spåret för hundarna Dal. 
Hari. tog å' a (honom) pistoln Hrj. He tåo g' no malse 
båti monn (när han skulle framföra ärendet), det tog 
ifrån honom "målet bortur munnen" (dvs. talförmågan) 
Nb. — särsk. (överg. i I 3 A b) i uttr. "ta livet av ngn el. 
sig o.d. (i DalNb äv. "ta av ngn el. sig livet) Göta! 
SvealGstikmLpINb. Je'kta (gikten) tar inte livet å nsgen 
Ha. (Han skulle) tag-å'v isumjar ulcsam (den här tjur-
en) trdiveä a mig (åt mig) NDal. 

för att ange fråndragande; jfr II 5 a. 1) i det opers 
uttr. "det drar (i Dal äv. drags) inte (ngt e.d.) av dem el. 
det (e.d.), det är ingen skillnad mellan dem, resp. det 
skiljer el. fattas inte ngt (e.d.) VrmDal. Da drag i'nt na 
å' rsm på lä'ena (i längd) Vrm. Dö drar int myttjy åv 
dö Dal. — 2) i det ellipt. opers uttr. "inte vara ngt av det 
i fråga om påstående o.d.: inte vara ngt att dra ifrån det 
e.d. Dal. E(a)-la'-it wg,l' noa å'b-dyö det är nog inget att 
pruta på. 

för att ange en (successiv) minskning av ngt; särsk. 
1) av ngts längd el. grovlek o.d.; täml. allm.; jfr kanta , 
snedda, stutta, tynna av m.fl. °Ronn-au den 
däre vasse kanten! Sm. Spetsa å' -n (den, dvs. tråden) 
Nk. Ja ska ta å' brä'e en tumm Vrm. °Halmstacken 
skulle snutas åv (ges spetsigt avsmalnande form uppåt; 
för bättre avrinning) Ul. Alls å'v stu'ttjim till en "hals" 
smala av parti av (vägg)stocken Dal. Stytt å'v tjo'Clam 
korta av kjolen Dal. °Tunn-åv kanntim (kanten; vid 
laskning av läderstycken) Dal. "Han ha kårtö å tömmen 
Vb. — 2) av ngts el. ngns värme el. kyla; ställvis; jfr 
kyla, slå, sv alka av m.fl. (Det är så varmt,) "vi 
går i sjön e hånnvenning å svalor äv äss Sdm. Ulrum 
tjylr å'-m(m)jo'tjin litt vi skall kyla av mjölken litet 
Dal. (Vattnet är så kallt, så jag skall) "stelt ä nesst 
jälldem å 21å åv dö kitö ställa det vid elden o. kylslå det 
litet Dal. (Skulle ngn dricka nymjölkad mjölk) °ss fekk 
vi no Lm å a (svala av den) Åm. 

i uttr. "ligga, slå, stå av sig om födoämne o.d.: för-
lora (en del av) sin smak el. kraft o.d.; ställvis i Göta! 
SvealNorrl; se närmare u. resp. verb. 
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D. i uttr. med innebörden att ngn släpper ngn med 
blicken el. släpper tanken på ngt el. upphör att ligga 
över ngn med krav e.d. 

i uttr. 'ta ögonen av (från) ngn Sk. En kan knappt ta 
y'nen a'w dåmm, får då' kona de ta' nod (ngt). 

[jfr fvn, isl sjå af einhverjum] i uttr. 'se (i Hrj äv. 
titta) av ngn släppa ngn med blicken NDalHrj. An beler 
it (man kan inte) sjå try åm (honom, dvs, den obe-
räknelige lille) NDal. (Det var nog vättarna han såg, två 
kvinnor i påfallande fina kläder.) °Män så såg-fl å dsm, 
o då va dsm alldeles botte Hrj. 

[jfr fvn, isl hyggja af einhverju slå ngt ur tankarna] i 
ute. 'tänka av ngt släppa tanken på ngt, skrinlägga ngt 
Hrj. Ho a ltd tägkt å' di' (det) no. 

i uttr. 'tiga av ngn sluta att ligga över ngn med krav 
el. böner e.d. SmHaVg. Ti a'o me lite! (till tjatande 
barn) Sm. 
E. i ute, med bet.: lämna avkastning el. föröka sig o.d. 

i vissa ute. med bet.: avkasta, ge avkastning; löna sig 
o.d.; spr. bel. °Havvern jer dålrit å-ssök Vg. (Om man 
inte har tur med smågrisar) "så gör de int a si till såil 
mä-ddum (lönar det sig inte att mackla med dem) Gl. 
°Jordi kastär av sej mykke pengar Sdm. "Hö räntä (det 
räntade) int å säg Vb. Jfr vidare u. giva, göra, kasta 
av sig m.fl. 

i uttr. med bet.: föröka sig el. förmera sig o.d.; spr. 
bel. Hun reded (riktigt) trglar å' se (om kvinna som 
ofta föder barn) Ha. "Öka av sig föröka sig o.d. Ö1U1Dal; 
äv. om  tillgång: förökas Dal. Jfr u. ala, avla, yngla, 
öka av sig m.fl. 
F. [urspr. till 4] i uttr. "ta avsked av ngn (se avsked); 
äv. i andra ute, med samma bet.; spr. bel. Ta fyra'ven 
å'v nån Ul. Han fil& å to ajö' sä rektet (så ordentligt) å 
allehop Lpl. 
G. efter intr verb (jfr I 3 C d); sporad. i GötalSveal 
Norrl(ej MpJI); särsk. 
a) motsv. A ovan Götal(ställvis)SvealGstHrjÅmNb. (Det 
kon har fått av tjuren) ha rånnet a'u hänne Sk. °Kryba 
au skenged (ur skinnet) Sk; jfr skinn. Håret gå å' me 
pladavis (fläckvis) Sm. (Vi fick inte ta av oss om 
fötterna) fsrrän isen hade gdt å' fönn Ög. (Då) 9össa 
fdttanä (lossnade handtaget) åv trmmbarä SDaL Si'gge 
ha gått å a g no ilskan har gått ur honom nu igen Hrj; 
motsv. el. likn. från NIcVmukin. (Somliga har så sluttan-
de axlar, så man tänker) at tråjja skå rinn a do att 
rocken skall glida av dem Nb. — särsk. 1) i uttr. 'flyga 
(el. falla el. gå e.d.) av skaft(et) om yxhuvud; äv. bildl. 
om  person (jfr skaft) GötalSveal (ställvis), GstHs1Hd. 
Trella å ska'ft(et) o.d., trilla av pinn o.d. Ha. (Nu har 
han) firyjji åv ska'ft(e) plötsligt avvikit (från sin plats i 
arbetet) Ul. — 2)i uttr. 'gå el. hoppa e.d. av led (i Sk äv. 
lede) gå osv, ur led SkVBISHa. De (dvs. knät) kåmmår 
alri art lee mer Sk. — 3) i unr. med innebörden att 
blod(et) rinner ur ngn el. att ngn förblöder GötalSdm 
NkVrmVstmGst. Ma'kta renner d'-n (honom) Sm; 
motsv. el. likn. från ÖgSchnNkGst. °Blom] gå å-na 

(henne) Öl; motsv. el. läm. från Sk—VgSdmVrmVstm. 
°Den raude laupar af honom Gl. 

motsv. B ovan; sporad. i GötalSveal. °Ut å spring mei 
er (dvs, er pojkar), så ria (ysterheten) går å er! Vrm. 

i uttr. som anger att kraft förloras ur dryck o.d. (jfr C 
d ovan); sporad. i GötalSveal. (Lägg på kannlocket) "så 
inte fakta (kraften) går å drekkät Nk; motsv. från 
ÖgSdm. 
II. efter adj, i uttr. 'komma klar av ngt el. ngn gå klar 
från ngt el. ngn; komma undan ngt el. ngn NHa. Han 
kom bra' lda'r å alla tjörare (hästskjutsar), män dö va 
krappt (trångt). 
i. efter verb med innebörd av befmtlighet, styrande ord 
som betecknar ngt el. ngn varifrån ngt el. ngn är el. 
hälls skilt (skild) el. är avlägsnat (avlägsnad) el. borta 
o.d.; sporad. Sin (sedan) li'ved e åw kräjed (kreaturet), 
så etc. Sk. °Han hade ente övenen (ögonen) au na pau 
haila tien Sk. °Albuen a åo le armbågen är ur led Bl. 
Han hade mtrssa å'-sse (avtagen) Sm. 	lengi inte 
isen va å sjöga (sjöarna) skulle inte harva tas fram 
Sdm. Hål a' se le'osa hålla lössen ifrån sig Nb. — särsk. 
i uttr. 'vara av sig i huvudet vara dum, vara "borta" (i 
huvudet) Ul. (Gubben var illmarig) °å skull un (man) 
kunn sls keft me-n, så feck un te minstingen int va åv 
sä i huvvu int 
4) i uttr. som anger att ngn tar emot el. (in)hämtar ngt 
o.d. a) styrande ord som betecknar ngn (el. ngt) som 
ngn tar emot el. får el. köper el. önskar el. väntar ngt av 
o.d.; täml. allm. (ej MpJ1). Vi skolle ha en pose kagår 
aww-nåm (honom, näml. bagaren) Sk. Han vele vi 
sulle ta gli (arrendera gården) å-n Vg. °De kan ingen 
begärt' större vett åv oksen än han ha fått (tales.) Sdm. 
(Skogsrårna) lånte bryggkök (bryggkärl) å-ddsm Vrm. 
Drikka jett giras (bli bjuden på ett glas) vin åv nsn Ul. 
"Ja fekk så gojakp åv-n (honom) Gst. °Kan jag få tigga 
mäg en pipa tobak åv däg?Hsl. Hö jä-Am tjertip kårven 
a hu'nnåm det är som att köpa korv av hunden (i fråga 
om att göra affär med snål person) Vb. Han kunn int 
vänt villär å o'gga man kan inte vänta bättre av barn(en) 
Lp!. Hån ha vehå'le (han har medhåll) a lesran Nb. — 
särsk. styrande ord som betecknar källa till vetande el. 
kunnande o.d. GötalSvealGstHrjNb. Dänn ja hå'-et 
(hörde det) å, s,qa‘e (sade) att de ä sannt Sm. °Jak fekk 
ente veta nstt å-na Vg. "De syns väl åv gårspapperna 
(åtkomsthandlingarna för gärden), de Ut. Hag lacle spala 
å nä'htja han lärde sig spela av näcken Hrj. Hak e'ett a 
he9sfait hör efter hos husfadern Nb. 
b) styrande ord som betecknar förråd el. källa till försörj-
ning e.d. som ngn hämtar el. tar ngt ifrån (ur); sporad. I 
tar jo va'nn aw brö'nnen ni tar ju vatten ur brunnen Sk. 
°Den som hata kloen (dvs, katten) få inga inkomst å 
koen (ordspr.) Sm. Dkr uld tdgå åv bolckam e dkr uld 
åvå de (dvs. förfäderna) skulle ta från marken det de 
skulle ha (dvs. behövde) NDal. — särsk. i uttr, med 
innebörden att ngn dricker el. äter ur el. från ngt (kärl 
e.d.) SkVB1SSmSHa samt (mindre vanl.) VgSdmDal. 
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'Supa av ett fat o.d., om hushållsmedlemmar e.d.: äta 
skedmat ur samma fat SkVB1 (jfr supa ). Daj skolle 
di'ppa (de skulle doppa) alla att din kå'pp å sy'va 
sa'mma fa'd Sk. "Di aud ståmpekagema au järned de 
åt "stumpkakorna" (ett slags pannkakor) ur pannan Sk. 
De e så omöjelet såm å drittja hed gröd åw en flaska 
(tales.) Sk; likn. från SSm. (Tro inte att oxen) °konne 
drekka do tjöllena (källan) VB1. 	bakä ur saken å 
ätä åv spette (brödspettet), de ä °drygt Sdm. Drikk å 
spillkummen! Dal. 
c) i ute. med innebörden att ngn el. ngt har el. får (e.d.) 
gott el. ont, nytta el. skada, glädje el. bekymmer e.d. av 
ngt el. ngn GötalSvealGstHrjÅm—Nb; jfr vidare u. 
god, ond, nytta osv. (Drängarna) 'hade alltid ro 
(nöje) au å mes (retas) mä-n Sk. Gräset ha nöka å 
laggåstjäta (gödselvattnet) Sm. Du får jaka ldna-n 
(låna den) om du kann ha ns gayan å-n Ha. Han 
ha-gina besvär å set bråk (bråck) Vg. (Vi kan inte se på 
kornet) "att ii har hatt någu nöd av kyldi (har lidit av 
kölden) Gl. (Det spörjs) am han få-ricly me'n å dä 
hälta'get han fekk Ög. 'Den psjken har di-nte mykken 
glräje åv Nk. (Ett bra bärår var ngt) "som man hadde 
gått åv hela åre V stm. Fi'stjin a fel ha' bra' åb-dy',0 
fisken har då bara gott av det (näml. bäverns damm-
bygge) NDal. Jä illskas å' di jag ängslas för det Hrj. Ja 
fikk tökken föra'rjäls å hä'nna (så mycket förtretlighet 
av det här) Lpl. 
5) i uttr. för härkomst el. ursprung o.d.; styrande ord 
som betecknar 

ngns födelse- el. hemort Sk. De e Pärje'pps E'lin åv 
kspe (Äspö sn) SSk. Mårten Pä'rsen aw Ji'sle (Gislövs 
sn) SSk. Almkvi'stas sön aw Saknbi Almkvists frän 
(byn) Sandby son SSk. Hann va kommen ap slätten 
NSk. 

fader el. moder Sk. Hum va aw en lajj mor hon (dvs. 
ett stoföl) stammade från en ondsint moder. 

släkt el. folk e.d., som ngn anges härstamma ifrån el. 
tillhöra (jfr 110 A) GötalSvealHs1HrjNb. °Han va au 
tröll (var trollättling) Sk. °Elna å Måns va osse (också) 
au gåsana (dvs. Gåse-släkten) Sk. (De vill låtsas vara 
ngt — som om man inte visste) hö dij a kåjnna ap få 
fålk vad de är komna av för folk Bl. Han va ap fiknasltllt 
(finnsläkt) Bl. Prä'stafruen ska va å höj stäjnma (av 
förnäm familj) Ha; likn. från SmVgNk. "Du (dvs. Gustav 
Vasa) ihr åf diere rätte Kunungs stemmune (den rätta 
konungaätten) NDal(Prytz). °Jer-n a nä hökgt? är han 
av ngt högt (dvs, av hög härkomst) Nb. 

ngns (el. ngts) ursprung el. upphov i allm.; sporad. 
°Antan du a (antingen du är) då å Gud älla faan sa 
skrämme du me då inte Bl. Ukaa eå ir åv u's,nd eld 
wen er3 from det (näml. älvorna) är av ondo, el. vad det 
är NDal. 
6) i uttr. som anger att ngn el. ngt framställs el. består 
av ngt el. utvecklas e.d. frän ngn el. ngt (till ngn el. ngt) 
o.d.; äv. i mer el. mindre bildl. uttr. 
a) styrande ord som betecknar ämne el. material som 
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ngt (el. ngn) framställ(t)s av GötalSvealGstHs1HrjVb 
(JALinder)Nb. "De hused e murad åu röste'n (rött tegel) 
Sk. "Ja skolk sy ett föcdcle ao dö iyet Sm. (De finhackade 
lungorna) å sen kokte de lokoemos å' at (det) Sm. 
(Potatis) °sunt fållci brännäd brännväin av Gl. °Tjut-
honene (vallhornen) va jord åv kohorn (el. oxhorn) Hsl. 
(Man måste blöta lädret) Ina ne gar djera na a' ne innan 
det går att göra ngt av det Nb. — särsk. i uttr. "vara gjord 
av godo (av gott material) o.d. SinDal. Ja sa sä' (jag må 
säga), ho d jo'd å go'e (om kvinna som fyller 99 år) 
Sm. Da d å go'e jo'ht det (dvs, maten) är lagat av goda 
råvaror Dal(Särna); motsv. från SmNDal. 

styrande ord som betecknar ämne el. material som 
ngt (el. ngn) består av el. (se slutet) smakar el. luktar av 
GötalSvealGstHslÅmVb. Pigga (pinnar) åjj eke ä bä'st 
te stega (stegar) Bl. (Drängen) skull ha två fo'tur åv 
biraggarmväv å e åv likgari V stm. (Man måste) 02vå 
tdslrmupä åv stulckum o sti'enum ha tålamod "av 
stockar o. stenar" (dvs, ett orubbligt sådant) NDal. Ta'ke, 
hd (det) va å grakbarken (granbark) Åm. — särsk. sty-
rande ord som betecknar det varav ngt anges smaka el. 
ngt el. ngn anges lukta; ställvis. (All torvmossfisk) 
smågar aw tå'rajor (torvjord) Sk. Han stdmmer (luk-
tar) å brännvinn n'de'r (den där) Hsl. 

styrande ord som betecknar ngn el. ngt som ngn el. 
ngt utvecklas el. förändras el. övergår ifrån att vara 
GötalSvealGstHs1HrjVbNb, i bet. 2 nedan äv. 
Da blir igya å'pnigsmänske ap day dägena det blir 
ingen ordningsmärmiska av den flickan Bl. (Småfåglarna 
hade byggt bo) °å fått dit ett ägg såm ble en jök au 
SSm. Dä bki-ciokk igget å'v et ina ja' kå'mmer, sa 
kl/Ynkan (ordst.) Vg. Ja jocje f8lrk å-n (näml. en över-
sittare) Ög. (Torrvädersmolnen) di va sån-där-Inte, 
sem inte så ut å blri n4t å' Ög. (Jag får gå o. halta o. 
linka,) ett ynlclit skrelle ha dö vurti åv meck VSdm. 
"Han baud no dill, men ä vahdt int na å dy han bjöd 
nog till, men det blev inget av det Vb(JALinder). — 
särsk. 1) i uttr. med bet.: göra (en) narr av ngn; driva el. 
gyckla med ngn (el. ngt); täml. allm. (ej bel. från 
G1MpJ1). "Göra narr el. spe el. spektakel av ngn (el. 
ngt) se u. resp. narr, spe, spektakel. "Göra lek av 
ngn el. ngt Lp1Nb; stäjnten (flickorna) djåoir lek å 
påjko (pojkarna) Nb; se vidare u. lek. — 2) i uttr. "göra 
av ngt el. ngn göra (det el. det) med ngt el. ngn, ta sig 
till med ngt el. ngn o.d.; sporad.; äv. dels: behöva ngt 
o.d. (ÅmVb), dels: göra (stor) affär av ngt el. ngn; visa 
ngn (överdriven) uppmärksamhet; bry sig om ngt o.d. 
(SkG1U1); se närmare u. göra av. Ha (vad) skole de 
jort ,g'w en (honom) ? Sk. "Jag wejt int hwa jag gör å ä 
(det) Vb(Stenberg). (De gamle är med på att han skall 
ha henne,) "di gjorr så mkd (mycket) å'v hinge norr 
(när) horn kommor darr (dit) Sk. Dän han kan äntliän 
gör av ä (det), när-n talar um någä Gl. — särsk. i (fråge-) 
sats inledd av "var (i Dahl äv. "vad), placera ngt el. ngn 
o.d. (se vidare u. göra av) GötalSvealHs1HrjJ1Åm. 
Hsr jocle ja å sy'nålra ra (då)? Dsl. Hst djo-clu å' 
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bo'tjin (boken) ? Dal. Vår (el. vått) ske je jara by'tt'n 
(byttan) ?J1. 
7) för att ange orsak el. grund el. anledning. 

styrande ord som betecknar yttre orsak; täml. allm. 
(ej bel. från Mp, få bel. från J1). Hår en ds'jjår (så man 
lider) aw hi'dde (värme) i da! Sk. °F1usstät va fatt 
(flustret var svart) å bi Små!. Dt/ ä så en kan spy' å'-t 
Ha. All jolta ä flinen vä'kk å rä'ognet Ha. Ja jocle-t 
rcrint ay me'sshapp (misstag) Ha. °Nä tia ä ute kan en 
dö åv ett loppebett Dsl. °Ja ä att (allt) så illä'ndi å varrk 
Vrm. °Att du ska wa so arg åv inggu (för ingenting) 
NDal. Bi bkakk i ökan (bli brun i ansiktet) åv so'Irsn 
Gst. Dsmm (dvs. kreaturen) mår inte väk åv na (näml. 
åskan) Hsl. °Togg å kskva (kalven; om dräktig ko) Hd. 
Rö a rust (rost) J1. Hö vara sy'fitårii han var brnillays 
det var av svälten han var kraftlös i benen Vb. — särsk. 
1) i uttr. ^komma (sig) av ngt vara förorsakad av ngt, 
bero på ngt; sporad. i GötalSveal. °Snäuu (snuvan) kåm 
si av de att ja blai vatar (våt) Gl. — 2) styrande en inf; 
sporad. °Ain blar saur i mångvigoma (blir sårig i mun-
giporna) au o eda krövs (kräftor) Sk. °Ja för så tråttar 
av laupä jag är så trött av att gå 01. Jä fa illt i riggän a 
stjera jag får ont i ryggen av att skära (korn) Nb. —3) i 
de konj förb. "av det att (SlcG1) o. "av det (SkVgNDal 
Åm—Nb), av den orsaken att, på grund av att, därför 
att, eftersom. Å w de ad vanned (vattnet) for ö'vår 
balken så bejikk jo gåuren si (klarade sig ju gården) 
Sk. Här e så vgrmt åw dg vi har ståd å pressad å 
stråged (strukit) hela dan Sk. FA3 mr y'vändes fint dar 
(det är väldigt vackert där) åb-dy9 siu'n (sjön) synes 
NDal. Jä haadd så harrt (jag "hade så harmt", dvs, blev 
så harmsen) a dy' jä yiyt fi,k vara vä' (vara med) Vb. 
°Hä (det) vara dy hann vatt blst sm fsttren (blev våt 
om fötterna) ssm hann vatt sjuk Vb. 

styrande ord som betecknar inre orsak el. bevekelse-
grund e.d.; ställvis i GötalSvealNNord. °Han kom au 
aelt fårrvede (ren nyfikenhet) Sk. Day skrä'nde moå ay 
gla'aj då grät mor av glädje NSk. (Störta sig i fördär-
vet) ay sä'ls velje av egen vilja Bl. (Han trivdes inte på 
gärden) °utan bira sjuker å vantrevne Vg. (Att bo en-
sam,) de gå'-cle, åv gdmmak va'na Ul. Dö åv sårj Ut. 
TO, 	åp-ta'rvin ta (upp fisk) av girighet NDal. 
8) styrande ord som betecknar medel el. sätt; med (hjälp 
el. användande av) el. på el. för GötalSvealGstVbNb. 
(De) °rid å dralck åw glatta livad Sk. °Sjäppe sao (skäp-
pa så) å sjäppe fao, va ska ja fö (föda) me ao?Sm. °Ta 
å je fjäamånn (högeroxen) ett draj au svejen (vidjan) 
sau han inte släpp& (släpper) sej ätte Sm. WE (vad än) 
gresen äte-5å triffs-en å-t Vg. (Du har suttit på lasset) 
°å hålli dö i å alle krafter Ög. °Vi får le je på-im lite å 
sänna vi får väl ge den (slöa lien) litet med "sändan" 
(sandstensbrynet) Ög. °Åm di (om de, dvs, barnen) ti 
någe näsvisä, så ge däm å rise Sdm. °Dä står en mål av 
det håller man sig länge mätt på Nk. Han lever å vattn 

no'kavär (nordanväder; tales. om  person med knapp 
försörjning) Vnn. Kri'tra mjskka så okristle åv n-clä  

drån4en korna mjölkade så oerhört av den där dranken 
SDal. — särsk. 

i uttr. "se av ngt se med hjälp av ngt, se vid ngt Bl 
SmVgGlUlDal. °Släck lampan, för nu sir du å dagslys-
et! Sm. De där bkfgket (blinkandet av en lampa) de si'r 
en ju inte å' Sm. "Se av dagen (dagsljuset) B1SmVg 
GlDal; (de tröskade) så lägga da (de) såge å da'n Vg. 

styrande ord som betecknar föremål e.d. som skadar 
(el. orenar) ngn genom att denne berör el. stöter emot 
föremålet osv.; med el. på SkBISmHaÖgDalGstVb. (När 
jag rensade fisk) kåmm ja te å steldca me här ij tå'nimen 
ao attt fe'skabagn Bl. (Starren) va va'sselå dä'nn 
ska'r en sä å' i hä'nnera Ög. °Ja jekk sta å bra'nd mö 
åv spi'ssn Gst. Ha du soste de (smetat ner dig) a grö'tum 
(gröten)? Vb. 

i utur. "av sig (mig osv.) själv(t) av egen vilja el. 
ingivelse el. förmåga e.d.; utan yttre påverkan; automa-
tiskt e.d. GötalSvealGstHslikm—Nb. (Du skall inte ta 
på det med smutsiga fingrar,) löle du inte sau meed 
(begriper du inte så mycket) au de säl? Sk. Dö' ha inte 
Kalle fot å sä fä'kv, han ha hat balbkåsara Sm. (Käl-
lor) Miner s'pp å sä fä't Ög. °Kann ni de åv er fällva? 
Ut. (Det var gott före) °å hestn to på smålöjp (började 
småspringa) å se sjökven SVb. °A se schört fann han 
eint hamm (hittade han inte hem) NVb. — särsk. i uttr. 
"falla av sig självt, se falla. 
9) styrande ord som betecknar det logiska subjektet för 
verbhandlingen. 

för att bilda agenten 1) i passivkonstr. GötalSveal 
GstÅm—Nb. Denn löjnen e iho'pptjägd (hopdiktad) 
aw bys sladdårkå'når (byns sladderkäringar) Sk. An i 
rföin åp-ta'rvin han är riden av "tarven" (girighet) NDal. 
Ja ha vutte stuttjen (blivit stucken) åv en törirostagg 
Gst. Muy jilläsä int å sy'na muren gillades inte av 
(brand)synen Lp!. No vak du ja't (nog blir du hjälpt) å 
ha'nn ssm 	goa'kkte (så välvillig) Lp!. Ipigåj kåles 
går vgn a nöfflöya Uppigårds kalla(de)s vår gård av 
"nybyarna" (nybyborna) Nb. — 2) efter "låta med aktiv 
inf + refi obj; enst. bel. från GötalSSveal. (Vid gräv-
ning efter jordgods visade sig underliga syner) 'månn 
de skålle di ennte la naira se au å ennte snacka, får 
(för) etc. Sk. 

i satser där ett p ptp kan underförstås. 1) efter adj i n; 
sporad. i GötalSveal. De va fårstå'ndet åv han Sk. Dö 
va då dåkit å skoläraii å jära så Vg. (Far har köpt en 
sådan där tillbringare o. äter inte mjölk med sked längre;) 
°de der ticker (tycker) ja ä tokut åv min gamlä far Sdm. 
— 2) efter subst; enst. bel. från GötalSvealän. °De e 
bårra pofong (bara påfund) du hanom Sk. 
10) styrande ord som betecknar slag el. art som ngn el. 
ngt anges tillhöra el. varav en mängd (el. ett slag) anges 
samt i anv. som ansluter sig härtill. 
A. styrande ord som betecknar slag el. art som ngn el. 
ngt anges tillhöra GötalSvealHs1HrjVbNb; jfr I 5 c. En 
ko å sko'boras (det slag som skogbygdsborna har) ä 
liden å skrin (mager) Ha. Han ä å dä'nn a'tta, at han 
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a'i iss jära nstt (aldrig ids göra ngt) Vg. °Körkevärclen 
va en bonne åv den gamla rejäla ssrten Nk. °Så är ni 
föll inte kav (alldeles) åv dä dummesta slage heller 
Hsl. He far a mciknedjyy det är av "mindregärden" 
(det mindre slaget), dvs, mindre än vanligt el. tämligen 
litet (om t.ex. skörd) Vb. — särsk. i vissa ellipt. uttr. a) i 
förb. "av ngt av ngt slag, ngt slags NDal. E war in 
ma'kk åv ngger det var ngt slags "mask" (insekt). — b) i 
uttr. "vara av det om person: vara så artad el. funtad 
(att), vara sådan (att); ha den inställningen el. det intresset 
e.d. NDal. An war clb-dy'0: an dygd it lat bld eå an såg 
(att han inte kunde låta bli det han såg, dvs, att han 
stal). (Fiskade de under myrslåttern? — Ja, de gjorde då) 
'boö e'D o åk so (det också, de som) wa'r åb-dy'ö. 
B. styrande ord som betecknar slag el. art varav en 
mängd (el. ett slag) anges. 

i förb. med subst DalVbLp1Nb, f.ö. sporad. (i VgBoJ1 
bl. i förb. med "hop, se nedan). Där km (låg) stora 
pjylcka (högar) au döa lcröppa (kroppar) Sk. °Han hade 
hatt tljna stora bånnte au trajgräjber (en stor bunt trä-
grepar) Bl. Olika slyj å sann (slag av sand) Sm. E kam 
in fust åv snjus det kom en fot snö Dal. Twa bystter 
db-be 'rum två hinkar med bär Dal. E 140 ra (iv svoclom-
ar Ost. E ä'ät a grf sa ett "älde" (en kull) grisar Vb. Hä 
va mägda å fslk denna det var en mängd folk där Lpl. 
I gre'eot a sålt en nypa salt Nb. Do sko eta u'pp i pund 
a ha'r oj to'onn a kolo firi do dgj du skall äta upp ett 
pund hår o. en tunna kol innan du dör (tales.) Nb. — 
särsk. i fdrb. med 'hop(er) (el. "hopen BoG1) Sk—SmVg 
BoGINkVrmUlDalGstHrjJ1—Nb. (Hon satt där) °å 
jamsade äjn hoper au loatprad (struntprat) Bl. Här ä dä 
en hel ho'ppr-a btil'e (bär) Bl. °En hoppr-å drsse en 
mängd orensad säd Vg. °En hela hobbenn-a hsir (hål) 
Bo. °Di har en hopper-e °mer i lag Vrm. (Där var ett 
stenröse) °å $s vax e (växte det) 'n hop a grana oppsinn 
(uppefter) steinröysn Jl. (Anm. Prep i formerna a el. e i 
SmVg äv. uppfattad som hörande till "hoper (vartill kan 
fogas ny prep); jfr °ett hoppre å ägg Sm, °en hopera mä 
benmjsrl (benmjöl) Vg o.d.) 

i förb. med n el. oböjl. form av adj el. (se 4 nedan) 
med pron DalVbNb samt sporad. i Götal; jfr C nedan. 
Fsrr i tin va de mö'ökk å uoydomm hes (här) Öl. Ved 
(vett) har han ju ente möt (mycket) ao Ha. °Mangti 
(många) som hadd mindar av läin (mindre lin) ..., di 
bräukt (brukade) etc. Gl. Bar-i'nn Ijt åv wräi bära in 
litet ved NDal. (Det är när folk dricker) e werd mja'sst 
åv ys,s1rukkum det blir flest (bil)olyckor NDal. °Vi fe'eng 
bra a kon a're janna vi fick bra med korn det här året 
Vb. My'ittje a bölckreun mycket böcker Vb. (De som 
var rikare) å he so msjr a silvren och hade (likasom) 
mera silver (, hade lagt det i ngn kista) Nb. — särsk. 1) i 
unr. 'väl av ngt gott om ngt VgDal. °Jä a-nt nå vätt å 
brämmin (brännvin), män du ska få en tår ändå Dal. — 
2) i uttr. "mycket av det mycket av skilda slag, många 
saker, o. "mycket av dem många (människor) ÅmVb. 
(Trollet) °hadd se myjtje a' di ve se (med sig) Vb. 
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Mysttje å' dem gå int u't ve tjtrp e (är inte i stånd att 
köpa det) Vb. — 3) i uttr. "nog av ngt tillräckligt av ngt 
(VstmDalVbLp1) el. mycket el. åtskilligt (med ngt) o.d. 
(VbLp1) o. "nog av det el. dem åtskilligt (med ngt), en 
hel del o.d., resp. många (människor) (VbLp1). °Ranlcuga 
stolar ha vi föll nog åv Vstm. 'Hd far no y de nedi lara 
janna det finns en hel del saker i den här lådan Vb. 
(Kvinnan sade) °att hal haadd no a raina (åtskilliga 
renar) Lpl. — 4) i ute. "ngt av det åtskilligt el. mycket; 
äv. adv: förskräckligt (mycket) Vb(Stenberg). °Hä (det) 
war na å di gjänna (här). °Han bssa (pladdrar) na å di i 
dag. 
C. i förb. med adj (el. adv) som anger fullhet el. stor 
myckenhet o.d. 
a) i förb. med 'full; allm. (se vidare u. f u I 1); äv. i förb. 
med ptp adj "fyllad full (Sk) o. ptp adj med förleden 

o. med bet.: fullproppad el. -satt e.d. (sporad. i 
Götal). Där e fyllad aw hy'ns (fullt av höns) å kani'når 
SSk. Ja ä fullpucler ("fullpyrd", helt inpyrd) å då'mm 
(damm) Vg. Hela va'ttne e fullt å kry'b (kryp) Bo. 
°Stäuu (stugan) var fullstampi (fullpackad) av fålk Gl. 
/Yäxan (pjäxorna) va full a sjit Mp. — särsk. med prep 
(å) kontraherad med ändelsevokalen i sg fulle o. pl 
fulla NHa. Han ä fule lu's (full av löss). (Det var 
präktiga nötter) å vära fulla tjäke (fulla av kärna). 

i förb. med "halv till hälften fylld, halvfull SkÖlSm 
ÖgDalHrjÅmVb. °Tjelen (kaffekitteln) ska ente va hal 
au såmp Sk. (Tar man upp en hink vatten i sjön) °sao 
faoå en dän halvå ao lcrabbå (kräftor) Sm. °Dä ä hslrv 
båt'n å vatty Hrj. Kaggen ä halv å strgrmig Åm. 

i uttr. "tjock(t) el. tätt av ngt (med ngt) SkB1SmG1Nk 
Ul—GstÅm—Nb. (Slädarna kom på kyrkvägen,) lågya 
ra'er mä tä'tt å ju's Sm. Hö ä-§ä (det är så) Oåkkt å 
söltvän henna (svalor här) Lpl. 
cl) i vissa uttr. med bet.: så stor mängd el. så oerhört 
mycket med ngt, så full(t) av ngt: "så dant (sälls. äv. 
dan) (Ö1SmögSdm) el. så förskräckligt (ÖgSdm) el. så 
nock (Sm) el. så otaliga (Hrj) el. så pass (Sdm) av ngt, 
o. "vad allt av ngt (Sm). °Di hadd fått så dant å gäddä 
(gäddor) Öl. Di va så dake å frat (ohyra) Sm. °Dä ä så 
förskräck& å snö på väjen Ög. (De är fullt ätbara,) 
små'sbbsran (småabborrarna) fä fekk ss g'tsle å dani 
Ta'nn§:ga (i Tandsjön) Hrj. °Dä ä så pass å brämlingär 
unner trä (grenskott under trädet), di ha stuli päro häri 
natt Sdm. Kåm ska du se v-allt-e nö'tter! Sm. 
e) i uttr. "utöver av ngt full av ngt Nb(Ö.-kalix). (Det 
kom in) in stå gr kär (en stor karl), trytgvi a räjm uti 
stjedjen (rimfrost i skägget). 
D. i förb. med verb (i opers konstr.) med bet.: vara fullt 
el. vara stor myckenhet; myllra, vimla GötalSvealGst 
HrjVbLp1Nb. °Dä redit mydde au råttå i stialaet (råttor 
i utrymmet där den otröskade säden ligger staplad) Sm. 
Hö ra'uar av al (ål) Gl. °De kräller åv sabbik (elritsa) 
ve brygga Ul. Del alles (alldeles) krä'ker å ba'r (barn) 
Gst. Hd vi' mlre (vimlade) å pi' ssmögeri (myror) Vb. 
11) styrande ord som betecknar den helhet varav ngt el. 
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ngn anges utgöra en del (en kvantitet); äv. utan angiv-
ande av delen (se e). 

i förb. med subst; täml. allm. (ej MpJ1). Tråkig, dö 
va en *fadd a a'göt (fjärdedel av året) SSm. (Vad är 
ni nyfikna för,) °era dumminga, sum ente begriper ett 
Rim (skvatt) å-t likavälr Vg. °Va prästen sa, de örde di 
inte ett ol (ord) <Iv Ul. Eö irj9 wa'jk tnn åv U'ppdrassam 
det är en vik (som går) in av (sjön) Uppdjusen Dal. °En 
del å de där dälene (kärlen) hadde ho bytt at sä (till sig) 
för brännvin Hsl. °Dsm fekk hota å hdrnmannan 
va'nnder (hälften av hemmanet vardera) Hrj. (Få med 
sig kalvkött, bröd o. smör,) i små It  a wått ett smul (en 
smula) av vart(dera) Nb. 

i förb. med pron el. räkn; täml. allm. (ej MpJ1). Där e 
tre år imellåm vä'r å e'n åkc vå'ss (oss, näml. syskon) 
Sk. Va fluesmäkken å smäll nånna au di mönne fluånå 
(ngra av de många flugorna) Sm. (Det fodret äter korna 
upp i ett nafs,) å sinn sa-n (sedan skall man) inte ha ns 
te smålcrittura Vg. 0J bryllaup jär de vanlit fdirä av 
varå på bröllop är det vanligt (att man bjuder) fyra av 
vart hushåll Gl. 1'pin~ åp-p4kum ånumes den ene 
av hans pojkar NDal. 'Nåndera åv er skä få fskji mä 
mä (följa med mig) Ost. °Ett åv era får ha komme la 
mä (kommit bland) våra Hsl. (Till de kortspelande kom 
en karl in) ssm igen å' däm tjänt (kände) Åm. %in a 
gålo kale di Jåkkgåln en av gårdarna kallar de 
Jåckgården Nb. — särsk. 1) i (de vanl. adv) uttr. "något 
av något något litet; något så när e.d. NÖSmÖgNDal, 
o. "intet av ingo ingenting alls, inte det minsta; inte alls 
NDal. Wstt å ns få en vak (väl) kunne lite (lita) på-t 
NÖSm. (När de skulle till kyrkan skulle de ömsa skjorta) 
sm di va mö åkra nå'tt å nå'tt Ög. (Om de ändå hade 
sagt ngt) so ig edd a wjtå (så jag hade vetat) no'ö åv 
noger NDal. (Jag har brakat ha den här klänningen 
när) ig a wilra wårå no'ö av noger o'öewilder jag har 
velat vara någon liten smula finare än vanligt NDal. 
krdum (vi hörde) ftt åv tgga NDal. — 2) i uttr. "ett av 
det ettdera SmÅm; äv. (o. i sht) som konj: antingen 
ÅmVb; i anv. som konj äv. ensamt 'ett av Lpl. (Till 
dansen var det fiolspel o. ibland dragspel,) "se he (så 
det) ksne vara e'tt å' de, e däne (det där) Åm. Ett å de 
jett du föll fera (måste du väl fara) elle-clå lätta blri Vb. 
Ett å e't (äter) du, häll å (eller också) stig du opp frön 
bdirti Lpl. 

i förb. med n (el. oböjl. form) av adj (jfr d) GötalSveal, 
i vissa uttr. (se 1, 2) äv. Hs1HrjVbLp1Nb. Ja hade no'kk 
(nog) åv-et i flrere da (dagar) Vg. °Han geck där å 
raska (pysslade) mä lite å vart Vrm. (Förr har det) °vari 
gdiri gri'st åv dsm varit väldigt glest med dem (näml. 
älgarna) Dal. — särsk. 1) i uttr. 'ha mycket av munnen 
o.d., vara pratsam el. talträngd el. uppkäftig e.d.; ställ-
vis i GötalSveal samt Hs1HrjNb; se mun. an a väk åv 
tru'tn han har lätt för att prata Dal. — 2) i uttr. 'mycket 
(sälls. äv. nog) av tiden en stor del av tiden o.d.; ofta 
VbLpl. °My'tje a dn jör-n (han) ekgenteng Vb. (Vid 
trettondagen) bruk e (det) mystje å tin valt bida (bli 

blidväder) Vb. 
i förb. med superl GötalSvealHs1VbNb. Honn va 

li'gast (bäst) glo dåmm ij ha'jjle okgalcullen (hela barn-
kullen) Bl. Di mttäst å psjkan de flesta pojkarna SVDal. 
Elstn (den äldste) å dem Vb. 

utan angivande av delen GötalSveal samt sälls. i 
knVb. °Klockaren va au dom, som bådde kunna ta en 
supp å la vcura (låta bli) Sk. Dåpp, go vetnne, å de såm 
e' (finns)! Öl. "Ta te bonn (bottnen) i välliggen sau du 
fau mä (får med) au dö tjåkka Sm. (När första potatisen 
kom) "va nästan allt fslrk rädd fs tä äta åv dsm Dal. — 
särsk. 1) i uttr. 'ta av nyo (den nya skörden) Sm. Ja ha 
allt bspt (redan börjat) å ta å ny't1 (till bak). — 2) med 
underförstått (eg.) subj Sk. Där va' aw då'mm, såm 
våre litrare det fanns bland dem (dvs, bröderna) vissa 
som var lärare. 'Mär va) ao kamratetrna hade sätt ed 
(det fanns) kamrater (som) hade sett det. — 3) med det 
styrda ledet i gen SkSSm. °Rikmans bor (bord) ä allti å 
Sparmans, men fattimans bor ä alld Runnkwestens 
(tales. med innebörden att den rike är snål, den fattige 
frikostig) SSm. 

med avseende på o.d.; till. a) i förb. med pron el. 
adj o. styrande subst NDal(sälls.). "Alm ihr unge eif 
årorna han är ung till åren (Prytz). A' åv 2Igk "hon av 
(till) slaget", dvs.: av honkön. — b) efter adj, i förb. 'av 
sig (mig, dig osv.) till sin natur el. beskaffenhet el. 
läggning el. sitt sätt o.d.; täml. allm. (ej bel. från B). Ja 
e frdssen aw mi Sk. (När rovorna koktes med skalen på 
o. man skulle äta dem,) "si då va di alt lite bäskä åf sej 
Sdm. Veme'n (nedlåtande) å-ssäj Vrm. (Han dög inte 
till bonde,) Tör  an va klener å sjukliger åv se Ul. (Då) 
va fs'lrtje jusssm lite mera tjö'äksamm (kyrksamma) 
å-sse Hsl. Vairpa (valpar), dam ii ad (livliga) å' sä 
Åm. (Däri byn) vor däm sä filt (så fina) a' så Vb. 

styrande ord som betecknar föremålet för en utsaga 
el. ett uppvisande el. en kunskap el. en känsla el. känslo-
yttring; ofta motsv.: om. 
a) i ute. "säga av ngt (utom i S1cNb vanl. med huvudbe-
toning på prep), berätta om ngt; berätta el. omtala ngt; 
säga el. meddela el. framföra ngt o.d. (jfr säga av) 
SkG1SdmUlDalVbNb; äv. dels: anmärka på ngt, säga 
ngt om ngt SmHa, dels: överdriva ngt Vb; sällan äv. i 
andra uttr. med bet.: omtala ngt, skvallra om ngt Dal 
HrjVb. Åm ja ska si' gw ed (det), så va ja dokti i skolan 
Sk. Ja faur vd l si' aw mitt ä'rane (ärende) Sk. *Sing 
väisår (sjunga visor) u säg av histocjår Gl. Saj-å'v 
fnisum kondom berätta olika "komedier" (anekdoter) 
Dal. (Han kan aldrig behålla ngt för sig själv>) åt4-n 
.2,1g2par crb-dy0; utan han skvallrar om det Dal. °Lambe 
å' di tala om det Hrj. (Tjuven) be sma perilca so g 
pe'niggo pa'ppen bad de små pojkarna berätta om papp-
ans pengar (dvs, var de förvarades) Nb(Ö.-kalix). — 
särsk. 1) i uttr. "säg av (det) (+ bisats), säg (det); man 
undrar (om), månntro e.d. ÅmVbLpl. Säg å, va han nu 
snu i iho'p fs .21a (smider ihop för slag, dvs. planer) Åm. 
Säg d di Lpl. — 2) överg. i bet.: efter VbNb; i uttr. anv. 
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som reservation för riktigheten i återgivet yttrande. /ju' 	skräddarpojke) såm va bleen tje' å na'y,len Ha. (Ni 
a lö'ggert a se'g a sa'jgert jag ljuger efter lögnen o. 	kommer aldrig sams,) jak d nöjder å dö danna (det 
säger efter "sägnen" (utsagan) Vb. 	 där) bjä'bbet Vg. Ja ä-ää less å duga Lpl. 

i uttr. 'giva besked av (om) ngt Sk; jfr be sk ed. 	h) i uttr. "hålla av ngn el. ngt tycka om ngn el. ngt o.d.; 
i uttr. 'syna av ngt HrjÅm o. 'visa av ngt NVDalHrj, 	sehålla av. 

visa ngt; jfr s y n a, visa av. °Syn å di (det) Hrj. 	14) för att ange skilda samhörighets- el. tillhörighets- 
i ute. 'höra (ngt) av ngn el. ngt (nästan bl. med 

	
förhållanden, vanl. i prep-uttr. liktydiga med en genitiv 

huvudbetoning på prep), höra el. uppfatta ngn el. ngt; 	av det styrda ordet (el. med ett poss pron). 
höra (ngt) om el. höra talas om el. få underrättelse om 	a) för att ange ägande NVDalHrjNb(Ö.-kalix). 
ngn el. ngt o.d., o. A(låta)  höra av sig ge ett livstecken 	sakört å Ifikutöm lillpojkens leksaker DallSärna). Jä 
ifrån sig o.d. (jfr höra av) GötalSvealGstHs1HrjÅm 	ät å kryncldm å-n Maigreta jag äter av Margaretas 
Nb; äv. i uttr. 'höra tal (i Vstm äv. talas) av ngt höra 	medicin Hrj. (Det fkodstället) ha vin- å dsmm på Mo'a 
talas om ngt VrmVstmHsl. °En hör au den ajna °läckan 	har varit deras (dvs, folkets) på Mon Hrj. Endro a gåbo 
fårgryveliare (hemskare) en den anta Sk. (Om morgon- 	gubbens skidor Nb(Ö.-kalix). 
en frågade hon) °om han hade höat å noot (ngt, näml. 	b) för att ange ett släktskapsförhållande: till Hrj. Ho va 
spökeri) om nöttena (natten) Bl. Dö' haja allt höt ta'Ir 	söster å a Ha:livar (syster till Halvar). 
Vstm. (Jag undrar hur det blir,) Yei ha-nt hst ns å' di 	c) styrande ord som betecknar en helhet (i sht ett före- 
(det) Hrj. 	 mål el. en lokalitet e.d.) varav ngt utgör en samman- 

i uttr. "veta av ngn el. ngt (nästan bl. med huvudbeton- 	hörande del; spr. bel. (få el. inga bel. frän bl.a. VGötal 
ing på prep), veta angående el. om  ngn el. ngt; veta var 	MNorr1); jfr på, å m.fl. °På &Innen au kared (bottnen 
ngn el. ngt är; veta om el. känna till ngn el. ngt; erfara 	av karet) Sk. I hakan åw se'kstitaled (1860-talet) Sk. 
el. känna (på) ngn el. ngt; ha att göra med ngn el. ngt 	°I di noavaistre jöanena åo töftena i den nordvästra 
e.d. (se vidare u. veta av); nästan allm. (ej bel. frän 	hörnan av tomten Bl. (Ån rinner lugnt) °å gråjnana au 
Jl). (Hon har blivit sådan) `Tö hogg haa iggte fautt (hon 	träna (trädens grenar) gå mäst ihop övä vannet (vatt- 
har inte fått) veta au nåen tålde (tukt) Sm. °Om inte 	net) SSm. (Hon tar i en eldbrand, går fram till barnet) å 
man (mannen) vet å me'a ("meden", dvs, övertron), så 	säte-Il er kanten å hömna (handen) på bröstet påt i ks§j 
vet int men å manna (tales. med innebörden att den 	(o. välsignar det) Vg. 0J släutä av iss viku i slutet av 
som inte vet om ett folktrons förbud inte heller drabbas 	den här veckan Gl. 4  undesajöun åb-biry'öum på blad- 
om han bryter mot det) Hrj. (Det knastrar när du tuggar, 	ens undersida Dal. Ena ä'nnan å trs'ge (tråget) Hsl. 
så) no vet ja å' sökkätjy'vän (sockertjuven) Lpl. Vajt 	Wå ana-je'ra a anojer vakker vad älvens andra sida är 
do g lrysstert wåni na jer? "vet du av ljustern varmväg 	vacker Nb(Ö.-kalix). 
hon är", dvs.: vet du var ljustret är Nb(Ö.-kalix). — 	d) styrande ord som betecknar ngt el. ngn varav ngt 
särsk. med prep efterställd; ställvis. I (jag) wi'sst iggu 	utgör en avskild del (avsöndring, lämning) el. ett spår 
(inget; dat) å'v NDal. 	 e.d.; sporad. °Röen (blodet) å svinet Sk. °Däa (där) 
t) [jfr I 7] styrande ord som betecknar ngn el. ngt som 	 finns inte spor ao oming i den stuan Bl. (1 "trollpåsarna" 
är föremål för skryt el. beröm el. högfärd; över, med, 	hade de bl.a.) kohår, å hu'vultår å fs'kk Dal. 
om; i sht i uttr. ^slayta el. skräppa av ngt el. ngn (på 01 	e) styrande ord som betecknar ngt som framkallar en 
o. i DalHrj äv. med huvudbetoning på prep); täml. allm. 	verkan el. yttring; sporad. Ja kone se skoggen aw en, 
(ej bel. från MpJI). Ja skrä'ppår ente ag me sä'l (själv) 	når han jitj förbi' fy'nståred (fönstret) Sk. Han tjänner 
Sk. 'Han skräpper så dant å sin psjk Sm. Han skröjt 	knia å stekt firtisk Bo. D-ä et li'v s e knalcka (ett 
a'v de fa'slit Gl. (Anar man att de vill "förgöra" djuret 	knackande) å-ndan mo'tora (den där motorn) Hrj. (Det 
skall man inte svara 'ja') °då dsm skryter åv kräke, så 

	
blev) e förfälet skra'mmelr å m'mmelr å ko'fällen (ko- 

ha dsm inga makt Hsl. Hay ä hä'v å måja (mallig över 	skällor) Åm. (Då de skulle skjuta ut båten) °å höl dåne 
mågen) Hrj. °fikdone han var högfölru a var della åk- 	a fellen o. hörde dånet av fallet Nb(Ö.-kalix). 
donet han var högfärdig över var trillan Vb. — särsk. 1) i 

	
I) i ute. ^i närheten (sälls. äv. närhet) av ngt el. ngn; 

uttr. 'rosa av ngt el. ngn (i Dal äv. med huvudbetoning 	sporad.; se n är h e t . 
på prep) DalVbNb. Han ro'os vint a la'jtjåm (leken), 	g) i förb. med ett subst avlett av (el. besläktat med) ett 
han rosar inte marknaden Vb; med samma innebörd äv. 	tr verb, styrande ord som betecknar obj för verb- 
int rons a ra'jsn (resan) Vb (o. motsv. från Nb). — 2) 

	
handlingen; sporad. "Vara ägare av ngt; sporad.; se 

[jfr fvn hölast af einhvedu] i uttr. hölls a' &kam 	ägare. Ja vajd (vet) inte vi hade nån asajnad (avsak- 
berömma ngn Vb. 	 nad) aw brennevined Sk. °Ltliktånnar (liktornar), de 
g) [jfr I 7] i uttr. med innebörden att ngn tröttnar el. 	har ja aldri hatt känning av Gl. Ja har int beho'v å nsa 
ledsnar på el. får nog av ngt el. ngn o.d. SkBISmHaVg, 	tålcka (ngn sådan) jtilrp Vrm. °Garvelscha a skinna 
i förb. med adj "leds äv. knLp1Nb. (Han hade varit på 	garvningen av skinn(en) Vb. Ma'tniga å o'ggän (barn- 
sjön) °men sau tjainnade han au at (det) o la opp Sk. 	et) to int minst tin Lpl. 
°De e konstit de ente kjessnar au å kri (kriga) Sk. (En 	15) styrande ett subst (i bl) betecknande ngn el. ngt 
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som karakteriseras av ett omedelbart föregående subst 
(vanl. med nedsättande e.d. innebörd): till ÖlVg. (Skog-
en) brä'änd dän dö tjy'ven å da'nsken å (av) Öl. Nu jek 
dän danna gnälltågoa (den där gnällspiken) å Fri'skesa 
fsrbi' Vg. Sa (skall) ja nu skura di a'sa å boUniva 
(bordsknivar; bf) ijenn! Vg. Nu fqk säket dän slcrå'em 
(stackaren) å Annös lägga säk utan kvällmåk Vg. 

styrande ett subst genom vilket ett föregående subst 
el. pron karakteriseras el. beskrivs med avseende på 
beskaffenhet el. utseende; nästan bl. i vissa mer el. 
mindre rsprl uttr.; sporad. 'Det är inte ngt av värde o.d.; 
sporad.; jfr v är d e. "En sak av (stor) vikt o.d.; sporad.; 
jfr vikt. °En grann dåska (tofs) va au manga fader 
(färger) Sk. 

utan utsatt styrt ord; i sht motsv. I 6-8. a) i förb. 
med en inf, med det underförstådda styrda ordet motsv. 
ett led i den överordnade satsen; ställvis i GötalSveal 
GstHsl. (Pensionen) fssls' ju int å le'ev å' Öl. °Di hadd 
så de räcktid till ti ta av Gl. Bjsrk duger te sni'kke 
(snickra) å' Ög. (Då) °feck dom re (reda) se me ett ljus 
te si åv Ul. °Har du nå tete (ngt material) tä jära å?Hsl. 
— b) i den andra av två med "och samordnade satser 
med gemensamt subj, med obj i den första som det 
underförstådda styrda ordet; sporad. "Ja to snärten (pisk-
an) å ge hann en bommp (stöt) 8u; hann to lassme'n 
(lass-stången) å ga mäj en vissp du Sk. °Dt' tog vi å 
fitta hattar dy Nk. 
II. som adv. 
1) i lokal bet., motsv. 11: bort, iväg, åstad o.d.; äv. i 
uttr. utan (tydlig) innebörd av rörelse el. förflyttning (se 
i sht D, E); äv. i mer el. mindre bildl. unr. 
A. motsv. Il A (jfr äv. F nedan). 
a) i förb. med intr rörelseverb; allm.; i sht i SGötal ofta 
pregnant: i riktning från hemmet, hemifrån; jfr (bland 
ett stort antal förb.) 4asa, barka, bena, bära, 
draga, driva, fara, flyga, fräsa, giva sig, 
gå, komma, kuta, lägga, raka, ränna, 
snurra, springa, stå, sätta, taga av m.fl. 
(Då) råjste dåj (reste de) a'y te Ame'rika Bl. "Han ä 
inte hemma, han han gaott ao Sm. (Det var den fjärde 
bisvärmen) "som flöj å fö Blinn-Ajust Sm. (Man hade 
sänkstenar till bastmjärdarna) "så dåj (de) inte flåt au 
Sm. °Ättla säk å ämna sig iväg Vg. Ja kvista å' ifrå' na 
Ög. "Hö (det) ä på dn tö knall-sä av hem Dal. Så 
smälld-an Vann dsren, å åv bara (det) Ost. °Piska å (el. 
iväg el. sta el. å gåtre) skyndsamt avlägsna sig Hsl. 
(När) mö koinm å vi kommer iväg Hrj. Dsm far åv nu, 
jä'ssa Mp. (Han hörde björnen komma o.) ':)altre se 
(pallrade sig) a oppi e tre (ett träd) Jl. °Elin hadd rdsä 
a 

 
(rasat iväg) Vb. Hon krökkis å' (gick med krokig 

hållning iväg) Lpl. — särsk. 1) i ellipt. uttr. (med under-
förstått rörelseverb) SkBISmHaVg. Vi ska s'w ti a'rves 
(på begravning) SSk. (Så snart de har kört förbi) kan du 
a'y NSk. Oja u'd o a'y! NSk. (Hade de ingen son o. 
ville att en dotter skulle överta gården, var det för fa-
dern) te å a'y å fri jja få dä'gena (för flickan) Bl. —  

särsk. i imperativiska ute. SkB1SmJ1Lpl. A'y o hänt 
tjö'na (hämta korna)! Sk. °Å vä (med) dö härifrånn, du 
stå barra å sänk (sinkar) mä! Lpl. — 2)i förb. "bliva av, 
i uttr. "var ngn el. ngt blir av o.d., vart ngn el. ngt tar 
vägen SkB1SInHaVgBo; se bliva av. —3) i uttr. "av 
och hem o.d. SGötal. (Träskostövlar är bra i skogen) 
°män ska en gau launga väja au å håjm, så (blir man 
rent uppsliten) SSm. — 4) (jfr Il A a) i fråga om rörelse 
ned från ngt el. ngn; täml. allm. (ej bel. från Mp); jfr 
2arsa, 4asa, dråsa, dätta, hoppa, falla, 
ramla, stiga av m.fl. Huan (mössan) bleste å w 
Sk. Då flöt di ju å' (näml. grundet) Öl. (En granris-
viska) mä grasyvena fyllna a'y med barren avfallna 
Sm. "Om de e mykke varmt, så sjunker han åv (dvs. 
går ned mot djupet; om strömming) Ul. (Jag är rädd) at 
de be'r a (bär ned; på svag is) Jl. — särsk. i ellipt. uttr. 
(utan rörelseverb) SkSmG1Sdm. (Vagnen gick sönder) 
"så han måtte åv å lagä Sdm. — 5) i fråga om rörelse 
bort från tidigare följd riktning; äv. bildl.; täml. allm.; 
jfr böja, falla, taga, vika av m.fl. (I utförs-
backar hände det att) drö'ja (drögen) dro å' inåt skojen 
å jek imo't et trä' Sm. Gå å'v fö-rtån vara ngn under-
lägsen Hsl. Kans mö ha ku'mm-å' no kanske vi har 
kommit från ämnet nu Hrj. °Do sko (du skall) tå a' båta 
vegen (från vägen) Nb; motsv. från VbLpl. 
b) (stundom överg. i 11 3) i förb. med tt verb: bort, iväg; 
täml. allm. (ej bel. från Jl); i MpLpl enbart, i ÖgÅmVb 
Nb ofta o. i SkSmHaSveal stundom följt av prep "med 
el. (Åm—Nb) "vid; jfr avmed. Jfr bära, forda, 
köra, leda, skicka, skjutsa, ställa av m.fl. 
(Jag förseglar brevet) °å faur ad (det) au Sk. Rösta al 
skyoleåggana utrusta (med matsäck osv.) o. skicka iväg 
skolbarnen Sm. "Så smäckt (sköt) han av skutä (skott-
et) Gl. (När ngn dött skulle de gå med en eldbrand 
kring stugan) sän di ha fusse å' mä liket Ög. (Några 
pojkar fick lära sig skriva litet) å ss hog dsm fdl åv ma 
nagä ti Hakasann o. så skickade de väl ngt till (skolan 
i) Härnösand Mp. "Ta å kank-å wä (bär bort) altihop 
Vb(Stenberg). Visft å na vinka av henne Nb. — särsk. 1) 
i ellipt. uttr. med verb för förflyttning underförstått; 
sporad. °Ska vi au me så men päng (så mycket pengar) 
Sk. °Ao mä allihop benglana (bänglarna)! Sm. — 2) i 
vissa bildl. uttr. med bet.: avleda, vända bort (samtal) 
el. förvränga (ngns mening el. ord) SkSmHaNb. "Ja 
värmde å att (det) mä fämmt Sm. Du vr,eijer s'y ed 
(det) så dant så Ha. En bajgt a nä han "bäjde av" 
(avledde samtalet) nu Nb(Ö.-kalix). — 3) i förb. "lämna 
av lämna fram (till mottagare); sporad. (Det berodde på 
väglaget) "hur snart di (dvs. forbönderna på väg till 
Stockholm) kunne vare framme å få lemne å Ög. 

motsv. I l B: ur Sk. (Tappen gick ur tunnan,) "dragken 
sprsjta (sprutade) au. Tjelen (tjälen) gayr a'y. °Bårken 
va vältår å ölla markana kröbena au burken var vält o. 
alla maskarna hade krupit ur. 

i fråga om förlopp. 
a) för att ange att tiden (el. ngt som räcker viss tid) 
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förflyter el. försvinner, rinner iväg, el. går till ända, 
förlider; ofta i opers uttr.; täml. allm. i GötalSvealHrj. 
De drar å' mod kve'll Sk. °Han ler enga ma'xaftna 
(låter inga lördagskvällar) gau cikada au Sk. De harker 
å', snar ä ha'Irve mren (månaden) haskvlien Sm. 
söt va-te (väl) 4  Vg. °Fjortn dagar har gat av, sin (se-
dan) osv. Gl. Sdmmeg (sommaren) sligker d'v Nk. Tja 
lir å fott da enn sitt å prata Vrm. Dö llygg 4.-n dag 
umsä'nd det går en dag i sänder Hrj. — särsk. 1) i de 
opers uttr. "draga av (SSk) o. "dröja av (Ög), dröja, dra 
ut på tiden. De drar krye (länge) å'v SSk. — 2) i opers 
uttr. med bet.: det går sin gilla gång, det "knallar o. går" 
o.d. (i sht i svar på fråga hur det står till); täml. allm. i 
GötalSvealHrj. °Har en hälsa så kraska-4ä (det) å, å har 
en ente dö, få-trä kråva å ändå Vg. (Hur står det till?—) 
Joo takk, dö när allt å' Ög. 
b) (jfr I 1 E) för att ange att ngt avlöper el. utfaller el. 
går så el. så; i sht i förb. "gå ar, G1ÖgVnnDalHs1J1. 
°Dti hadd get klaint av mä fiskaräiä i haust (dåligt med 
fiskeriet i höst) Gl. °De kan ge bättar av, än va vör 
tänker (vi tänker) Gl. °Va (hur) de nå laupar av me 
daim (dem)?Gl. De jekk då nåle (godartat) 4  ändå, fast 
de såg hiffele ut Hsl. De jikk int lykkira (lyckligt) a för 
di hän akgfyttom i Heggrda (de här älgskyttarna i Hägg-
sjön) .11. — särsk. i förb. "gå av i nekande sats, i uttr. med 
innebörden att ngt inte avlöper el. är gjort el. avklarat så 
lätt el. med (bara) det el. det el. utan uppoffringar o./el. 
besvär o.d. B1SmVgVrmUlDal. °Dä går inte å för skratt 
å grin Sm; lilcn. från VnnDal. Dö bögget dö gå-yte 
mä lite päga, dä Vg. Int går e åv me a' ssint (alls intet), 
int Ul. 
D. i vissa uttr. utan (tydlig) innebörd av rörelse el. 
förflyttning (jfr E). 
a) i uttr. med bet.: dö el. svimma el. somna; allm.; jfr 
dorma,dura, dåna, somna, svimla, svimma, 
star va av m.fl. (Björnen började gäspa) °å te slut 
desa han åf Dsl. fin (han) kan lid civ (dö) idag Ul. Han 
fikk sä en, sä han dsva å' (ett slag, så han svimmade) 

Lpl. — b) i förb. "komma av komma bort, försvinna J1. 
(Föremålet har) kåmme a'. — c) i uttr. "komma sig av 
med ngt förmå sig till (att göra) ngt Gl. °Att di kan 
kumm si av me ti bijaug (beljuga) fålk pa de väisä 
(viset). — d) i uttr. med bet.: komma (så el. så) undan; 
sporad. Dö di kom billiast a'y mo Sk. Mö (vi) alse a' 
bra (lindrigt), mä J1. — e) i förb. "glömma av glömma 
(bort); nästan allm.; se glömma av. — t) motsv. Il 
D. 1) motsv. I 1 D a, i förb. ^norcler av o. "suder av, 
(från viss utgångspunkt) åt norr resp. söder Gl. °Råa 
däu (ro du) sudar av. —2)  motsv. Il D b, i uttr. "jämnt 
av vid ngt i fråga om nivå: jäms med ngt; äv. i uttr. 
"varda jämnt av gå jämnt upp SDal. (Jag) °tog (kapade) 
jämmt åv ve bakkan (marken). 'Ä (det) vett jämmt dv. 
— g) i uttr. "bjuda av (ngn) utmana (ngn) (till tävlings-
lek) Gl; jfr bjuda av. 
E. motsv. I 1 F, i förb. med verb med innebörd av 
befintlighet: borta, iväg Sk—HaVg(enst.), i bet. a (slut- 
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et) äv. fl; jfr a v från, a v mo t. Här kd,mår Henclrek, 
han har vad a'y mä en kal (kalv) Sk. °Di va femtan mil 
au Sk. (Grannen har) dij majjste a‘jjana (de mesta 
ägorna) ay pay da' ha'yllet (det hållet) VB1. °Iblann nå 
(när) han gaor ao, bliå (blir) han ao i daavis (dagatal) 
Sm. Hun va dy a'r (år) Ha. — särsk. 

i uttr. "långt (längre, längst) av långt (osv.) bort 
SkB1SmHa. °Där va ett sken i jaftes (i går afton) lajnt 
au åpped får (norrut) Sk. °Vejkasten hade då i na jöane 
(vedbacken hade de i en hörna) läingst ao pa gaoen (på 
gården) Sk. — särsk. [jfr fvn langt af långt ifrån] i det 
bilcil. uttr. "inte långt av inte långt ifrån .11. (De åkte 
skridskor mellan Lillviken o. Frösöbron.) °De våårt 
hairvana (blev halvannan) mil, int långt a, da. 

i uttr. "den vagen el. det hållet av o.d., bortåt det 
hållet, åt det hållet till Sk. Han va vall (väl) född i Vä, 
alla (eller) dän van ay. (Det molnet) 'Yr räjn de hålled 
au. 

[jfr bd' tte o.d. borta NÖSk] i den utvidgade formen 
&Lie o.d., borta NÖSk. Di hade vett här män (medan) ja 
va a'ye. Han ä lajnt (långt) &de nu. 
F. i de (från rspr) inlånade förb. "av och an, "av och till. 

"av och an (sporad. (inga el. bl. enstaka belägg fr. 
SkÖlHaGlNkVstm—MpVbNb). — "av har på många 
håll (enbart el. alternativt) rsprsform (av, av); i Lpl äv. 
sv å ann, i Bo äv. [jfr avent o] å'ven å a'an, a'ven å 
a'n, a'ven an o.d.> fram o. tillbaka; hit o. dit; a.o. Va 
köst e ve bussn (kostar det med bussen) åv å ann ått 
stan? Vb. (Han) kastö (kastade) sä dv (el. sv) å ann (i 
smärta) Lpl. 

"av och till o.d. (jfr 1 nedan) <SdmVrm—Da1VHs1Hrj 
VMpJ1 samt sporad. bd. fr. SSmDslNögikm—Nb. — 
"av har rsprform (av, av) i J1ÅmLp1 samt sporad. i 
VrmDalHrjNb, o. formen åv för annars å i Vrm(ställvis) 
Hrj(vanl.)VbSNb> fram o. tillbaka; av o. an, hit o. dit; 
a.o. (fr. D51VMp bd, endast i bet. 2 nedan); äv. bildl.: 
än si o. än så, "upp och ned" NVrm; äv. i fråga om tid 
(se 3 nedan). (Räven) °hade gått se (så) åv å te, täckte 
Ola, att dö va rent fåfängt te fslje spara priciss Vrm. 
(En ihjälslagen orm ligger o. slingrar tills solen har gått 
ner,) han rö'-gij d'v å te' Vstm. Han clik it (orkar inte) 
ro' a'v å te' (näml. till Gäddede o. tillbaka) J1(lidm). Da 
gårjyssm (liksom) a'v å te' her i va'4ra (världen) NVrm. 
— särsk. 1)i uttr. te (å) int strök skke a'v en te' att "inte 
säga hocket av än till", dvs, att säga varken till el. ifrån 
NVrm. — 2) i adj anv. (predik), dels med saksubj el. 
opers konstr.: (än) si o. (än) så (VrmNb), dels om per-
son: vankelmodig el. villrådig (Ds1VHs1HrjVMpJ1Lp1). 
Dä Mör dv å tä'll, clä (om t.ex. förfaringssätt el. ords 
uttal) Vrm. °Hann ä ittna (inte ngt) å lite på, för hann ä 
sa (så) åv å tä Hrj; likn. från Dsl. (Hur har du det? —) 
Ja, he jer (det är) no bd av o dill Nb. —3) i fråga om tid, 
dels: då o. då, allt emellanåt (VrmU1SDal), dels: helt 
kort, en kort stund el. period el. ett ögonblick el. som 
hastigast (NDal). Å'v å täll kåmmer (h)ann å hälsar på 
Ul. (Snälla ni,) ta'jir (tig) d'v o ti'k! NDal. Ed ir j fi'n 
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nu' ot (det är en vacker tid nu igen), å'v o ifk NDal. 
2) motsv. I 2, i fråga om tid. a) som sen. led i ssgrna 
tädanav från denna tidpunkt, frän nu, hädanefter Hsl—
Nb, o. klädanav efter den tiden, därefter Hs1Vb; se 
nännareu.dädan-o. hädan-av. 

som sen. led i ssgn "allt-av ständigt; se allt av. 
för att ange en tidrymds utsträckning framåt i tiden; i 

uttr. ^(på) en tid (el. stund) av en tid (el. stund) framåt 
Gl. °För ti hald (för att hålla) fjällflskän u åln livnäs 
(levande) än täid av, ättar n jär fångän (efter att den är 
fångad), så (har man den i sumpar). 
3) för att ange skiljande (jfr 1 3); i förb. med tt verb (el. 
i ellipt. uttr. utan verb), stundom äv. (se F) med intr 
verb; äv. i förb. med verb med innebörd av befintlighet 
(se G); äv. i mer el. mindre bildl. ute. 
A. motsv. 13 A. a) ifråga om avskiljande el. avlägsnande 
av ngt som är placerat på el. utgör beläggning på el. 
ytskikt av ngt o.d.; täml. allm. (ej bel. från MpJ1). (Han) 
to hu'an a'ww SSk, han to å' mö'ssaMSm. Dra håssår 
å sko' a'ww ta av strumpor o. skor SSk. Katten han 
lava (lapade) all fly'den (grädden) @'w Sk. Vi kona 
föra de mylna ,y'w vi kan skära bort det mögliga (på 
brödet) Sk. Ta å' pa'nna å spi'sen! Sm. (Han har) °ragad 
fä'gged s'y Ha. Di ha Rått å' ndvra på björka Ög. 
(Man plockar svinmålla) å river å' blra'a tå stultken 
(frän stjälken) Vrm. N.Kiv å'v eä äv knikpum fingra av 
det (näml. det intrasslade nätet) från (rock)knapparna 
NDal. (Han) °höll just på läss å ven (att lassa av veden) 
SVb. Få'ra hadd knåppre (knaprat) å lö've Lpl. (Mål-
ningen) hål a etas a' håller på att "ätas av" (nötas bort) 
Nb(Ö.-kalix). — särsk. 1) i fråga om rengörande o.d. (jfr 
äv. 4 nedan); tänd. allm. (ej MNorr1). Tvetta blo'ed 
a'ww Sk. Gnubba å' lokfirälcken du har på bölcsera 
fra'mmante! Vg. Tork å'v klrikmur (a-bo'rdå) torka 
av "klemoma" (Idetet) (från bordet) NDal. (Man hörde 
hur de kom) °å sopä å snjönn bårta sko'åm (från skorna) 
Vb. — 2) i förb. med verb bildade till ord betecknande 
det som avskiljs osv.; spr. st.; se buska, dynga, 
fiska, flöta, klumpa, kvista, lumpa, oka, 
skara av m.fl. —3) i ellipt. uttr. utan verb; äv. i uttr. 
"av med (el. vid) ngt ta av ngt; ställvis. 9iv me täcke 
pojkar, dec oppdags! Ul. Hån nöggese a' ve tro» han 
nödgades ta av sig kavajen Nb. — 4) i uttr. utan obj som 
betecknar det som avlägsnas osv., o. angivande ett mer 
el. mindre fullständigt avlägsnande osv.; täml. allm. 
°Rö å (röja av) &rigg husa Sm. °Daj hydda au var 
lorda de städade var lördag Ha. °Hä rev å däm himäln 
"det rev av" (molnen skingrades) på himlen Åm; likn. 
från Vb. — 5) [jfr motsv. i da; jfr I 3 Al i uttr. med obj 
betecknande den el. det varifrån ngt avskiljs; enst. bel. 
frän SSk. Han ha drad si g'w han har klätt av sig (jfr 1 3 
A a 5). (Han) to den gamla mä'ren gi'w drog huden av 
den gamla märren. 
b) i fråga om avskiljande el. avlägsnande av ngt som är 
placerat el. finns i ngt: ur SkSHaDal(enst.). Ta ny'djelen 
(nyckeln) å! Sk. Hon predja malen 4'w hon petade ur 

märgen (näml. ur fläderstjälkar, för att därav göra pip-
or) Sk. Hälla s'y va'nned å gr/dan hälla ur vattnet ur 
grytan SHa. 
B. i fråga om avskiljande genom stängning el. avmät-
ning el. reservering o.d.; allm.; jfr balka, dela, 
gärda, mäta, sätta, taga av m.fl. °Gå tåirstildre 
ou genom (ärlig) uppstegning avdela "torvstycken" 
(lotter för upptagning av bränntorv) (på skilda hem-
mansägare) SSk. Ja kunn lä'gg 4  femm hunra kroner 
åm cl's (året) då Öl. Märka s'u te gro'ben (diket) mä-t 
snöre Ha. (Bildade gärdsgården skarp vinkel) °hängne 
di å barnet te fårfålle Ög. Mamma ho delte alla å' å la' 
i våra skålrer (av sovlet) Ög. En tar å' te sä'skort 
(utsäde) Vrm. Dämm åv va'ttnä, går ä bä'ttär å dr tjä 
(dika) Mp. °Ste'ego a dsm (näml. lammen, i kätte) B. 
°Key't (knyta) å vältane (matstrupen; vid slakt) Vb. 
C. för att ange befriande el. lösgörande el. fråntagande 
o.d. (jfr 13 B o. C a). 

i uttr. som anger att ngn befriar sig (el. ngn) från el. 
gör sig av med ngt el. ngn el. ger ifrån sig ngt o.d. 
GötalSveal, ställvis i Norrl. °Han we å (sålde) dö han 
hade på e lita stunn Sm. °Sa i (skall ni) för-er å mä 
koa?Vg. 'Skill si a (göra sig av) mä n hund Gl. Kan ni 
lätt å litt jolräppelr (potatis)? Vrm. (Han) jät-r1 (hjälpte 
honom) å' mä' a (henne, dvs, det efterhängsna skogs-
rået) Vrm. °Ha du hätt å va (gjort dig av med) hästn 
nu? Åm. — särsk. i uttr. lägga av ngt ge uttryck åt ngt, 
visa ngt (SmHaBo), o. "lägga av (avlägga) en ed o.d. 
(ställvis). °Han lae ioentio au (om person som förvänt-
ades sörja) Ha. 

i uttr. som anger att ngt lösgörs el. att ngn el. ngt 
lösgör ngt el. ngn el. sig o.d.; ställvis. Lätta å' å §käppa 
fra'mm lossa varpbommens spärr o. dra fram varp (vid 
vävning) Vg. °Lssse å ett sksd (skott) mä e fkintlåse-
buscha Bo. An Velin å att han (dvs, fisken) släppte 
kroken igen Dal. °Släpp å nu, sä bär ä iväg utför forsn 
Lpl. 

i uttr. som anger att ngn fråntas ngt o.d.; sporad. När 
di skolle dömma dam a'y mä li'ved Sk. 
D. i uttr. som anger att ngn motar bort el. avvisar el. 
avspisar ngn (el. ngt) o.d.; äv. (i sht i MNorrl) följt av 
prep "medel. "vid; allm.; jfr kväsa, köra, mota, 
näpsa, snäsa, visa av m.fl. (De skrålade o. slog 
på trumma) fö å skrämma å' vaka (vid skalljakt) Sm. 
Ja snävste s'y dåm, så da hadde inte o'r å sej] (ett ord 
att säga) Ha. Jsgsn å' stlan, dö pöka! jaga bort fåren, ni 
pojkar Hrj. (Adams första hustru skall ha haft många 
fel;) Värfsr sa (så) viste-n åv ma na Mp. 
E. i uttr. som anger att ngn el. ngt upphör el. får ngn el. 
ngt att upphöra (med ngt) el. att ngn avstyr ngt o.d.; 
allm.; jfr lägga, vänja av m.fl. Ja sa mi 	me-d 
(avsade mig det) Sk. At en inte ska kunne bot-en å' 
(vänja honom av) me dö' Sm. Di to a'4 je'ftet (avstyrde 
äktenskapet) Sm. Hun ha vant en s'u hon har avvant 
honom (frän modersmjölken) Ha. Vi hadd eko ssm va 
bra te mjsslrk, män så la ho tva'tt å' (upphörde hon 
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tvärt) Vrm. Fö're nå å (föret upphör) te påsk Åm; 
likn. från VbÅm. — särsk. i uttr. "taga av skydda (mot 
vind el. sol e.d.) SSk. (Här är så lugnt,) de e tre'n 
(träden) såm ta ,@'w. 
F. i förb. med intr verb. a) motsv. I 3 G a; täml. allm. 
(ej MNorr1). (När han begravdes) så flö den ene knelelen 
a'gj så flög den ena klockkläppen ur Sk. °Mä däsdamm 
bogen (blodet) ha runni å, så skar di hän pungen 
(näml. på baggen) Vstm. (Man sätter klor ytterst på 
härvelns vingar, så) ho (dvs, härvan) inte jlreper (hal-
kar) å' Vrm. Snön jekk å'v, så e vall bat ijann Gst. 
Stji'nne fkaän å skinnet flagnar av Nb. — särsk. 1) i 
förb. med verb av det slag som omtalas u. I 3 A a 2; 
ställvis. (Granen) bråmmc5 å' barrar Öl. (Abborrarna) 
råmde å' lade rom Ög. °Maten skulle få ånga åv, innan 
man åt Ul. °Granrise har betra (barrat) å Gst. Måkiga 
Fraga å' Lpl. — 2)i uttr. "skina av, dels opers: torka upp 
av solsken, dels med subj betecknande ngt som torkar 
upp av (i sht) solsken BlölSmVgÖgSdm; jfr I 3 A a 3. 
De (dvs. höet) fikk ldegg en da å fi'n å Öl. °Vi vänter 
te dä skiner ä, än ä dä så vått i gräset Ög. — 3) i uttr. 
"torka av, dels opers: torka upp, dels med subj beteck-
nande ngt som torkar upp SmHaVgGlÖgNkVstmHsl. 
De a lokge (redan) tsrke å' ätte räggnet Sm. °fficem 
legger noklitt (sluttande mot norr) å tsrkar ai (aldrig) å 
på våra Vg. 

motsv. I 3 G b, c; sporad. (Han är nykter,) fylled 
(ruset) ha gåd ,a'w Sk. (Sätt korken i flaskan) sa inte 
stökken (kraften i drycken) ga9r a'9! Bl. °Mustänn (i 
maltet) dunnstadä å Sm. 

i uttr. "bliva el. varda av med (el. vid Åm—Nb) ngt 
el. ngn; täml. allm. (ej MpJ1); jfr C a ovan. (Fast jag 
gick vall fem somrar) bre ja int å' mä mer än e'nn 
Idmmoogg Vrm. (Ingen hade så mycket smör att det 
var ngt besvär att) vaka å vd a i E (Ed) Åm. — särsk. i 
det ellipt. uttr. "(vara) glad el. fdgen av (vara glad att 
bli av) med ngn el. ngt VrmDalHsl. Glra'ö å'-m(m)in 
åm! jag är glad att bli av med honom (näml. katten som 
går mot dörren) Dal. 
G. i förb. med verb med innebörd av befintlighet. a) 
motsv. A ovan GötalSveal (ställvis). Kna'ppen e a'y 
(ur) dä'r Sk. (De gick på med slagorna) te dunera vsre 
(var) å' Vg. 
b) i uttr. "vara av med ngt el. ngn GötalSdmDalGstHs1; 
äv. i det ellipt. ute. "(vara) fägen av med ngn DalGst. 
Han e åw me feirsto'nned (förståndet) Sk. Ja ä fd'jjen å 
mi-n (glad att vara av med honom) Gst. 
4) för att ange att ett mer el. mindre långsträckt föremål 
dela(t)s itu el. knäck(t)s på tvären; allm. Vi måtte (måste) 
Järn re'ved (repet) mi'tt a'ww Sk. °Hong (dvs. brädan) 

å'u på två'u ställe Bl. (Trädet var bräckligt) å de 
stagk tva'tt å' (bröts tvärt av) Öl. E'ne fä'ka (skakeln) 
ha gått å'v Dsl. °Dä d försent å gala när strupen ä åv 
(tales.) Dsl. Åm di kåmme-liti'r a (henne, dvs. ormslån) 
mä en stö'r, se (så) ryker ho å'v Vrm. Han brskt a 
a'rma (armen) B. °De (dvs, benet) ä a R — särsk. 

2av II 5 

[jfr motsv. i no] i adj anv.; jfr av en. 1) predik (n sg 
"avt) ÖHs1MpÖJ1Åm. Är e åft rakt (rentav), be'ne? 
ÖHsl. Ska'ftä ha gått åft Mp. Spo'e ä åfft Åm. Ta åfft e 
ta av (amputera) det (dvs. benet) Åm. "Bit åf ft! (i fråga 
om tråd vid sömnad) Åm. — 2) attr NVnnJ1(1mt). En å' 
trå' NVrm. °En a 'n kniv, i a i pden (penna), ca e skaft 
(eg. "en av en kniv" osv.) J1(1mf). 

[jfr motsv. i finl] i uttr. "ha av ngt ha ngt av(brutet) 
VbLp1Nb. (Har du brutit ett revben? —) "Ja ha föll (då) 

aknevatt (vartannat)! Vb. °Kåo (kon) ha å be'ne Nb. 
[jfr motsv. i finl] i uttr. för (i spetsen) avklippt öra 

som ägarmärke på får G1J1ÅmVbNb. 'bra (örat) a'v 
Gl. "Ha höger öre a S.I1. Ve hå a' vöruteroyre vi har 
(till fårmärke) vänsterörat av(klippt) Nb. 
5) för att ange förminskning el. avtagande o.d. 

ifråga om fråndragande el. frånräknande; täml. allm. 
Han ga lita å' (slog av litet) po pri'sed Sk. °Slö å en tia, 
så ble (blir) dä hanndal å! Sm. (Kom man inte till 
herrgården i tid) så kvetta di å' hela bdta (arbetspasset) 
fsr en Vg. Ja fekk rekna å'v de der på skuld'n Ul. — 
särsk. 1) (jfr I 3 C b) i det opers uttr. "inte draga av 
(mycket) o.d., inte vara el. göra (stor) skillnad, inte 
skilja el. fattas (mycket) NVrmDal. (Är han femtio år? 
—) Jak ra väkta ja (det tror jag) ska int drdag myttjy 

NVrm. °Ä skä (det behöver) int dra å'v myttjy inna d 
syns i längda (i det långa loppet) Dal. — 2)i ellipt. uttr. 
Gl. °Rim av, mang igän? fem ifrån, hur många är kvar 
(i nötlek fråga till motspelaren som med "fem" vid 
första försöket gissat fel på antalet nötter). 

för att ange successiv(t) minskning el. försvagning 
el. avtagande o.d. (fram emot ett sluttillstånd); allm.; jfr 
domna, falla, lugna, sina, slåta, stillna, 
sätta, taga av m.fl. (Oväsendet) "ha tössnad au lid 
(litet) Sk. 119‘stan hon har satt me'ed å'w (avtagit 
mycket) Sk. Han fina snapt ay vinden bedarrar snart 
Bl. (Har ni det lika jäktigt än? —) "Nä, nu haä dä slstat 
å litä Sm. °Varrmän dåsma au elden tynar av Sm. °De 
stillte au frampau ätternatten (efter storm) Ha. "Stina 
(synen) tar å nsr en bkir gammel Vg. °Dä (dvs. plågorna) 
ha dässmä åv ett tag Sdm. (Då barn får den sjukan) 
"stane dsm av i växten Hsl. De ta a mä kras ftåm hans 
JI. Te hänn (i den här) jula tyn däm å' sä (så) fott Lpl. 
Hägd 4  nalta (stanna av litet) så i (jag) få tåka vä dä 
Nb. — särsk. 1) i fråga om minskning av ngts längd el. 
grovlek o.d. (jfr I 3 C c 1); täml. allm. Dan (dagen) 
beujecle å keute å'v Sk. Di (dvs, knivar av visst slag) va 
brek dde j, å så smalna di 4'w Sk. Da'ga (dagarna) ha 
bsrjt å tajj 4  alt (redan) Öl; likn. ställvis. °I tros öier 
åvå styttaö å'v iteö jag tror de har kortat av litet (näml. 
på raden kreatur i fähuset) Dal. Kott 4  nalta opa breda 
(litet på brädan)!Nb. He småla a' at lile'en det smalnar 
av åt lilländen Nb. — 2) i fråga om minskning av ngts 
värme el. kyla (jfr I 3 C c 2); ställvis. (Regnet) lajmer 
alt å svaka å'v d föra gs'tt Vg. "Ge inte svina den 
skållhete potatisen, låt en svarne å först Ög. Hä tjök 
fott det blir fort kallare Vb. —3) i fråga om avbetalning 
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av skuld el. avtjänande av straff o.d.; täml. allm.; jfr 
arbeta, betala av m.fl. Han a i Ka'llsta å 	å för 
frk:kutig (avtjänar straff för (olovlig) älgjakt) Vrm. 
6) för att ange slutförande el. fullständigt utförande el. 
förbrukande el. förstörande el. förverkligande o.d. 

för att ange slutförande el. fullständigt genomför-
ande el. avklarande o.d.; ofta motsv.: slut el. färdigt; 
täml. allm.; jfr baka, lykta, reda, skilja, 
skära, sluta, slå, så, tåla av m.fl. "En kan 
ondra om di inte ha talat ao snaat (snart) Bl. °Dö ä 
dålie bonne, sum inte tröska (tröskar) å' å äta o'pp te 
jul Sm. °Nä vör (när vi) da ha fat jet mårgmat av (fått 
äta färdigt frukosten), da osv. Gl. Ja har skilt av nå 
(avslutat arbetet nu) Gl. 7Cvinnfålki hadd skilt av me 
(avslutat) kaffedrickningi Gl. Dö rigde di å' vare'nda 
kväll i välligskiråkka (dvs, gav genom ringning signal 
att arbetstiden var slut) Ög. (Lucianatten skulle mycket 
ont vara i farten) "så dö rustäs å foräs (fodrades) åv 
tidigäre i lagåln Sdm. Ha du bärga (bärgat) å, du no? 
Hrj. Dam ha spala a' på 'nhen fejola (spelat slut på den 
här fiolen; skämts. i fråga om aväten fårbog) 11. °Vi ha 
sådd a (avslutat sådden) k Rä'gka jik aller å' berättel-
sen tog aldrig slut Vb. — särsk. 1) i uttr. "göra av ngt 
göra undan el. ifrån sig ngt; ställvis. Vi ha jot å' ds'tta 
(slåttern) Ög. — 2) i ute. "vara av vara färdig el. klar 
e.d.; ställvis. (I den kvarnen malde de bara en skäppa 
från soluppgången till nedgången —) d4 va pippa Vg. 
Eö ir (det är) å'v, ed å'v i'r om arbete o.d.: undangjort 
är (ändå) undangjort Dal; likn. från J1Nb. —3) i uttr. "få 
el. ha (ngt) av, i fråga om arbete o.d.: få resp. ha (ngt) 
färdigt, bli resp. vara färdig (med ngt) SSk, o. "få middag 
el. morgonmat e.d. av äta färdigt (avsluta) middagen 
osv. Gl. Ja kommår når ja får å'w SSk. Når vi fikk 
a'ww i stallana SSk. (Nu går snöskottarna hem,) nu 
har di a'ww SSk. Har du nu brä'nned (arbetet med 
veden) aww? SSk. °När ja hadd fat middag av ällar 
hadd fat mat av, rägnäd ä Gl. 

i uttr, som anger att ngt (el. ngn) fullständigt förbrukas 
el. förstörs el. tillintetgörs el. blir utslaget (utslagen) 
o.d.; i sht i uttr. "göra av med (el. vid Åm—Nb) ngt el. 
ngn; allm.; jfr frysa, russla, svänga, sätta, 
torka av m.fl. Ha du fort @'w me dr nyglecl (det 
nystanet)? Sk. Öa am (döda) ormen! Sm. "Ho speller å 
mö så-minö (så mycket) han tjänar Vg. Han takede å' 
(pratade omkull) di anre kkippt (fullständigt) Ög. °Så 
alfri i mars, kämmer säa äpp, så friser ho dv (kommer 
säden upp, så förstörs den av frost) Sdm. Sup-å'v sä 
supa sig redlös Dal. Vi ha jo tt åv ma ka'ttoggan 
(-ungarna) Mp. Sks du reit« (rentav) fara å' vä ysksa 
för ma! Åm. — särsk. 1) i ute. "göra av med (el. vid 
Åm—Nb) sig ta livet av sig; allm. °Dä (de) sam ha josjt 
å mä säg ha int fått nåra ringning Hsl. — 2) i uttr. 
"brinna (el. bränna) av fullständigt förtäras av eld, brinna 
upp o.d. (se närmare u. resp. verb); täml. allm. Präs sta-
gåren har bränt a'ww Sk. Hese] bynn brann å' Öl. 

för att ange förverkligande; i uttr. "bliva el. varda av  

komma till utförande el. uppkomma o.d. (jfr I 6 c); 
allm.; se närmare u. resp verb. Han ä så fkigker, så dö 
bin i då nstt å' fö ha 'men Sm. De vat osämja å Nk. 
7) för att ange efterbildning; täml. allm. (Målaren) to 
tjå'rkan å'w Sk. Han ha re'et å' sts'va (ritat av stugan) 
Öl. Vi skulle lätte ta å' (låta fotografera) ass Ög; likn. 
täml. allm. °Han län (lät) måk-åv syster si Gst. 
8) i vissa förb. med adj el. adv (jfr 110, 11 o. 11 4). 

i ute. "nock av, nog av tillräckligt o.d.; se u. nock, 
nog; på Gl(GO) äv. i uttr. lä kan vara Guds gafvur 
af! det kan vara nog; jfr guds-gåva. 

i uttr. "mycket av ofta o.d. NVrmVVstmDalfIrj, "mest 
av (el. "mesta av NVrm) oftast, mestadels o.d. NVrm 
DaIHrj, "senare o. senast av senare i tiden resp. (på) 
sista tiden o.d. Dal, o. "helst av framför allt, i synnerhet 
Dal; äv. i uttr. 'inte mer av inte mer (än); nätt o. jämnt 
o.d. Dal, o. "inte mer än mer av inte mer än nätt o. 
jämnt NVg. Se närmare u. helst, mer, mest, 
mycken, sen. 

i uttr. Abrakt, rent, rätt, tvärt av utan omvägar, utan 
vidare, direkt; rentav o.d., nclurkt av, rakt av utan om-
svep, rent ut o.d., o. jäms (el. jämnt) av, ^åläntav utan 
åtskillnad el. undantag, rätt över o.d.; äv. i uttr. "ända 
av utan åtskillnad; direkt; helt enkelt o.d. Se närmare u. 
brakt, durk, jämn, jäms, rak, ren, rätt, 
tvär, åläntav, ända. 
9) motsv. 113. a) i uttr. "säga av berätta, omtala SkG1 
SdmDal; äv.: ljuga ihop historier e.d. Gl; överdriva, 
skarva; skryta NÖgNkVbLpl. 4 add då it sakt å'v fer 
iggum itje hon hade då inte berättat för ngn, inte Dal. 
Han säjer å' (skryter) så förfe'lit så Nk. °Jig tro no att 
döw (du) saj a Vb. 

i uttr. "synas av synas till o.d.; sporad.; se synas 
av. 

i uttr. "höras av; ställvis. Va hördes å' i tja'rkan i da? 
Ha. "Nu har han inte hördas åv på legi Ul. 

i uttr. "inte veta ord(et) av o.d.; täml. allm.; se när-
mare u. ord. °Ynnan (innan) du vet hvasken (varken) 
or ella ånne å, så osv. Bl. Ma ske-t (vi kommer inte att) 
vatta ok a, för-it d-e hs@stn (höst) ijän il. 
10) för att ange stark avvikelse el. kontrast; i förb. 
"bryta av o. "sticka av (mot ngt e.d.); ställvis. (Ett svart 
alpackaliv) sälle (skulle) stekk-å' imot dän dare tjo'tel 
(den där kjolen) Vg. Dö bröt å' f8-11 (i fråga om mans 
försök att konsekvent tala "fint") Vrm. °Dä stickör av 
söm flugör i kål (tales.) Gst; motsv. ställvis. 
Ssgr upptas på sina alfabetiska platser nedan. Anm. För 
p ptp som "avbarkad, "avbiten, "avblåst osv. med verbal 
bet. sebarka,bita,blåsa av osv. 

3av se 2a v ed. 
lav- ssgsled < a'ww-, å'w-, 	o.d. Sk, a'1,7- o.d. BISSm, 

å'- SHa> [till 2a v II 6; anv. väl uppkommen genom 
formsammanfall med n av p ptp] i supinum, för att ange 
att verbhandlingen har upphört el. avslutats; slut, fär-
digt; a.1.;jfravblommat, avfällt, avgalit, av-
grin at m.fl. (Näktergalarna) ha ve/ a 'wfomed Sk. 
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Når humm (hon) då hade a'wwbagt kakårna osv. Sk. 	Dal> [jfr no avande, avende; jfr 2a v Il 4 o. 2a v en adj; 

	

Di hade å'wstokked (slutat sticka) svi'nen Sk. Når vi 	på Gl ombildning till "av-en, "av-och, "av-om o.d.] 1) 

	

får å'wsodded (suttit färdigt) hä'r, så osv. Sk. Nu ha 	[jfr av tv är t] i förb. "avande(s) tvärt el. tvärs (äv. som 

	

katten a'nlabat (lapat färdigt) Sk. Hann ha däsnusat 	ssg "avande(s)-tvärt 1J1--GstVb, "avanste-tvätt Dal). 

	

(dvs, han är död) SSm. Ha du inte åkgabad snart? (till 	a) tvärt av, tvärs av SkG1VrmVstinDa111s1HrjÅmVb 

	

skrikande barn) SHa. (Så det svider! -) Ja, män de ha 	Lpl. "dn full (han föll) å bröt bens åvsnds tvart Dal. - 
snart d'ssveed SHa. 	 b) utan urskillning el. åtskillnad; överlag Ul—GstVb. 

	

2av- prefix eav-, °a- Gl, a- SkB1Sm, av- DalVstm, å- 	Rinn åv pölikuni (en av pojkarna) vårrt so arg så an 

	

HaBoDs1VrinHsl> [jfr motsv. i ä. sv, fvn, no; jfr o v-] 
	

2Io' å'ven tve'rt (slog blint omkring sig) Dal. - särsk., i 

	

med förstärkande bet. a) till adj: mycket, oerhört e.d.; 	fråga om strömmingsätande: tvärs över, "med ben och 

	

seavbräcken, avdjup, avdyr, avfin, avfull, 	allt" GlUlDal. Ja bet strömmigen å'vänstvätt Dal. - c) 

	

avgammal, avginig, avstor, avtom, avtung 	omedelbart, genast; plötsligt, tvärt VstinDalGstÅm. 2) i 

	

m.fl; äv.: alltför; se avbråd. - b) till subst: sannskyl- 	förb. "avande av = 1 a Dal. 

	

dig, verklig, riktig e.d.; se av dj ä v u 1, a v f a n, a v - 	Ssg: avande(s)-tvärt o. avanste-tvärt adv se av an - 

	

karl, avkvinna, avman m.fl.;äv.:storel.mycket 
	de(s) la. 

rildig; se avpenning, 2avsky. 	 avans m (i Hsl f) (ava'nns, a- o.d. VrmUlVstm, -gos Dal, 

	

lava vattensamling m.m., se lav e. - 2ava avigsida, se 	äv. a'vlanns, a-, a'vv- o.d. DalHs1Vrm, 'avans(t) o.d. 
'aviga. 	 NIcSdin) 1) vinst, förtjänst, behållning; sporad. i a.1.; 

	

3ava v 1 (dva Ö.11) [till lave 6] gå i mycket sank terr- 	äv.: omsättning (på en vara), efterfrågan Vrm. °Jag såld 

	

äng; äv. i förb. °am o'pp söndertrampa en gyttjig myr. 	e me tre rikksdal§ avags Dal. Da e iggen ava'nns (efter- 
4 ava v se 4ag a . - 5ava v se 5ag a. - 6ava v se 2a viga. 	frågan) på 101-övvla Vrm. 2) fördel, nytta e.d.; sporad. 

	

avala v o. avalas v dep 1 (åalka, cl'a- Åm; å'allras Mp, 	i NINnnDal; framgång Hs1(enst.). D-ä igen ava'nns 

	

å'ä-, ån'-, å'a- o.d. Åm> 1) dep el. (sälls.) refl, 	mä dän hatten (om gammal, sliten hatt) Vrm. °Ar ik 

	

urarta, degenerera; om djur el. människor; äv. om  säd 	nön avans far ed ik?har jag ngn nytta av det Dal. 

	

e.d. Åm. 2) dep, vansläktas; a.l. Ja, ha d rdtit (otäckt) 
	Avledn.: avansa v i uttr. lannla å avaksa göra stora 

	

då &rna a'g'as å vakavlräs tskkädan (så där) Mp. 3) 	o. många inköp el. affärer Da(enst.). 
dep, missköta sig; bete sig illa; göra ofog; åbäka sig avarmad adj ('arme Nb(enst.)) som har en avbruten 

	

Åm; refl äv.: vara lat o. likgiltig Åm. Han da'kas på ält 	arm; jfr av ben. 
vis för tell å fo tå sa kkijja (för att få av sig kläderna). 	avavel n eåav(r Vg(linf)> avföda. 
Avledn.: avaling m rackarpojke, slyngel Åm. 	 avavlig adj eåavkigr Vg(lmf)> produktiv, fruktbärande, 

avalster s eafdhlstär ll(FBurman)) avkomma. 	 fruktsam. 
avan n åkerstycke, se åv an. 	 avax se av of s. 

	

avancera v 1 (avanise'ra, av(v)en-, avun- o.d. Bo, 	avbacka v 1 <j‘balcka (å'bb-) SmHa(enst.), äv. "av- o.d. 

	

avvagg- V g, avan-, aven-, äv. fe'ra Sk, äv. a' vunnsera 	Sm> [jfr a v b at ta o. backa] genom att övertala, av- 

	

Bo, dvvänsere Vrm, 'avansjöira Bl, °avansera Sm, refl 	råda, avskräcka o.d. förmå (ngn) att ändra sig el. avstå 

	

avänsei sä VDal) 1) röra sig framåt SkBo. Avenfe'ren 	(från ngt); a.l. Dä gå inte å nbakka hsnnsm Sm. 
lida! (tillrop till långsamma pojkar) Sk. - särsk. a) om avbaklas v dep [jfr avb a kli g] ha besvär (med ngt), 

	

jägare el. drevkarl: röra sig mot bytet Sk. b) som lyst- 	krångla J1(lidm). Han jo'ok.  (gjorde) på speta'kek 

	

ringsord till jakthund: sök upp Sm. 2) stiga i graderna; 	lat-dam dbaldres. 
sälls. o. täml. rsprl.; äv. refl Vg. Han har avvagse'rat avbaldig (-ug) adj <yard. n; dbakkirst VDal, 

	

säk te fsclrägg nu. 3) i fråga om rörelse som ej är 	-4-e(je) o.d. Dal(Säma)HrjJ1(äv. a'bgk-), a(v)ba'k- J1, 

	

särskilt framåtriktad: röra sig SkB1; spankulera; gå o. se 	äv. dvbakfrtt Hrj> [jfr no avbakleg samt a v b äkl i g o. 

	

sig om Sk; äv.: röra sig (gå, vandra, pendla, flytta etc.) 
	

åbäklig;jfräv.obäklig,åbäglig] 

	

fram o. tillbaka SkBo; äv. refl Bo. Ja ska bara ud o 	1) avsides (belägen), svårtillgänglig Dal(Särna)HrjJ1. 2) 

	

avense'ra Sk. Han jek å avense'ra seg (för att få tiden 	besvärlig, krånglig; obekväm VDa1.11. fl e (det är) ss 

	

att gå) Bo. - särsk. a) (ofta) flytta el. ändra (sig), ej ha 	dbaleldrst te legg llik (att ligga såhär), ss VDal. De va 

	

ngn ro SkBo. b) refl, rumstera e.d. VDal(enst.). 4) [jfr 	så alakke te tjöör (att köra) J1(lidm). A(v)ba'kke ston t 

	

motsv. i no dial; jfr äv. av an s] med avseende på krea- 	bakvänt anordnat J1(lidm). 3) om person: tafatt, klump- 

	

tur, hästar o.d.: (ofta) byta el. sälja o. köpa BoVrm. Han 	ig; äv. som adv i fråga om beteende: fumligt, bakvänt 
vil jäke dvvänsere mä krö'ttra (kreaturen) Vrm. 	VDalHrj.11. 0 Ull i skopa (hon håller skopan) ss asbalck- 

	

avande(s) o. utavande adv o. avanste superl adv <bl. i 
	

kst ss VDal. "Han bär sä åt ss abakIre (i arbetet) Hrj. 
förb. med "tvärt el. "tvärs el. "av: Xvsnds Dal, c'åvände avbane s Caobåne MHa(sälls.)) [till bana av] (jord 

	

Hrj, (t)crvende Hsl, Wvene o.d. HslÅm, a'ven o.d., 	o.d. ur) översta lager, som vid torvtäkt avlägsnas innan 

	

°anm, 'avuen, °avum, avu Gl, å'ven o.d. VrmVstm 	torvskärning påbörjas; jfr av bänk e. 
Dal, å'vens o.d. U1--Gst, å'en o.d. Åm, å"n Lpl, °an avbaning s es'ylbanig SHa, °au- NVSk> [till bana av] 

	

Sk; åk-, änn-, a'nn- o.d. Vb; cdvanstä Åm, c'åvänste 	översta jordlager som avlägsnas innan märgeltäkt på- 
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börjas SHa; avschaktad jord NVSk; jfr avbänkning. avbitare m (dvlbitare, 	å'v-, å' o.d. SmVgÖg 
avbarad se bara av. 	 VrmUlVstm, dbbiter, a- o.d. NDal, abilarLp1) avbitar- 
avbaring s <a'ubarig NÖSk> = av ban e. 	 tång. 
avbarkning f <å'burIcfnig, dybak- o.d. Sm, 'avbarkning 	Ssg: avbitar-tång SmÖgNkUlÅmLpl. 

Bl(Cimmerdahl)) (tiden för) snösmältning, is- o./el. tjäl- 	avbjudning f < 'avbjaudning Gl) [till bjuda av] utman- 
lossning; a.l. "'kin (man) bruka allti bli fådölltå (för- 	ing till "våg" (tävlingslekar m.m.). 
kyld) ve aobalcningän Sm. 	 avbladad p ptp <a'oblaad Sk, nlaader Sm, å'bblaad 

avbatta v 1 o. avbattas v dep 1 Osbatta o.d. VSk(enst.) 
	Ha, "åbkaa Dal> om växt: som har fällt el. förlorat 

MB1Sm, 	o.d. Mo.ÖB1Sm, å 'tenta Öl, lvlbarta 	bladen; a.l. Ka'olen e raint a'oblaad ao mark (av mask) 
Sm(RzS), °å- (äv. lbärta RzS) Öl; lbattas SÖB1Sm(äv. 	Sk. 
'aug) [jfr 2b att al 1) genom att avråda, övertala, av-  avblekt ptp adj eaublegt SkHa, ålArkt Dal> om tyg 
skräcka o.d. förmå (ngn) att ändra sig el. avstå (från 	o.d.: urblekt SIcHa; om gräs: bleknat Dal. 
ngt) el. låta bli (med ngt); ad.; äv.: vänja (ngn) av (med 	avbliken adj O'vbirjtjin NDal> [jfr fvn blikja glänsa; jfr 
ngt) B1Sm; ta ur (ngn ngt) Sm; avstyra (ngt) Sm; jfr 	bli k en] vissnad. 
avback a. Kan einte du dobatta an mä dän &rigga avbiommlad p ptp o. -at supinum <a'ylbleimmad 
stdssresan? Bl. liken (ingen) kan dobatta maj (mig) 	o.d. Sk, a'tj- Bl, å o.d. SHa) 1) i p ptp: som har 
fraån o tro att etc. Bl. De jekk int å å'batt en, han 	slutat blomma, utblommad; a.l. °Rossorna ä au- 
skulle erntlin (nödvändigt) mä' Sm. °Hann ä innte goer 	blommada fårr i aur (för i år) Sk. 2) [jfr la v- ssgsled] i 
te (lätt att) åbatta Sm(Gadd). °Ja ska åbatte da mä-t 	supinum: slutat blomma, blommat ut SkSHa; äv. i uttr. 
(vänja dig av med det) Sm. °Dä slacksmåket geek inte å 

	
lä a. ha blommat färdigt Sk. Di har a'gblommad får 

åbatte Sm. - särsk. a) i uttr. "låta a. sig låta sig överta- 	lifggesin Sk. Sin di få a'wblommad kdnima blan Sk. 
las (o.d.) att ändra sig el. avstå (från ngt) Sm. - b) i 	avblåst se blåsa a v . - avbod (OÖD) se halv-bod. 
pass, förmås att ändra sig el. avstå (från ngt) SÖBISÖ1. avboende ptp adj (abå'gend o.d. Nb) som bor avsides el. 
(Eftersom) °hon inte kunne åbattas mä at, så få hon 	avskilt. I fara (ni är) jo so abå'gend dina ini kgmaro 
(skylla sig själv) SÖB1. 2) dep, envisas, visa sig mot- 	(däri kammaren). 
strävig Sm; äv. överg. i bet.: ge utlopp för ilska, avrea- 	avbolke n (a'nböllke Ha) [jfr balka av] avballming. 
gera sig, härja o. regera SÖSm. 01 steel fö o ge pau avbortav prep o. adv (å'/båta, a'-, a'-, -båcja o.d. Nb> 
kattalcreket, som styet te (ställt till) me orejdan, sa bynt 	1) som prep: (bort) från, av o.d.; äv. bildl.: utöver, 
on (började hon) o aubattas me mä SÖSm. 3) refl, 	överlägsen o.d. °Ha-n gjö abåta ve'u nö? har han gått 
avhålla sig, låta bli SÖSm(enst.) 

	
bort från (den markerade el. upptrampade) vägen nu. 

avbattig adj ( '06QU/g Sm(Sylvander)) envis, som ej låter 	Hon jär å'båta åll de dar uti våra djiru hon överträffar 
rätta sig. 	 alla de andra i flit (eg. "uti vara gerig"). - särsk. i uttr. 

avbatting s <dbattig SSm> tjurig person; äv. om  mot- 	abåta be'nu kraftlös i benen. 2) som adv, i bildl. anv.: 
strävigt djur. 	 utöver el. bortom det vanliga el. normala el. rimliga; 

avbedja st. v ('be SHa, a'ybe Sk, 'avbid Gl> bedja sig 	ovanligt; på tok. Nä vet i do (nu tror jag du) far åfidäles 
fri från (synd e.d.). 	 å'båta (yttrande till en som far med osanning). (Gårds- 

avben n om amputerat ben Lpl(enst.). Kari vä (karlen 	folket fick litet bättre till jul) män ät na dbacla finnt 
med) åbe'nä (bf); jfr a v ar mad . 	 (inte något över sig fint). A lär hå vyri a'båta våkkär 

avbena v se bena av. 	 hon lär ha varit ovanligt vacker. He vär åldäjles abåta 
avbenkäring f <cl'ybene4ärig SB1(sporad.)> [till bena 	 för midi det var alldeles på tok för mycket. - särsk. i 

av] kvinna el. (i sht yngre) man som plockar sill ur 	anv. som adj. Du jär åfideles å'båta du har alldeles på 
näten; jfrben-käring (u.bena v). 	 tok fel. 

avbening f <lubening SB1 (sporad.), "avbainiggi (bf) avbragda v 1 ( lvbragd Nb(FWidmark)) [jfr avbrag d- 
o.d. Gl) [till bena av] avplockning av fisk (sill, 	n a s o. bragd a] med avseende på ord (el. uttal): för- 
strömming) ur näten. 	 ändra. 

avbett s [jfr motsv. i ä. sv; om ängsvädd, vars jordstam avbragdnas v dep 1 (abrajnes o.d. Nb) [jfr av brag da 
ser ut att vara tvärt avbiten nedtill. - Litt.: ALyttkens 	o. br ag da] grimasera, göra sig till, åbäka sig. fibmjnes 
1904-1915, s. 143 f.] i uttr. skams (net Vg, 	ät - kjansi gy djär de sådän grimasera inte - kanske 
åvbett Ul(mf), "jävuläns afbett Dal(lmf), dän hå'Ires 	Gud gör dig så där. 
å'vbet Sdm, ängsvädd, Succisa pratensis VgUl, sannol. 	avbragdsen adj <å'braks'n o.d. Hrj> hetsig, nervös; brå- 
äv. Dal; äv.: åkervädd, Knautia arvensis Sdm. 	 kig; otåligt ivrig; äv. om  väder: ombytlig. 

avbettrot s eafbetrot Dal(Blumenberg)) ängsvädd; jfr avbringa v O'brigga Öl> i uttr. ^a. ngn med ngt få ngn att 
avbett. 	 avstå från ngt; jfr av b at ta. 

avbinds st. v <å'biinn Öl> [jfr avbatta o. binda] i 	avbrott n <mer el. mindre rsprl: å'(v)Ibråt(t), -brst(t) 
ute. "a. ngn med ngt, förmå ngn att vända tanken el. in- 	o.d. ÖlVgÖg—UlDal, d(v)lbrått (a-, a'o-), -brstt, -bröd 
tresset från ngt. At ni baa (bara) kann å'binn henn me-t. 	o.d. SkB1SmHaVgSdmVrm—GstMp—Vb; äv. å'brst 



Vrm, a'vbrstt Ån». 1) skillnad VgÖgNkVrm. D-e lite 
åbrat på skravet å skräp Ög. - särsk. i fråga om uttal: 
skillnad; brytning ÖgVrmUL Dö haja alri höt nå å'brstt 
på' Ög. iibrått på tak (om olika uttal av ett ord) Ul. 2) 
avbrott i handling o.d.; uppehåll, omväxling; spr. st. o. 
mer el. mindre rsprl; äv.: lä Ul; äv. mer konkret: brott 
(t.ex. på ledning); skarv; sporad. 3) vågbrytare bestå-
ende av större stenar el. stenblock utanför hamnarm el. 
kaj ÖSkVB1. 
Ssg: avbrotts-tak brutet yttertak UlDalGst. 
Avledn.: avbrottslig adj, som bryter av Ul(sälls.). De 
gutra a åvbrsttslit mot de svatta (det svarta). 

avbrukad se b ru k a av. 
avbruk(n)ing f O'brulcinig 	-iy Vrn» avverk- 

ning; äv. konkret: kalhygge. 
avbruten ptp adj (a'/bröden, g'g- VB1, 	°aubröden 

NÖSk, °aobrsten o.d. SSm) 1) tafatt; bortkommen 
NÖSINB1SSm; äv.: ur form NÖSk. (Hemma är de så 
karliga, men när de) skå stag framm, stag dij sa ggbrödna 
å dåmma VB1. 2) tvär, vresig; vrång SSm. °Dä ä inte 
lönt å be hånom om hjälpa mä nåt, han ä så aubrsten å 
tvärå så. -Anm. För övrig anv. av p ptp se bryta av. 

avbråd adj eafbradur (Schoumacher o. därefter Ihre 
m.fl.), n 'albrat(t) (Neogard, PSäve m.fl. i GO) G1> [jfr 
2a v- prefix samt bråd] 1) "Förhastig,/Prxceps" (Schou-
macher). 2) i n som adv: mycket hastigt; oförmodat. 
"Han do afbratt (CSäve i GO). 

avbrås v dep, i förb. °afbrås på vansläktas från, ej brås 
på Gl(PASäve i GO). 

avbråte m (å'brstta Åln(sälls.)) [jfr bråta v bråka] av-
fall vid linbråkning. 

avbräck n (sporad., mer el. mindre rsprl) särsk.: (men-
ligt) avbrott (i arbete o.d.) NSkSmVgVrm. Da vat fire'er 
å'bräkk i äppekgräviga (potatisupptagningen) Vrm. 

avbräcken s [jfr avbräck, bräc ken] (menlig) skill-
nad Vg(sälls.). "Te å skuta på en gång mä te å je 
hässten havre, dö bir förstor åbräcken. 

2avbräcken adj <nräkken Bo(sälls.» [jfr 2a v- prefix o. 
bräcka backe] 1) om backe: mycket brant. 2) mycket 
backig. 

avbräcklig adj O'bräkkke Bo(sälls.)) [jfr av b äkl i g o. 
no avbreksleg] om plats: som ligger otillgängligt. 

avbränna f (dvlbränna Vstm, å- Nk) avbränning; om-
kostnad; a.l. - särsk.: förlust av järn vid framställning 
av smältor Vstm. 

avbränning f <vanl. mer el. mindre rsprl: ålbrännig, åv-
o.d. SkVgSdm—SDal(äv. a~), av-, "au- o.d. SkSmVg 
G1J1Lp1, äv.: awfbrä'nnig, av- Sk, gvbre'nnigar pl U1) 
1) avbrännande (t.ex. av markyta) Vg; bortbrännande 
(t.ex. av barr från ris) Gl. 2) järnets viktminskning vid 
förädling o. bearbetning U1SDa1; äv. konkretare: järnrik 
slagg som erhålls vid vällning av smältstycken o.d. SDaL 
3) van!. i pl: omkostnad, utgift, avdrag; spr. st. Dö Me 
stora ålränniger på dän förtjä'nnsta Vg. 4) avsnäs-
ning, skarpt svar Sdm(sälls.) 

avbuden ptp adj eåbsen o.d. NHa(IvIöller), °åbuenn VVg 
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lavbärja 

(Hof)) [jfr 2a v- prefix] utmärkt, utomordentlig, mycket 
bra; a.l. °Så takta han om hsrclen (vilken, eg.: hurdan) 
åbsen dräng han hadde födt opp NHa(Möller). 

avbyte n e_4(v)b1jtä o.d. DalHsl> avlösning Dal; äv. kon-
kret: avbytare Hsl. 

avbål adj d'ht, (linf) Mbart, åburt Vg, (ryst(t) NVrm> 
[jfr 2a v- prefix o. bål adj] i n: utmärkt bra Vg; äv.: 
ovanligt, orimligt Vg(lmf). - särsk. i fråga om förhåll-
ande mellan två personer: utomordentligt gott, kärvänligt 
NVrm. De va allt ss å'vstt da de nälcktes. 

avbägt adv (gbaykt, gbäliktNb(Ö.-kalix)) [jfr no avbxgt] 
åbäkigt, obekvämt, olämpligt, bakfram o.d. 

avbäke se åbäke. 
avbäklig (-ug) adj (varit. n; alsfilcikek(-gk-, 	Qäck-), 

dv- o.d., äv. 	J1) [jfr no avbxkkg samt avbaklig 
o.åbäklig(eg. sammaord); jfr äv. obäklig, åbäg-
lig] 1) = avbaklig 1. 2) = avbaklig 2. 3) = av-
baklig 3. 4) om person: vräng, tvär, egensinnig. (Han 
har) °vårta avbecklu å kjejku ("kekig", tjurig e.d.) å lej 
att meg (led mot mig). 5) oformligt stor; se åbäkli g. 

avhänd se avbänt. 
avbände n [jfr avbändig] om elak el. besvärlig person 

Ul(sälls.). °Du e som ett åbännde. 
avbändig (-ug) adj Obendlig SdmUl, aå-, -iger, -uger 

o.d. Ul; van!. a.cc. 1 på första el. andra stav.> [jfr a v - 
bändlig, obändig] krånglig, tillkrånglad; a.1.; i n 
äv.: motigt; äv.: otymplig, klumpig; drumlig Ul. De e 
en åbänndi mafi'n (krånglig maskin) Sdm. °De gå så 
aåbe'ndit (otympligt) Ul. 

avbändlig adj <n abänndele Hrj(enst.)> [jfr no avbende-
leg adv] i n: bakvänt, krångligt. 

avbänka v <°åbänka SVSm(sälls.)) vid torvtäkt: avlägsna 
det (till torv odugliga) översta lagret i torvbänk; jfr 
bänka av. 
Avleda.: avbänke n (å'-, (fy- o.d. Ha) (jord o.d. ur) 
översta lager som avlägsnas vid torv-, grus- el. märgel-
täkt; jfr avbane. - avbänkning m = avbänke 
Ha(sälls.); jfr avbaning. 

avbänt adj n <ålänt o.d. VnnÅm> [jfr no avbendt] svår-
tillgängligt Vrm; besvärligt, motigt Åm. Ett ålännt 
skräll (ställe) Vrm. Da lig (ligger) ålännt fe Vrm. 

avbära st. v o. avbäras v dep (nära o.d. Vrm(äv. å'bb-) 
MpÅm, pr ptp dberland, gbg'r- Nb; dep ålbgj, -båg 
Åm) jfr bära av. 1) i imper, i unr. "a. med (den etc.) 
iväg med, adjöss med (den etc.) Vrm. °Å'bbtirr mä'n, å 
keunmer dö e'nn te', å'bbärr mö hs'mmen å'gg! 2) i 
pr ptp, i negerad sats o. i förb. med Tör  el. "åt (inte) 
avvikande frän normen el. från det väntade, (inte) olikt 
Nb. He var ånt a'berand at hån det var inte olikt honom. 
3) refl (MpÅm) el. dep (Åm), bära sig åt, uppföra sig 
MpÅm; äv.: (grimasera o.) åbäka sig; göra sig till el. 
göra sig märkvärdig Åm. Han åbale-nt ssm frk Mp. 
Han å'bt1§§ då fakt, kärt dänna han har då högfärdiga 
fasoner, den där karlen Åm. 

lavbärja f 	sg 	pl alari J» [jfr no avbetje] 
koll., "avbärjad" säd; i pl: "avbärjade" sädeskärvar. 



2avbärja 

2avbärja v 1 <dbere, dbari J1, alärtje (å-) Hrjj [jfr 
b än j a] med avs. på sädeskärvar (i sht råg): slå mot 
vägg e.d. el. tröska (med slaga), så att en del av kornen 
faller ut (dvs, göra en första tröskning). 
Ssgr: avbärj-band <dbaribann E> "avbärjad" sädes-
kärve. -trösk (dbaritrysk .1.1) "avbärjning". 

avböling m <abölig Sk(sälls.)> [jfr böling, för bet. 2 
möjl. äv. båling] 1) avkomma (efter djur). 2) om 
svårkluven träkubb. 

avhörd n el. f (dvök (-s-) J1) [väl samma ord som no dial 
(Tröndelag) ab" åbglr ngt som är stort o. klumpigt] 1) 
(som n el. f) om stor o. ovårdad o./el. hållningslös man; 
åbäke e.d. VE. I (ett) dvök-te ka'r. 2) (som n) avsides 
o. otillgänglig plats el. trakt; avkrok el. obygd NJ1. 
°Han ha je sa (givit sig) gpi avök (om man som bosatt 
sig i obygden). - särsk. bildi. i uttr. "ge sig upp i a. ge 
sig in på ett moraliskt förkastligt leverne; sjunka djupt i 
laster NJ1. Hu ha je' sa rektet op i dvök (om lättfärdig 
flicka). 
Avledn.: lavbörding m (°av-vöking NJ1(Jessen)) dålig 
människa. 

2avbörding m (å'butrige Bo, 'åvböking Sdm) 1) utsock-
nes person Bo(sälls.). 2) oregerlig, våldsam person Stim. 

avdaga v avliva Gl(enst.); refl.: ta sitt liv Ög(sälls.). 
avdaggad se dagga av. 
avdags adv (åldalcks, -dakks (åv-, -ggs) o.d. BoDs1 

SdmVrm—SDal) [jfr motsv. i no] Anm. Ofta anv. som 
subst. 1) om tiden mellan solnedgång o. mörkrets in-
brott; (vid) kvällsdags; (sen) kväll Ds1Vrm—SDa1; äv. 
om  tiden efter kl. tolv på dagen; eftermiddag; sporad. i 
Ds1Vrm. °Du ska inte ta på dig ett nytt plagg ådags 
Dsl. °Han hålldes på körgårn (kyrkogården) ätter ådags 
å grävde Vstm. - särsk. a) dags att sluta dagens arbete 
SdmVrmUlVstm. He er å'vdakks fs legi sa'nn (för 
länge sedan) Ul. b) läggdags LM. 2) om (sen o.) olämp-
lig tid VrmUl; äv.: för sent el. i sista minuten Bo(sporad.). 
Han jo'ke-t i å'daggs Vrm. 

avdal m (äv. -a n) O'vdak o.d. Dal, dvdgtrana (bf pl) 
Vstm, äv. n å'vdålrå Dal(enst.)> [jfr motsv. i no] avläg-
set el. avsides beläget o. svårtillgängligt ställe; ofta i 
uttr. ^(borta) i avdalama (el. avdalen) avsides (o. svår-
tillgängligt), (borta) i obygden; a.l. Di bo-4å riktit i 
dvdakana Vstm. Bårt i å'vdatrum (dat pi) el. å'vdatrim 
(dat sg), borta i obygden Dal. Jät rikkti å'vdålrå ett 
riktigt obygdsställe Dal. 
Ssg: avdals-vrå f se abbalsvrå (möjl. eg. avdalsvrå; 
jfr OÖD). 

avdanka v 1 (å(v)Idagka, a(v)-, gg- o.d., -claglc-, -clayek-
o.d. nästan allm., äv. -dågk- SkDal, -dajgk- ÖB1; näst-
an bl. i p ptp. Vanl. acc 2 el. 1 på första stav., äv. acc 1 
på andra stav. SkJI> 1) avskeda, avsätta; i p ptp: av-
skedad; som har upphört med visst yrke e.d., före detta, 
pensionerad Sk—VgSdmVrmUlDalHs1,11Vb; ställvis äv.: 
avfärdad, avvisad, utstött; överg. i 2. °Vaur skola-
majstare va ejn audankada prammasjappare (pråm-
skeppare) Bl. °Han haddä vutt knekkt män dä ble han 
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ådagkadä (avskedad) ifrå Ha. Harrgåff gamke rättare 
btre å'dagkater i fjok Vg. En å'dagkater friare Vg. - 
särsk. subst: 	ådangke undantagsfolket Öl. 2) i p ptp, 
om person: som sett bättre dagar; som det gått utför 
med SkB1SmHaVgG1—VstmHsINb; särsk.: förfallen, 
på dekis; spr. st.; äv.: (ut)fattig SkB1SmHaG1; äv.: 
(ut)sliten; trött; sporad. i Götal; jfr 3. (Han har blivit) 
'rent audånkad sin han kom i lav (lag) me fylletrattana 
Sk. 'Han e så åudankad, så en kan ante dänna han ijen 
Sk. En å'daggked gamek hästkrake (förstörd genom 
körslor) Sm. 3) i p ptp: utmattad, förbi av trötthet Sk 
SinHaVrmGstHs1; äv.: insomnad (t.ex. i arbetet) av trött-
het SmGst; äv. [jfr dåna av]: avsvimmad BoDal. 
Avledn.: avdankning s person som tvingats upphöra 
med sitt yrke o. inte kan försörja sig Sdm. 

avdjup adj jybe NHa> [jfr 2a v - prefix] mycket djup. 
avdjävul m (ajovel, ajä'vel o.d. SkB1Sm, å'vjtivlil, -uk 

Dal, å'ffivelHs1; "ofdjäfvul Vstm(IhreS)) [jfr 2a. v- prefix; 
no avdjevel] 1) riktig djävul SkB1SmVstinDal; mycket 
elak person VstmDal; äv.: riktigt omöjligt material (t.ex. 
hårdarbetat stycke virke) Dal. (Man kan ta karlar) chaur 
(var) fan en vell i frau, får de e nånna (några) ajävla 
liaväl (likaväl) Sk. 2) riktig överdängare, baddare Dal 
Hsl. Dä va en å jgvel å hsppa Hsl. 
Avledn.: avdjävlig (bl. -ug) adj urdjävlig Dal. Han ä 
alles öffivIru te lig-j (att ligga jo. arbeta). 

avdoad se do av. 
avdrag n <ställvis, mer el. mindre rsprl> särsk. 1) utdrag 

(av prästsedel) SSk(Rz). 2) [jfr ä. sv. draga av dö] i 
uttr. han ligger på å'drag han är döende Öl. 

avdraga f <dvdrtgu VE> ställe, där snön drivit bort så 
att marken är nästan bar. 

avdragare m <avdragare (åv-) o.d. SdmUl, Mdraare Sm> 
hudavdragare, rackare. 

avdragen sedraga av. 
avdrucken ptp adj (a'dråklei (o.d.) n (med subj i m el. f) 

Vb> [till dricka av (sig)] redlöst berusad; jfr a v - 
supen. Anm.För övrig anv. av p ptp se drick a av. 

avdruntad se drunta av. 
avdråp n O'clråp NU> [jfr dråp (med samma bet.) o. 

av dråplig; jfr äv. 2a v- prefix] mycket smutsigt o. 
dåligt väglag. (På färdvägarna har vi) °gått å släpa 
brövö (bredvid) lassen i värsta ådråpe mång gångår, 
vurti (blivit) genomvåta me. 

avdråplig adj (cr( v)drdpkig NU.» [till avdråp; jfr dråp - 
ii g] om väglag: mycket dåligt, smutsigt o. besvärligt. 
(Om påskarna är det alltid ruskigt väder och) å'vdråpki 
veglag ("bottenlöst" på vägarna). 

avdrås(e) n (awldru'se, -dru'sse, -dru'ss o.d. SÖSk) [jfr 
drås (e)] koll., om sädeskorn som fallit el. faller ur 
axen vid bärgning o.d., spillsäd. 

avduggad se dugga av. 
avdum adj <adå'mm(år) NSkj [jfr 2a v- prefix] mycket 

dum. 
avdustning f <avdy'stnin. Sk, "afdustning Sm> [jfr dust a] 

vid malning av säd: mjöl som dammar bort; svinn; a.l. 
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'avel 

It helt skålpogg avdy'stnig Sk. 
avdyr adj eafdyr Gl(GO)) [jfr 2a v - prefix] mycket dyr. 
avdånad se dåna av. 
avdäld m (d(v)dacjcl 11) avsides liggande däld; avkrok, 

obygd; vanl. i dat pi; jfr avd al. Bolli ddacjclåm borta 
i avkrokarna. 

avdästad adj (crdesteNb) [jfr däst o. no avdxst utmatt-
ad] predik om person: som fått för mycket av ngt (t.ex. 
motgångar) o. tappat lusten el. givit upp. 

avdöd adj (crddö Ha, 'avdödarG1) medvetslös Gl; bildi.: 
död, ödslig Ha. Har e raynt (här är rent) åstldött, har 
varrken höres älla synes nönn Ha. 

avdödd, avdöen se dö av. 
avdöme n egvdeme, °avdöman (bf dat sg) Hrj) avsides 

belägen o./el. svårtillgänglig plats el. trakt. 
avdömd se döma av.- avdövad se döva av. 
lave m o. (sälls.) lava f (m: dve o.d. Sm—Bo(sälls.) 

Vrm(äv. day), &ve Hsl, 	g'vi o.d. Dal, fj  °tri 
VDal, s 've Hrj, °ave Öl(RzS)Åm(Ullgrund m.fl.), °avi 
Hsl(Rz, Wennberg); a' va (-a) VgVrmSDalT1N2km—Nb, 
a'va (-a) Gst.11(äv. g'va)NÅmLpl, g'va Nb(Ö.-kalix), 
&va (-a) HrjJ1, å'va Nb, d'vå, rj'vå Dal, s'vs Hrj, °ava 
Mp(RzS); age, dag ÖVrmSDal, ske Dal(Idre, Särna); 
f: dve VVrm. Anm. Uppg. om ett °ava från Gl är 
tvivelaktiga (se GO ave)) 
1) bakström (i å); vattenvirvel Sm(Rz)Bo(sälls.). 2) (mer 
el. mindre avskild) del av vattendrag el. -samling o.d. 
a) mer el. mindre avskild del av vattendrag el. (mer 
sällan) vattensamling (sjö, fjärd e.d.); vik el. bukt; ofta 
om smal el. grund vik el. vik med smalt inlopp SmVg 
VrmDalGst(Rz)—Mp(Rz)—Nb; jfr bäck-, kä 11-
av e. - b) (brett) lugnvatten i älv (Dal), el. utvidgning 
(med lugnvatten) av vattendrag VrmDalGstHrjJ1VbNb; 
äv.: djupt hål el. hölja i å Sm. - c) mindre vattensam-
ling (tjärn, sjö e.d.) som (genom sund e.d.) står i förbin-
delse med vattendrag el. större vattensamling (sjö, fjärd 
e.d.) DalHrjJ1VbLp1Nb; äv.: göl e.d. som vid högt vat-
ten står i förbindelse med vattendrag el. sjö o. fylls 
därifrån SmVg. 3) mindre (lugnt flytande) vattendrag 
som förbinder en tjärn, liten sjö e.d. med ett större 
vattendrag Dal(Idre)Hrj. 4) om mindre vattensamling 
utan förbindelse med större vattendrag el. -samling. a) 
intill vattendrag el. större vattensamling liggande min-
dre vattensamling VrmNÅmLp1Nb; äv. om  annan min-
dre (stillastående) vattensamling (liten sjö, göl, djuphål 
i myr e.d.); ofta om grund vattensamling el. vatten-
samling med sur omgivning SmVgVrmDalHrjJ1Nb; jfr 
ler-, vatts-ave. - b) pöl; äv.: grävt uppsamlings-
ställe för regnvatten Vrm; jfr blod-, vatts-av e. Dä 
rträggn (regnade) ss dä va(-acfor aver i vägen. 5) bäck 
SDal(Hiilphers 1762); särsk.: bäck el. rännil på myr 
e.d.; gyttjig bäck .11. 6) sankt el. sumpigt (mindre) ställe; 
sankmark; gungfly; sank äng o.d.; ofta om (tidvis) vatten-
dränkt land invid älv el. sjö Öl(Rz)—VgVnnDalHrjJ1 
VbNb; äv.: dy, gyttjaJl; jfr blöt-, fräken-, häng-, 
käll-, sur-ave. 7) [väl utgående från naturnamn] a) 

holme el. ö (i å) Sm(sälls.)Vg(Hof). b) smal udde (i sjö 
el. älv) Hrj(sälls.). - Litt.: HJonsson 1966 s. 237 if. 
Ssgr <-a-; se äv. -mark nedan>: ava-blad blad av vit 
el. gul näckros J1; jfr lava-blad. -gräs 1) ag, Cladium 
mariscus Vg(Rz 840a). 2) hö (t.ex. sälting, fräken, 
missne) med ave som växtplats Nb. -jord mossjord; 
fåll på utdikad sankmark el. mosse Ha. -mark (äv. 
°afwe- Ha(RzS)) sankmark; äv.: ängsmark (jfr -j o r d) 
Ha. -myr myr med stillastående vattensamlingar o. 
grunda bäckar; mycket sank myr Il. -vik vik från större 
ave Vb(JALinder). 
AvIedn.: 'avig (bl. -ug) adj <dvu SJ» sank; gyttjig, 
lerig. 

2ave m <dva SDal> [sannol. samma ord som 'a v e , jfr 
d.o. (i sht bet. 6); jfr äv. 4a ge, åva, åvan] åker-
stycke, teg. 

3ave avund, se 'avund.- 4ave adv borta, se 2a v II 1 E 
c. -'ave interj, se 2a v e d - laved april, se 3a v el. 

%ved o. save o. 3av interj <dved, a'vve(d), a'vve(d), 
aver, avv, °av o.d. Sk> [trol. urspr. ^a vet (jag); jfr 9a] 1) 
som uttr. för överraskning, snopenhet o.d.: å vet jag, 
kors bevare, asch. (Vem är det? -) A'vved, de e jo 
Nels. 2) som uttr. för indignation el. missnöje el. fruk-
tan e.d.: oj då, nej men; ack. A'vve me'nnisja hårr bär 
du di ad! 3) som uttr. för smärta: aj. Avv! de jore o'nt 

'avel m (SkBISm—GlNk—GstHrj—Nb), äv. n (SkVg 
BoÖgUlDalGstHs1) el. f (VrmDal) <a'/ve lr (a-, a-) o.d. 
VgBo(äv. 	o.d.)DslÖgNIcUl—CistHrj—Lpl, -vet o.d. 
SlcB1HaBoU1, äv. alvvelr (a-) o.d. VgBoDs1Vrm, -wwelr 
HaBo, g'velr (g-) Nb; sälls. äv. acc. 2 (SkHaSdmUl 
SDal); äv. °avel, 'bud Sm, °aväl o.d. Gl, °tryck Hsl> 1) 
styrka, kraft o.d. Sm(Hylt6n-Cav. ms)G1(Rz)Vstm 
(Herweghr); äv.: driftighet, arbetsamhet e.d. Vstm(Her-
weghr); äv.: arbete e.d. Vrm(Ihre). °Jag har ingen afvel 
att ta i, så som jag står Sm(HyWn-Cav. ms). °Vore thet 
nån afvel i honom så gjorde han thet Vstm(Herweghr). 
°Drifva en gård med egen afvel själv (med eget arbete) 
bruka en gård (äv. om  man bor på annat ställe) 
Vrm(Ihre). 2) koll., i fråga om egendom. a) förvärvade 
(ej ärvda) ägodelar Vrm. b) (alla) inventarier (äv. krea-
tur) på gård Ul. °Han feck ta emot hela gålrn me avelr 
allt. 3) avkastning (av gård); äv. inskränktare: skörd el. 
frukt el. om  mjölkprodukter o.d. HaDs1VnnDalMp 
J1(lidm)Lp1; jfr bo d -, fäbod-avel. 4) uppfödning 
(av djur) o./el. (planmässig) förökning el. fortplantning 
(av djur el. (sälls.) växter); spr. st.; äv.: avelsdjur Sk; jfr 
får-, gårds-, hem-, in-, svin-avel. Ja ska 
behåla mä'rren ti avel Sk. °Di har stor ave lr åv kaniner 
Vstm. - Härtill ssgr betecknande djur som avses till 
avel: "avelsbagge, -hingst, -sugga, -svin, -tjur, -etc, spr. 
st.; jfr ssgr nedan. 5) avkomma; i sht om husdjur, sporad. 
äv. (förklenande) om människor; ofta i uttr. ^bra (god, 
dålig etc.) avel (efter ngt) (överg. i bet. 6) SkSm—
BoÖgNI(VrmUl(brd)DalHs1J12km(lmf)Lp1Nb; jfr av - 
avel. Där e go a'vel ette den ko'en Sk. Dän marran 
(märren) dän vell ja ha baa fö te få avel ätte na Sm. Ja 
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ha aldri fåt-si' hennas 	(yttrat av mor om dotter) 
Nk. - särsk. i fråga om fisk, bin el. andra lägre djur: 
yngel SkVgBoGI; äv.: ägg, rom o.d. VgBo. (Fisken 
gömde sig i riset) °å dar laa han sin ave lr Vg. °Kråka 
avet ur kakera plocka biynglet ur vaxkakorna Vg. Inte 
et a'welr ("ett liv"; yttrande vid misslyckat fiske) Bo. 6) 
ras, art, slag; klass; anlag e.d. SkBoSdmVrmDal(Ugla, 
Hof). Dö sant dåket a'wwelr i dän släkte (påbrå i den 
släkten) Bo. °Dä hva bra avel te (i) den päjken (om 
välväxt pojke) Scim. °Hästen ä åttr5 bra a'vvelr (ras) 
Vrm. 
Ssgr (vanl. -s-; se äv. formavd. till enskilda ssgr nedan>: 
avels-bruk 1) åkerbruk SSk(Rz). 2) avkastning av jord-
egendom SSk(Rz). -brukare åkerbrukare SSk. -djur 

ave- Vg, °avelse- Ög> djur avsett till avel; spr. st. 
-gård 1) (mindre) gård lydande under herrgård o. bruk-
ad direkt under denna Sk. 2) fåbodställe JRABurman). 
3) egendom med (stor o.) fm kreatursbesättning (o. präkt-
ig gröda) SkVg. -kräk djur (i sht nötkreatur) avsett till 
avel; spr. st. -man lantbrukare SSk(Rz). -so (äv. (med 
anslutning till "avla v) &vie- Sk> sugga avsedd till avel 
SkVrm. -år i ute. 'gsa avekå'r (vid god förekomst av 
villebråd) Vg. -ägg ägg som används vid avel Bo. 

2avel o. avle m . avel: a'yek BoNVrmDal(Särna)J1(äv. 
ag, äv. a'wwelr Bo, a'vveir *Hörn), u'vek NDal; &vek, 
dweir o.d. Bo. 2. avla: u'velr NDal; dystre Bo> [jfr no 
avi] smedjehärd, ässja; al.; äv. inskränktare, om den 
fördjupning i vilken puströret mynnar el. där elden är 
(J1) el. om  själva elden el. glöden (BoNDal); äv. all-
männare: kraftig (kol)eld; glöd (efter brasa) Bo; jfr 
smedje-avel. 
Ssg: avel-kåda f slagg i (botten av) ässja J1(lidm). 

3avel, laved o. avlid s <dvel So.MSk; 'aved SVSk(Rz); 
°avild SSk) [jfr da dial ave(r)] april; äv. som personifi-
kation; i ordspr. 'Tor me sitt fagra feddj (skägg), låkkar 
barnen ud ougår veddj (under vägg), a' vele snu'a 
(snuva), tjör däm iug ti grda (eldstad) SSk; varianter 
från SSk. °Den som ente har nåd å ji sin ko i avel å ny, 
han får aga no (köra henne) dö te by MSk. °Hva(d) 
Thor låter gro, ska Aved av-sno SSk(Rz). 

avelhänt adj (dvvelrhänt NVrm> [jfr dels avhänt, dels 
f ipp el- o. nu v elhän t] med dåligt handlag, fumlig. 

avelsam adj (dvelsamHa, dvesam (a-) o.d. DsIVrmNb, 
°avelsam o.d. SdmVb) fruktsam. 

laven avund, se 'avund. 
2aven adj (å'ven o.d. ÖDalNGstHslÅtn; i n (anv. äv. med 

subj i m el. f): ä'e o.d. ÅmSLpl, (Få SVbSNb) bl. i 
predik anv. I. [jfr 2a v II 4 a och av ande] om mer el. 
mindre långsträckt föremål: av Hs1ÅmSVbSLp1SNb. 
Hag tro'a hal pa (den här gärdsgårdsstången håller på 
att) vara å'sn Åm. Bane (bandet) ä gre Åm. Balken je 
(är) å'cl SVb. II. [möjl. bildl. anv. av I] bl. om  person. 
1) i uttr. "bli (el. varda) el. vara aven bli osv. övergi-
ven, "sågad" (av sin käresta) ÖDal; vanl. (äv. i uttr. "bli 
osv. a. för ngn el. ngt): bli el. vara besegrad (av ngn), 
komma till korta (mot ngn el. med ngt), gå bet (på ngt) 

ÖDalNGstHs1; äv., i nekande sats: (inte) räddhågad, 
(inte) "bang" Hsl. Nu vart du å'vsn ändå' (yttrat till 
besegrad brottare) ÖDal. Dö blri-4u allt å'ven för NGst. 
Han är inte å'ven f8-clä' (inte rädd för att göra det) Hsl. 
2) [jfr möjl. sv  slang avsågad trött, medtagen; dum, 
enfaldig] "trött, sömnig, olustig" Hsl(Wennberg); äv.: 
senil Hsl; möjl. äv.: "dum" Hsl(Wennberg). 

3sven avig, se 2a v i g . - 4aven adv se 2a v II 1 F. 
avenbark s (a' wenbark SÖSk> [elliptiskt för ^avenbök-

bark] bark av avenbok. 
avenbok o. avenbök f (i SkB1 säls. m) (a'ven/bok o.d. 

B1(äv. a'vel-)SSm, °ave-Vg, dvenlbog SkSHa, dwen-
SÖSk, den/knog, dne- SSm, g'nbpok Bl, a'nn/bog Sk, 
a'mm- o.d. SkSHa; a'ven/bög, -bö(d)j Sk, dwen-
SÖSk, °avunbök SSm, dnelbök, -bög o.d., din(e)lbög 
Bl, a'mm- o.d. SkSHa, äv. a'ven/bög o.d. Sk(äv. 
-607)SHa, a'n-, a'nn-, a'mm- (a-) o.d. Sk> 1) trädet 
avenbok, Carpinus betulus; 	äv. koll. Sk. 2) trä el. 
virke av avenbok SkBl. A'venbödj hade de ti vsjna 
(vagnar) å sont där Sk. 
Ssgr (delvis till av e nb öke ): A (-böga-, -böge- o.d. 
Sk): avenbök-kugge kugge av avenbok (anv. i stjärn-
hjul i kvarn). -löv löv av avenbok; äv. (koll.) om löv-
klädda avenbokskvistar (anv. som fårfoder). -purra ri-
sig, förkrympt avenbok. (Låt mig kamma dig,) °du sar 
ud i ditt lilla hod som den varsta anbögeporra. -träd 
(äv. -bödje- Sk). B: avenböks-baska grenved av aven-
bok SÖSk. 

avenböke n (dveniböge, a- o.d. SkVBI(äv. avel-, One-), 
-bö(d)je Sk, a'n(e)lböke Bl, -böge, a- NSkVB1, 
drinfböge o.d. Sk, drnm- o.d. NSkSHa, a'nn-, a- o.d. 
SkSSm( -boke), a'mm-, a- SkSHa, äv. a'n-, 	NSk> 
1) bestånd (dunge e.d.) av avenbok; koll., avenbokträd; 
a.l. 2) trä el. virke av avenbok; a.l. Avenbödje di va-nte 
värt å tjylna (elda) me Sk. Annböge ha di ti mylle-
kogga (kvarnhjulskuggar) Sk. 
Ssgr: se avenbok. 

av-en-sida se avsides. - avenstvärt tvärt av, se 
avande(s). 

avento adv (äv. s o. adj), aventor adv o. s, aventors o. 
antors adv <1. avento: avlento' o.d. BoVnnHrjJ1, av-
Vstm, äv. a'vento Bo, 'a'vento il; äv. som två ord: 
a'ven to', a'ven to' Bo, cbven to Ha. 2. aventor(s): 
aviento'r Sm, avv- Vstm, äv. dventor Sm; dvento§ 
(dvv-) o.d. Mp, 'avänto'sch kn(lmf), °aventors Sm 
(JJLgren). 3. °antors Sm(JJLgren)) [jfr da dial affento, 
no dial avento; av lty afunto; jfr affentag, affento] 
1) som adv i formen °avento, betecknande rörelse: av o. 
an, hit o. dit, fram o. tillbaka; i sht i uttr. "gå a. HaBo. 
°Han jeck aven to så fort han hann Ha. - särsk. a) i det 
bildl. uttr. dra a'vento draga (ngn) fram o. tillbaka, 
narra (ngn) Bo. - b) i utvidgad my.: så sakta Bo. Ve 
få-ta't a'ven to'. 2) som adv el. s, i uttr. "spela avento 
(13oVstm) el. aventor (V stm), om två personer (ett par i 
kortspel e.d.) som tillsammans vunnit (el. förlorat) spel: 
spela om vem som skall ta hem vinsten (el. stå för 
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förlusten). 3) i formen °avento Vrm, 	Sm, °-rs Sm 
MpÅm, °antors Sm: bakvänt, baklänges, omkastat o.d. 
Alltij a'-ja a'väntoj (är så bakvänt) idag Mp. °Du ha 
no tee på-clä vdntan a'ventors (tagit på dig vantarna på 
fel hand) Mp. - särsk. som adv el. s i uttr. ^gå (till el. åt) 
aventor (Sm) o. "bära på avento (Vrm), gå bakvänt el. 
på tok el. galet el. olyckligt. Dö gå te dventor mä et 
(med det) Sm. 4) som adj i formen °avento, i fråga om 
karaktär, beteende e.d.: hit o. dit, utan stadga; nyckfull, 
ombytlig; oviss; osäker Hrpl. (Ångermanlänningar är 
energiska men något) °avento i homöran (humöret) J1. 

aventoa, aventora o. aventova v 1, o. aventovas v dep 
<dventoa (äv. bl. to'a) SDal; dventora Ha, 'avento'rä 
Sdm; °aventova Ul(Wahlström)Hs1; dventovas Hsl> [till 
av ent o (r)] 1) i uttr. °gå och a. gå sysslolös Ha. Han 
bre går å dventyrar. 2) genom spel mellan två avgöra 
vem som skall ta hem vinsten (SDal) el. betala förtäring 
e.d. Ul(Wahlström). 3) (med svårighet) ordna med nå-
got Hsl. 4) dep, bråka, väsnas Hsl. 

aventorlig adj <avenito'le(ien), -to'rle o.d. Hrj, °-tolen 
.11> [till aventor; jfr an toslig] avig, vrång; sur, 
missnöjd; bråkig HrjJ1; som adv: bakvänt, krångligt, 
avigt Hrj. Dsm bti-ffl å't jussm a'vento'le Hrj. 

aventorn s eaventon MB1> hagtorn. 
aventor(s) se avento. - aventova(s) se aventoa. - 
aventvärt tvärt av, se av ande(s). - aventyr se 
äventyr.- aventyra se äventyra. 

aventåta f <asventtåta, -toota o.d., äv. °afunds-tåta 
(JELgren o. därefter Rz) VSm> 1) (liten) mullvad. - 
särsk. i jämförelse, överg. i bild!. anv. a) om "ohellig" 
(ogin, ovänlig, tvär) person. Hu va sao 	ssm a 
dventsota. b) avundsjuk person. 2) i oeg. anv. a) näbb-
mus. b) över marken upphöjd sorkgång. 

avenände(s) adv, se ände s. - ave(r)lång se 'avlång. 
avertrind o. ävertrind adj <dvvetrinn; cki'vvektrinn 
SVrm;jfraver- o. äverlång u.'avlångjoval. 

avfall n <vald. mer el. mindre rsprl: d(v)Ifall, a- SkÖl 
SmHa(äv. 	-)VgBoÖgSdmUlVstmMpVb, äv. 
a(v)Ifall, a(w)-o.d. SkNb, °a(v)Ifall GlikmNb, å'-Ha, 
°å(v)- SkÖlSmDalNb, äv. 'fåll 	å'- Nb, å'v- Dal> 
1) koll., mindervärdiga el. mer el. mindre obrukbara 
rester; i sht om det som faller bort el. avskiljs vid bered-
ning, bearbetning el. sortering; spr. st.; jfr bråt-, häst -
avfall. °Je hunn (hunden) å vfallä Dal. - särsk.: spill-
ning Ög. (Kreatur med kolik) har inte nå a' fall mö 
jö'ssel. 2) ifråga om vatten: avrinning SmG1Sdm; särsk.: 
överloppsvatten i kvarndamm Dal. 3) i fråga om mark: 
sluttning (så att vatten kan avrinna) HaÖg. Et jyppt 
(brant) å' fall Ha. 4) dödsfall Gl(G0). 
Ssgr: avfalls-boss dålig halm Ha. -hölke hink för avfall 
Ha. -vatten överloppsvatten (i damm) Dal. -virke odug-
ligt virke Ha. 

avfallen ptp adj <n 'åfallä NHrjj i n, i uttr. ^a. åt ngn 
ovärdigt el. skamligt el. genant e.d. för ngn. °Da va full 
åfallä åt (förargligt för) dö dan finfshlrtjä (när dottern 
fick utomäktenskapligt barn). Anm. För övrig anv. av 

pptpsefalla av. 
avfallig (bl. -ug) adj eafållu kemi» vanmäktig, svim-

färdig; dödstrött. 
avfallsill f (1)1 °aofaflesiller Bl> [till falla av] om sill 

som faller av när näten tas in. 
avfan m <a' fan SSm, äv. fanen NSk> [jfr 2a v- prefix] = 

av dj ävul 1 (början); a.l. Da va en re'digå alanen 
NSk. Din dfanen! NSk. 

avfaren ptp adj <-faren: aofaan o.d. Bl, åsfgey, cklfaan 
Sm, å'fay Bo. -foren: å'/fon, å'- Bo. -varan, -van(ad): 
°auvaan, a'yvanå NSk, å'vaned Öl; ang. dessa former 
jfr utfaren> [jfr faren, utfaren] 1) avmagrad, av-
tärd, medtagen; matt; ad.; jfr av sigf ar e n . 2) av-
svimmad Sm; jfr f al na av.- Anm. För övrig anv. av 
pptp se fara av. 

avfatt adj se ofatt. 
avfin adj <å'fine Ha> [jfr 2a v- prefix] om person (i fråga 

om klädsel o.d.) el. djur el. klädesplagg e.d., el. om  
sand o.d. (i fråga om grovlek): mycket el. särdeles fm. 

avflagen adj <å'fflaen Ha, °auflaen, n a'wflad Sk, n 
°avflag Gl> [jfr fl ag en] om (hud på) kroppsdel på 
människa el. djur: avflådd. 

avflog n eåfirtig Hs1(enst.)> hopp åt sidan (av hare); jfr 
avflöj. 

avfly adj se åfly. - avflyg se av flöj. - avflåt se 
avflöt. 

avflöj n <ållröj, °au- Sm, °4- Ög, äv. cäflög Sm(Rz), 
°avflyg Gl(GO)> hopp åt sidan, sidoskutt, sidosprång; i 
sht av hare. 

avflöt n <awlfly'd, åw-, a-, -flu'dd o.d. Sk, åfiret Hslj 
[till fl ö ta; jfr da dial afflod, affkld] koll., agnar, boss 
o.d., som genom skakning av säd i såll e.d. har lagt sig 
överst i kärlet o. avlägsnas. 

avflötning s < pl allrotnigärMp> =avflöt. 
avfnåk s eöfnak Vg> [jfr fn åk] avfall under vävstol. 
avfraken o. avfrak adj <gsfraken (°av-) o.d., n afrakt; 

äv. (i bet. 1) °afrak Gl) [jfr a Ilf raken] 1) frodig 
(enst.). 2) tilltagsen o. kunnig; särsk. om  barn: tidigt 
utvecklad, brådmogen; förståndig (för åldern); läraktig, 
vaken; kry, rask. Di bane jr så afrakt (brådmoget), så 
di fa nukk stakkut leiv (kort liv). 3) (alltför) ivrig el. 
hastig; flyktig; övermodig; i n: oöverlagt e.d. 

avfrusen se frysa av. 
avfrån o. avifrån prep o. adv (a'/fra u NSkVB1; a'yi-

NSkj bortifrån, utifrån. 1) som prep; a.l. Di kå'mme 
a'ufray andra by'a NSk. 2) som adv NSk. (Vi får ta ngn 
av de hemmavarande till det,) Vårr vi konna inte fau 
nöen auifrau. 

avfröad o. avfrödd p ptp <cl'ffroad, å'frödd SHa) om 
växt: som har släppt ut sina frön. 

avfull adj (å'fulle NHa) [jfr 2a v- prefix] övermåttan full, 
överfull. Ka'nna e 	(det rinner över). 

avfållsgärdsgård s <å'fålsjä§allf Ögj [jfr fålla av] 
provisoriskt inhägnat betesstycke (på vall e.d.). 

avfå'ng sämre foder, se åt fång. 
avlii n OM' ÖSk> [jfr 2a v- prefix] som skällsord om 



avfalla 	 204 

person. Ett re'ded 
avrålla f (a'9fella o.d. SÖSm) [jfr fälla av] på åker 

(el. väg e.d.) från vagn avlastad hög (el. sträng) av 
gödsel (resp. jord el. grus); jfr 2a vvält a. 

avfälld p ptp o. ave* supinum (p ptp 	a'w- 
o.d. Sk, å'ffälld SHa; supinum 4) i p ptp: som har 
avslutat fållning (av hår, tänder o.d.) el. ruggning; i 
supinum [jfr la v- ssgsled]: fällt färdigt; a.l. °Kreatuan 
ä aufdllda i vaa (vår) Sk. Nu ha han a'ufält (om föl 
som tappat alla mjölktänder) Sk. 

avrålle n <å'ulfdlle Sm, å- Vstm, a'v - Ån» I. skogsav-
fall (sämre ved, kvist e.d.) VstmÅm. II. [jfr fälla av] 
vid vävning: det stycke varpen framflyttas när spärr-
haken (el. motsv.) lyfts Sm. 

avfällhacka f <å Täfihakka, äv. 'åfdlle- ÖSm> [till fälla 
av] redskap för avlastning av gödsel från vagn. 

avfällig adj eaffdllig J1(Agerberg), afelli o.d. Vb> [jfr 
no avfeldig] matt, skröplig J1(Agerberg); orkeslös el. 
oförmögen (i sht på grund av dryckenskap) Vb. 

'avfälling m (O/älling Öl) [tillfälla av]= avfälla. 
2avrälling m (a'(v)fällig, a- o.d. Ds1VbNb, å- Ög, äv. pl  

awfe'llign o.d. Sk) särsk.: avsigkommen el. (i sht i 
moraliskt avseende) förfallen person. 

avfällkratta f < ckårcille- SÖSm> [till fälla av] redskap 
anv. vid gödselkörning; jfr avfällhacka. 

avrållning f < cnvfällniggi (bf) G1) [till fälla av; jfr no 
avfelling] i fråga om stickning o. nätbindning: hop-
tagning; (ställe för) minskning av maskantal. 

avrånge sämre foder, se åtfänge. 
avfärd f (äv. m SÖDalGst) (cF(v)Ifcik (-fa) o.d. Sm—

BoÖgNkVrmUlDalGstHrj/kinSLpl, -fair o.d. Ha—Dsl 
VrmHs1Mp, -faci Ög, -fdr, -faa o.d. Sm, `Ofödd NSk, 
d(v)1144.  (-fa) o.d. HaDa1J1, -Mg (-fag) o.d. Vstm 
GstVb, -frk o.d. Sm, angtir(-far) o.d. BlHa, 'auffda(d), 
-fdrd o.d. SkSm, 'avfcird Gl, äv. °a(v)fg'k JI(lidm); i 
bet. 6 b äv. åfälre VÖg; äv. "avfcirda (nybildning till 
bf): å'fdlre Åm (i bet. 4))[jfrfärdsamt ofärd, åfärd, 
åtfärd; jfr no avferd. "Av-, å- o. äv. åtfärd har delvis 
formellt sammanfallit, vilket har orsakat sammanbland-
ning (jfr motsv. i no dial)] 1) avfärd, avresa; i sht om i 
ngt avseende dramatisk avfärd SkB1Sm—DslÖgNk—
GstHrjJ1Åm. Ho jek ne tä stra'nda å såg på crfcn Dal. 
- särsk. a) om bruds el. brudgums avresa frän det gamla 
hemmet; äv. (o. vanl.) om avskedsfest för brud el. brud-
gum vid detta tillfälle Gl. - b) i vissa bildi. anv. 1) 
början; sporad. °De va kkein i (en dålig) afgl.  på di 
dj'enne (det där) J1(lidm). 2) åtgång MHa. (De var så 
hungriga) °sa maden den flick en snaur (snar) aufdr. 3) 
råd, utväg ÖBl. Ja vet maj eggen (mig ingen) a'ufar. 4) 
[möjl. eg. "åtfcird, jfr d.o.] fart, energi Vg; äv.: företag-
samhet Ög. ̀ Dä ä inga (Ffc& i-n (yttrat om trög person) 
Vg. 2) bildl. om  livets slut(skede): slut, hädanfärd, död; 
ofta om dåligt slut el. bråd död Sm—Ds1VrmJ1Vb; äv.: 
öde Sm(J.ILgren o. därefter Rz 837b). De va i hasti 
åfäZr han fekk (genom olyckshändelse) Ha. Dö bre 
dålti åfair me-n (för honom) Bo. - äv. allmännare: 

utgång, slut; i sht om dåligt el. olyckligt slut SmBoDsl. 
De tok e dåld åfalr Dsl. 3) tåg av skjutsar el. gående, i 
sht: begravningståg Smyg; sporad. äv.: begravning 
VgVrm. Dö v@ a lå'gger åfa4-  (ett långt begravnings-
tåg) Vg. Nu ha ja vs'sr (varit) å sett &fata ätter Pär 
E'§a Vrm. 4) [jfr motsv. i no dial] koll., lämningar; 
spår. a) lämningar, kvarlevor (t.ex. efter rivet el. föro-
lyckat djur) VrmÅm. °kraka tå (el. ätter) en hare (som 
blivit uppäten av rovdjur) Vrm. - b) spår, märken (efter 
djur el. människa) Gl(i pl)SÖDalÅm. Int såg ja nånn 
åfair ättär skgjjarän, fast döm sa att döm ha fare framm 
hännä SÖDal. °De va fel då välr-ge ve (att vi) fekk 
årdira å koen Åm. 5) vådlig färd el. händelse; äventyr 
(överg. i bet. 6) sälls. i ÖSmVrm o. (i uttr. "fara a.) Åm. 
°Ätta ålla åfakeui n hann ha föra (varit med om) ära 
snnalitt att han lev Åm. 6) [jfr ofärd] olycka; olycks-
händelse; missöde ÖSmBoHs1MpÅmSLp1; se äv. b. °Ha 
kan gå ille då å'faka ä framme Mp. - särsk. i vissa uttr. 
a) "fara (en el. ngn) a. råka ut för en olyckshändelse 
MpÅm. °Ha-n fsre åk& å hsgge säg (huggit sig)? Mp. 
°Han for nan åfalr då han va ong ss han vatt stinnbell1 
(stelbent) Åm. - b) [möjl. eg. "åfcird, jfr d.o.] i uttr. 
"komma i (en) a. VÖg (i formen åldire) o. SDaL °Han 
kom i e haskli &dl (förfärlig olycka) SDal. 
Ssgr: avfärds-kalas fest i brudens hem (före vigsel i 
brudgummens hem) Gl. -måltid måltid vid avfärd (i 
bet. 1 a) Gl. -tal tal vid avfärd (i bet. 1 a) Gl; äv.: tal vid 
begravning, innan gästerna lämnar den avlidnes hem 
Vg. -öl om (stop) öl som hälldes ut på gården efter en 
avliden, när denne bars ur hemmet Gl. 

avfärdig adj (°ålfcirdier, °-fadi, 	'aufciriå o.d. Sm, 
å'ffigri SHa; cbvircirdig, °-fcirduar GI) färdig att ge sig 
av; resfärdig; a.l. 024 du å fddiä än?Sm. 

avfårg m eav-fdrg Gl(GO)> oklar, grumlig färg. 
avfärgad ptp adj (alfanje, °av- o.d., äv. a'- fl, å'fcinja 

Bo (i bet. 2), 'afcirglad Gl; äv. °-at Bo(Ihre o. därefter 
Rz)G1; äv. °-en o.d. Gl; i ssg `bfärga. Hrj> 1) [jfr 
motsv. i da] färgad; kulört Hrj(i ssg)J1; av annan färg än 
svart (Bo(Ihre o. därefter Rz)G1), resp. svart, vit el. grå 
J1; äv.: som har lysande färg Il; mångfärgad, brokig 
G1J1; äv.: omfärgad Gl. °Hon går med afdrgat mössa, 
tröija (dvs, som ej är svart) Gl(Neogard). lEfkuje klre'a 
kulörta kläder B. 2) som har bleknat i färgen Bo(sälls.). 
Ssgr (till 1): avfärgad-garn B. -kläder B. -papper 
Hrj. °Så fekk je sjå i (se ett) stot afdrgapapper, ssm 
kåm firögandes. 

avföda f o. avföde n (f: å'/fa o.d. HaVgBo(sälls.), -f0(e) 
Vrm, 	a-, -fö'e Sk, dfej,0 NÖSk, `Ulka B1Sm 
(JJLgren), °ao- Ha, `boföe (°åo-) Bl, 'avföidå Gl. - 
å'fd Bo, afiie Sk, afö'e (a-) SkHa, 'cioföe SSm, bf 
`'åTöt, 'affdet SSm) 1) avkomma; al.; vand_ om djur; 
äv., i sht nedsättande, om människor. °Somma söa (som-
liga suggor) ä ömma om a'föet o aitta se vail föa o 
(akta sig väl för att) trampa pau-n gris Sk. °I:lw lus blor 
(blir) dö snart afö'a (föraktligt) Sk. Hännes effda 
halokkna (har socknen) fått dras mö i mågga år Vg. - 



särsk.: avkomma efter djur (i sht får) som utackorderas 
mot andel i avkastningen SkSSmVgBo. (Vill du ta ett 
av mina får till utfodring o. vård), så fao du hälten ao 
ullena å aoföet SSm. 2) i n: hushåll Bo(sälls.). Statt 
(stort) åla. 

avföda f <asvfyrå SG1> [till förj a av] redskap (stake 
med i änden fäst tunn brädbit e.d.), varmed man vid 
handsådd drog upp lätta fåror för att utmärka sånings-
bredden; jfr avförjning. 

avförjning s eavfyrning SG1> [till f ö rj a av]markering 
av såningsbredd med "avförjningshacka". 
Ssg: avförjnings-hacka f= avf örj a (med smitt blad) 
SG1. 

avgalen p ptp o. avgalit supinum <p ptp: a'ygylen Sk; 
supinum: a'/gled Sk, å'- SHa, °å/galet, `to- Bp 1) i 
p ptp: som har slutat gala; äv. bildl. om  mer el. mindre 
ruinerad person; äv. i adj anv.: fattig, utblottad Sk. 
°Vibarr sar (ser) allt a'ugalnare ud får ha ur gang ja sar 
nom (för var gång jag ser honom). 2) [jfr la v - ssgsled] 
i supinum: slutat gala, galit färdigt; äv. bildl. (jfr 1); a.o. 
°Nu ha du jagu (minsann) augakd, sa Måns, nårr han 
hade nalckad tokken (tuppen) Sk. Nu ha dä'nn a'ygyled 
(om ruinerad person) Sk. 

avgammal adj (åkammel Dsl, °å- SBo, °av- G1, °af-
gammal Nb(Renmarck)) [jfr 2a v- prefix] mycket gam-
mal, urgammal; a.l. °När di rev den gamke lagälm där, 
så hetta di i jaka en ågammel slibesten (slipsten) SBo. 

avgata f eafgatä Gl(GO)> sidoväg; tvärgränd. 
avgen n ( "avgain NG1(GO)) "otreflig, underlig människa" 

(GO); jfr avginig. 
avgenig se avginig. 
avgent adv ea(v)gaint NGI(GO)> orimligt mycket; jfr 
avginig. 

avgiftig adj <asvfieffti(e)r, 	å'- o.d. Vg) som ger 
rik el. god avkastning; fruktbar. Säa (säden) ä å jeffdr. 

avginig o avgenig (bl. -ug) adj ea(v)gäinuglur, -gein-, 
-(e)r, avgenug: 'avgainug(u)rNG1(GO)) 1) ogin; tredsk, 
oregerlig (t.ex. i fylla); möjl. äv. om  person som på 
annat sätt avviker från det normala el. önskvärda; jfr 
avgen, ogin, oginig. 2) som adv med förstärkande 
bet.: ofantligt; jfr avgent. 

avgiva st. v 5 el. 4 (med supinum -gett el. -gott) el. v 2 
(ek o.d. BIÖ1Sm, au- o.d. B1Sm; i bet. 2: c'åje Ha; i 
bet. 3: cd'ogoen ÖB1, åjyven Åm> särsk. 1) refl, jämra 
sig (i sht under plågor), kvida, klaga högljutt; ad.; äv. 
bildl. om  föremål (t.ex. gångjärn): avge gnällande ljud 
Öl; jfrgiva sig. Hoj (  en gumma) d'Igedde sa varre 
än dö hadde vatt hännas kär (som dött) Bl. °Han lau 
(låg) å auga sa, dän stakkan Sm. Du ska inte gå å åjp 
da f6-§å lite Sm. 2) tt, strunta i (ngt) NHa(sälls.); jfr 
giva av. °Vi ham åjett-et (det). 3) i p ptp i adj anv., 
förbi av trötthet, utschasad; sälls. i ÖBIA.m. °Han lao 
(låg) därhemma åogoen ÖB1. 

avgjord o. avgjords ptp adj <1 A. avgjord: å'llnk o.d. 
MpÖJISLpl, °å- Hsl, a'- fl. - B. avgjort: å'/lott NAm 
VbLp1(äv. -djot), äv. d(d).kt o.d. Vb. - 2. avgjords: 

205 	 avgud 

d'Idjdu a'- o.d. Ni» [till göra; jfr avsiggj ord, 
gjord, gjords] i sht om säd el. sädesåker: (full)mogen 
MpJINÅm—Nb; äv.: övermogen Hs1J1VbLp1; äv. om  
hö (Lpl) el. bär (J1). Be'ra e djok bären är övermogna 
J1. A'key hall a vara ajyt åkern håller på att vara mogen 
Vb. He fin da ajot det ser då moget ut (om åker) Vb. 
Kå'ynne jär ddjåtrg kornet är fullmoget Nb. - Anm. 
För övrig anv. av "avgjord se avgöra o. göra av. 

avglapa v eaglapa Nb(Renmarck)) [jfr fvn afglapa om-
intetgöra o.d.; jfr äv. gl apa] skvallra. 

avglänt o. avgläntlig (bl. -ug), -lig adj <egkänt, 
Mp, °å- Hsl; 'åvigläntug, °af- Hsl(CSäve Hels resp. 
Wennberg); 'åvgiräntelin Hsl(CSäve Hels)) [till glänta 
slinta] om sten e.d.: hal, slipprig, slintig. 

avglöm s (°dgkömm Vg> glömska. °Dä har kåmmet i 
ågkömm. 

avglömma f <åkkömma, å'- Vg, dirglömma Ha) 1) 
glömska MHa. 2) glömsk kvinna Vg. 3) äldre, ogift 
kvinna; ungmö; a.l. "De ä am n gammal auglömma Ha. 
Ho hadde gått ågkömma i mågga år Vg. 4) åkerremsa 
("fjärje") som man glömt att så NVg. 
Ssgr: avglöm-nucka eågkömmenokka Vg) gammal 
ogift kvinna. -rad i uttr. 'kårarna på Ogkömmeraa 
komma på glasberget Vg. 

avglömmig (bl. -ot) adj eågkömmetter Vg) glömsk. 
avglömsk adj <°aoglömsk Sm) glömsk. 
avgrannat supinum [jfr 'av- ssgsled o. granna v] upp-

hört att vara vacker Sk(enst.). Hinne fägtjen (den där 
skänken) ha snart a'wwgrannad. 

avgriniad p ptp o. -at supinum (p ptp: °a'grinad o.d. Sk; 
supinum: a'ygrinad, -t, °åvgrinecl Sk, å 'ggrinad SHa) 
1) i p ptp: utskrattad Sk. 2) i p ptp: som slutat skratta; i 
supinum [jfr 'av- ssgsled]: skrattat färdigt, slutskrattat; 
a.l. Nu ha hun väll åggrinad far en tg SHa. 

avgrund m (äv. f GlÖgUlJlikm, n Ul) (vanl. mer el. 
mindre rsprl: dvigrunn, dy- (äv. å'v- NkU1); -grann, 
-grsnn o.d. SkB1Sm—BoÖg—U1Mp—Vb, -d ÖlHa 
BoG1U1—GstLp1Nb, äv. °agmnd Dal(Näsman), °ågrunn 
Sm(JJLgren), 'avgruun (bf) Vstm; sälls. äv. huvudbeto-
ning på andra stav.) 1) avgrund (i form av klyfta el. 
djupt ställe i sjö e.d.); spr. st. 2) i bf sg: helvetet; spr. st. 
°Å allri fekk di säja "hett", för då kunn di ksmma ått 
avgruun Vstm. 
Ssgr: avgrunds-ande som skällsord; sporad. -grop i 
bf: helvetet Nk. (Där var sådant elände), "så ho trodde 
raks (rakt) ho va kummen te åvgrunnsgropa. 

avgräddningssked eavgrödningsskajd Gl> [till grädda 
av]sked (helst flat o. tunn, av trä el. silver) för skum-
ning av gräddsatt mjölk. 

avgud m <yard. mer el. mindre rsprl: assigy(d), dy- o.d. 
SkB1Sin--BoÖgNkUlVstmGstJ1VbLp1Nb(a-), avigu'(d) 
o.d. SkU1J1(lidm), a-, a- Sk, 'avgu(d) o.d. SdmDalHs1 
Åni(linf)) 1) hednisk gud; äv.: sak el. person som är 
föremål för dyrkan el. överdriven tillgivenhet el. om-
sorg; spr. st., mer el. mindre rsprl. °Den paugen e hengas 
(hennes) agad Sk. Gre'sen ä min a'vvgyd, sa tjäiiga 
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Vg. 2) om person, vanl. kritiskt el. som skällsord. a) 
ogudaktig el. syndig o. elak person SkSdm; äv.: härd, 
elak person SkB1(Rz)Ha. - b) avvisande, otillgänglig o. 
tvär person Sdm; äv.: snål person NSk. - c) tok 
NVSk(RzS); äv.: person (vanl. man) som genom sin 
klädsel väcker uppseende; utstyrd person; snobb MSk. 
Va ett par andra böjsår (byxor) te dän råkken, Vila sar 
(annars ser) du ud liasårn en an agu' MSk. - cl) svirare, 
festprisse SÖSk. - e) slyngel, odåga SkVJ1(sälls.). - 1) 
med mer neutral (el. överg. i uppskattande) innebörd: 
odygdspåse, vildbasare; skälm; upptågsmakare Sk. Ja 
trode vd l alri ja skola få' de'nn agu'den (bli gift med 
den vildbasaren). Vi va nånna rektia avgu'da (vildingar). 

'avguda f <agu'da Sk> självsvåldig o. tillgjord kvinna. 
2avguda v 1 <vanl. mer el. mindre rsprl: d(v)gpcla, a-

o.d. SkHaVgUlVstmDa1J1Vb, avIgu'da, o.d. Sk, °av-
gu(d)a o.d. Sm; äv. å'gpa NHaMBo (i bet. 2 resp. 3)) !) 
dyrka, tillbedja; äv.: vara el. visa sig alltför tillgiven 
(ngn); spr. st., vanl. mer el. mindre rsprl. 2) refl, tala 
skrymtaktigt NHa; jfr guda sig. 3) refl, oja sig MBo; 
jfr avgiva sig. 4) refl, styra ut sig, spöka ut sig; äv., 
i p ptp, i teckning e.d.: karikerad Sk; jfr guda ut. 
°San räli (ful) såmm honn ä, å sau ska honn aguda se 
pau da vised! 

avgåen ptp adj, se gå av. 
avgång m (mer el. mindre rsprl: dvigågo, a-, -gagg o.d. 

SkÖlSinHaBoÖgSdmU1SDal, äv. egågo, -gagg o.d. 
HaVgBoSDal, asttgap,go o.d. SkB1SmHa, 'avgagg Gl, 
äv. avgå'og o.d. Sk> I. med nära anslutning till gå av 
(el. rsprs 'avgå). 1) utgång; slut, död SmVgGl. Då tok 
en festen ågågg det fick ett snöpligt slut e.d. Vg. 2) 
åtgång; omsättning; avsättning; ofta i förb. ^a. med el. 
på ngt Sk—BoGlÖgSdmU1SDal. Ida va dä bra ågagg 
mä betnem (åtgång på potatisen) på tsrrjet Ha. Ett 
ryselit rev (efterfrågan) männ alls logen ågagg (i fråga 
om flicka som haft många friare utan att bli gift) Vg. 
D-ä dåld dvgago på sten i år Bo. 3) råmaterialets vikt-
förlust vid framställning av smidbart järn ur tackjärn 
SDal; jfr avbränning. II. konkret, om den översta, 
åtsittande delen av strumpa el. vante Gl. °Saum (sticka, 
eg.: sömma) avut uret (avigt och rätt) till avgang. 

avgårde adv, se gård. 
avgädlig adj eagedeligt (n) Sk(Schönbech)> [jfr av - 

gädslig o. g ä d] in: underligt el. löjligt. 
avgädsla v 1 eågticIsla Nk, "cljärsla (i ptp) SÖVrm(lmf)) 

[till av gädslig] refl, klaga över litet el. ingenting 
Nk; i p ptp som adj: nogräknad, kinkig SÖVrm(hmt). 

avgkLslig (-ug) adj <1. -ig: åjäsjiri(g) (-1-; -er) o.d. Vg 
ÖgNkVrm, "dgt(s)slig o.d. SdmNk(RzS)VrmVstm; äv. 
å jäkkjki (-1-) o.d. Vstm, "cljäksli o.d. SÖVrm(lmf)Dal. 
- 2. -ug: å jtioku (-1-) o.d. Vstm, "åjämlugir o.d. Nk, 
"dgessIluger, "(Vers- o.d. Sdm, äv. åjäkkslu o.d. 
Vstm(äv. å'-)SDal> [jfr g ä d ; jfr äv. av gädlig o. 
ogädslig] om person el. (se c, slutet) djur, i fråga om 
humör el. lynne. a) (otålig o.) orolig el. nervös Dal; äv.: 
nyckfull el. ombytlig el. obeslutsam VgVrmSDal. - b) 

som klagar el. jämrar sig över litet el. ingenting; sjåpig 
VgNkVrmVstm. - c) svår att göra till lags el. att ha att 
göra med; otålig, kinkig; grinig; bråkig (ofta om barn); 
a.1.; äv.: tredsk, ogin VgSdm. Baita vat å åjajkige 
(kinkiga), nä-4i vat-trötte Ög. °Ett sånt åbäke te piga 
di har, å ho sir så åjersluger (tredsk) ut Sdm. °Han ä så 
djäglugir (grinig), så dä ä ett sinnastraff (syndastraff) 
te ha-n i husi Nk. - särsk. 1) kräsen Vrm. °D-ä rent 
omöjlit te gi-n råa (ge honom föda) fsr han ä så åjäold. 
2) om häst: vrensk Nk. 

avgärd o. lavgärda f (d(v)jair o.d. fl, djalr Mp; åjairti 
Mp> om den mängd säd som i en omgång har slag-
tröskats o. skall rensas (risslas m.m.) o. kastas el. har 
rensats (o. kastats); jfr göra av, göra utav. 

2avgärda adj (avjalra NIT1> avsides belägen. 
avgäten se åg äten. 
avgökad ptp adj edljökad, 	o.d. ÖSm> avskedad, 

avsatt; avdankad; äv.: på dekis. 
avgöra v 3 <vanl. mer el. mindre rsprl: avljöra, av-, 

avv-, avv-, ap-, å(v)- o.d. ställvis, äv. -jårra Sk, -jara, 
-fara, -jära o.d. VgBoMpJlÅm, -jårå J1(lidm), 
"avidjöra, -djära, -djere, -djåra Nb, dvdjerå Dal, 
"avgärä Gl; van!. acc. 2 på första stav.; äv. acc. 1 på 
första (VbNb) el. på andra (Sk) stav.> jfr av gjord o. 
göra av. L (slutgiltigt) besluta el. bedöma el. fast-
ställa e.d.; ställvis, mer el. mindre rsprl; jfr göra av. 
Sen vatt dä dvjot, at dä va sant Ög. - särsk. i pr ptp 
eavjörande o.d. DalHs1J1ÅmLp1Nb, äv. a' vjaranes 
om person: (rask) o. beslutsam; bestämd, resolut; hand-
lingskraftig. II. tt, avråda (ngn), göra (ngn) ovillig 
NÖSm(lmf);jfr avbatta, avbinda m.fl. 

avgöring f <å 'tjärig, -jo-  NHa> [till göra av] rensning 
av säd. 

avhack o. avhacke m (crhakk; -e MVg> redskap för 
avlastning av gödsel (vid gödselkörning). 

lavhala f «Slak MBo> om stång, varmed "lillbåten" 
hölls från båtsidan då den skulle tas ombord. 

2avhala v Olala MBo> [jfr da dial afhalet p ptp] lägga i 
ordning not (för nytt kast). 

lavhall n (i Bo äv. m), avhalle n o. avhalla f <00 
NHaBo, -hal Bo; -halle NHaVVgBoDs1(äv. a' v-), 
-hale Bo; -halla MBo> [jfr no avhall; jfr äv. 'avhäll 
etc. samt hall] i fråga om mark: lutning (så att vatten 
kan avrinna); a.l. Der ä igget nalle NHa. De d sst 
(sådant) bra nal på de' åkrane Bo. 

2avhall o. avhallig (-ot) adj <CM, -hall, i bet. 2 
Ch)al(1)e, °'dhalla Bo; 	Ha; &lallat (n) VVg> 
[jfr fvn afhallro. motsv. i no; jfr äv. h all adj, 2a v h ä 11 
etc.] 1) som lutar (så att vatten kan avrinna), sluttande; 
a.l. De je (gärdet) lager ju så d'halt, så där behöve-ka 
inte bi fsr vått Bo. 2) i förb. °a. middag (äv. som ssg: 
å'alemedda, °Malle-) mot slutet av middagstiden, ngt 
in på eftermiddagen Bo. Dö hände åhale medda. 

avhalling s Whalfieg MBo> särsk., i fråga om mark: 
lutning. 

avham n (illamm ÖR, "avham Sjl> föraktl. om  person 
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(kvinna el. man) som i fråga om uppförande el. levnads-
sätt i hög grad avviker från normen; äv.: otäck el. stor 
o. väldig varelse; åbäke. 

avhamlig (-ot) adj (avlhammlre(i)n (a-), -hamlren, -ha-; 
-hamiret; vanl. acc. 2 på första stav. Jl> [jfr no dial 
avhama mager] avfallen, avmagrad; blek o. tärd (t.ex. 
av sjukdom); äv.: som ifråga om uppförande el. levnads-
sätt i hög grad avviker från normen. Han va rejnt 
a' vhamket (sagt om mycket ovårdat klädd person). 

avhammel n (a' vhammelr J1) =av h am, början. 
avhands adv (sälls. adj) o. avhanda adv eduhånns, 

auhå'ns MSk; l'auhaunna NÖSk> [jfr da dial afhånds] 
avsides; a.o. °De e besvärlitt manga ganga å va så 
duhånns MSk. °Ja bo lide laint (långt) auhaunna NÖSk. 

avhang anhang, se åhang. 
lavhapp n <alhapp, °au- Mila> [jfr av h app a ; jfr äv. 
happ, ohapp, åhapp] misstag; otur. De va raint 
ahapp (ren otur). 

2avhapp n (etha'pp NVÅm> föraktligt om kvinna som 
uppträder på ett opassande sätt. Dö ä ä rekktet etha'pp. 

avhappa v 1 (dhappa MHa) [Jfr h app a; jfr äv. 
åh app a] refl, misslyckas. De dhappa seg vår gage. 

avharpe n (awhä'ipe SÖSk> [Jfr harpa v] avfall (agnar 
o. andra lättare partiklar) vid harpning av säd. 

avhej s (auhöjj VSk> slut, adjöss; i uttr. "a. med ngn. °Å 
så va de auhäjj må en (honom). 

avhimmen adj eahimen, °ahymen Nb(Renmarck» [jfr 
himma v] orkeslös, utmattad. 

avhindra v 1 < °d( v)hinner J1(lidm» [Jfr motsv. i no dial] 
förhindra, avstyra. 

avhopp n Oshspp o.d. SmÖg, duhåpp o.d. Sm, dulhöpp, 
dv- Sk, ''avhapp o.d. VgÖgJl, c'åvhupp VstmSDal> 
hopp åt sidan, sidosprång (av hare); jfr av fl ö j. 

avhova adv eavhova o.d. Gl (bl. bel. från 1700-o. 1800-
t.» utan hov och måtta, omåttligt. 

avhovlig adj (d(v)thåltli, -houli(ar), ° -hov(e)li, 
°-(h)åugli o.d. Gl> utan måtta, omåttlig; äv. 

dels: betydande, väldig, dels överg. i bet.: tokig. A'vhågtli 
ti jejte omåttlig att äta. Här ha vart dvhouli halmläyd 
(väldig längd på halmen). Naj, du för ahåuli! nej, du är 
tokig. - särsk. a) som adv, mycket, ofantligt, fasligt. 
°Så avholit me stam n (sten). °Dä var en sån avhoulit 
starkar sudaust sftaum (sydostlig ström). (Kransdrängen 
som leder långdansen) kär avhoulit maugä krumm-
läurar u lcroulcar. - b) i uttr. ^a. efter (begärlig efter, 
tokig i) ngn el. ngt. Måst dvhoylie va di äta stumpen 
(dvs. brödskalken). Han (dvs, hunden) va så hämst 
dvhouli atar Ige (Inge).-jfrohovlig. 
Avleda.: avhovlighet fl) om ngt oformligt el. ovanligt 
stort: åbäke Gl. Ja kan int häve (lyfta) dej avhouglihaiti 
(om stor sten). 2) måttlöshet e.d.; i unr. "in i a-en uppåt 
väggarna Gl. De va rajnt av in i a' vhoulihajti. 

avhugg n (i bet. 3 äv. m Gl) (dvIhugg Gl, (1'v~ Nk, cåv-
Hsl, 'avlhagg, a'v- GlÅm, dvilalgg Yv- Hsl, d'vogg 
NDal) 1) hugg som skiljer en del från det hela; avhugg-
ning NDal; äv.: nedhuggning av skog på begränsat om- 

råde (som kompensation av underskott vid skiftning av 
skog) Åm. Du fil 1-tur o djtz' rå it 4'vogg jar du får lov 
att göra ett a. här (då ngt måste kapas) NDal. 2) om 
avhuggen del av ngt; särsk.: avhuggen stockstump NDal 
Hsl(CSäve Hels). Eä-ligg (det ligger) it crvogg dan 
(där) NDal. 3) vid städ(kubb) fäst eggjärn att hugga av 
järn e.d. på G1J1. 4) bildl.: avsnäsning, skarpt svar GlNk. 
5) bildl. om  person. a) [Jfr 2] avskrap; rötägg NDal. Eä 
ir it riktut c,l'vogg. Javka frvogg! - b) [Jfr 4] tvär el. 
omedgörlig person, bitvarg GINk; äv.: påflugen person 
Gl(Rz, GO). 

avhuggare m (dulhoggare, a'u- Sk, å'-, °au- Sm, 
°åhugge SÖl; äv. auho'ggare Sk) 1) om person som a) 
mejar säd Sk. b) med en stor kniv hugger av torv (vid 
torvtäkt) Sm. 2) =avhugg 3 ÖISm. 

avhuggbrodd m <u'uhoggebrsdd VSm> mejsel för av- 
huggning; jfr avhugg 3 ,brodd,huggbrodd. 

avhuggräs o. avhuggsgräs n (g'ulhoggegrus, å'-; °au- 
hoggsgräs Sm) i uttr. "gott a. o. "hårt el. ont a. gräs som 
är lätt resp. svårt att slå; jfr avhyggesgrä s. 

avhydde n eauhydde Ha) [till hydda av] städning. 
°De va aitt nuet auhydde ja har hatt ätter bastefölket. 

avhyddning s (ct/hyddning o.d. SSmSHa> = av hydde. 
avhygge s <duhyjggeNSk> 1) avfall vid (stock)huggning. 

2) vid städ fäst järn för formning av t.ex. spik. 
avhygges adv <dhyjgges NSk> i uttr. "gå (e.d.) a. om träd 

vid fällning: falla åt fel håll. Bara da inte gayr ahyjgges. 
avhyggesgräs n<°aohyggesgräs Sin) = avhuggräs. 
avhyvling f 	 °ao-, °av- Sm, ålövvlie Ha 

Vrm, a' vlhuvlig Vstm, Uv- SDal> särsk.: uppsträckning, 
utskällning; sporad. i y. mål. 

avhåga v 1 (a'ulhåga, °å- Sm; i p ptp: dulliclgad o.d. 
BISm, duhdjad, ålåyada, `klhålgad, 	o.d. Sm> 
beröva (ngn) lusten Sm; i sht i p ptp: som tappat lusten; 
a.l. Han aohågade alla o rejsa (att resa) Sm. °Ska do 
resa, äller har do blett aohogad?ÖBl. 

avhåll n (å7h8ir, -hak o.d. BoDs1Vrm, 	DalHrj, 
-hål, il, dvhök• JI(lidm), g'vy5s,lr o.d. NDal) [Jfr motsv. i 
no] avlägset el. avsides beläget (o. svårtillgängligt) ställe; 
avkrok; obygd BoDs1VmiDalHrjJ1; äv.: otrevligt el. rus-
kigt ställe Dsl. Gån (gården) Hallt legger i ett ålsk (en 
avkrok) Bo. Et falia nita (otrevligt ställe) Dsl. (Han 
bor i Värmland) upi nog g'vyuiri (obf dat sg) öa noger 
uppe i någon avkrok där någonstans NDal. 

avhåla v 1 (41öla Sila> urholka. 
'avhåll o. avhålle m (02volld NDal) [till hålla av] 

träkrok varmed meskitteln hålls från elden (för att dämpa 
värmen). 

2avhåll n (mer el. mindre rsprl: a' vhall Dal, dvfhållVstm, 
G1Nb, °av- Öl, "au- Sk, 'dy- SDal, 	o.d. 

VgBoVnn, å'- BoVrm, °avhaull Sk, äv. ahåll o.d. Nb; 
bf: dvhalle il, °avhålle Ul, dvhåle Lpl) 1) fäste för 
rep, kätting e.d. (vid fasthållning el. firning e.d.); av-
håll; a.I.; särsk. i uttr. "ta a. SkBoVstinDal, "ta a-et B, 
"göra a. DalNb. Ta et dvvh81 i en på'Ire Bo. Vör had 
dvhåll i prkträje vi hade avhåll i päronträdet (när halm- 
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taket drogs upp) Gl. °Vi jP dvhåll (dvs. för draglinan) 
kring enhä stsltkpan SDal. 2) punkt varifrån mätning 
görs Vstm(gruvspråk). Ta a'vhåll på en pt borra in ett 
märke på schaktväggen varifrån ortdrivningen mäts. 3) 
böjt trästycke varmed "fillbåten" hindrades från att törna 
emot "storbåten" (vid bordning) Bo. 
Ssgr: avhålls-kätting (på stubbrytare) Gl. -rep ÖSk; jfr 
-stak e. -stake om påle som med ett rep är förenad 
med o. tjänar till säkring av den påle vid vilken en 
hommas landlina är fäst ÖSk. 

avhålla f 	MBo> om framfästet på "lillbåten" till 
moderbåten vid uppkastande av fångad fisk. 

avh'ållare m (°åvollderNDal) om träkrok på vilken själva 
sågställningen i visst slags vattendrivet sågverk hölls 
upphängd vid framflyttning av stock o.d. 

avhållbom m 01811ebomm Bo> om bom varmed "lill-
båten" vid sjögång hindrades från att törna mot moder-
båten (vid lastning o.d.). 

avhålle se 'avhåll. - avhållen se hålla av. 
avhållig (bl. -ug) adj eavaldu NG1(GO)> om vind: som 

blåser från land. 
avhå'llicrok, avhållskrok m (bf: d'vold(s)krystjin o.d. 

NDal)[till hålla av]= lavhåll. 
avhäfting f O'häfftig NVrm> [till häfta av] försink-

ning (i verksamhet), dröjsmål. 
avhägnad s <ål/ägnad ÖÖg> [till hägna av] avbalk-

ning; provisorisk gärdsgård. 
lavhäll s (m o. n i VgUl, f i SmVgVrm), lavhälle n o. 

lavhälla f (å'/häll Vrm, °å- SmVg, äv. 	Sm, °av- 
Vg, 	avd Ul; &vhälle SHa, nalle VVg; 
NBo> [jfr häll; jfr äv. lav hall etc.] 1) i fråga om 
mark: lutning (så att vatten kan avrinna) SmSHaVg 
VrmUl. 2) sluttande berghäll NBo. 

2avhälla, avhälld, avhällig (-ug) o. avhällen 
adj 	Vrm; °avhälla Ul(Rz); 	o.d. Sm 
BoVrm, äv. a'o- Sm, °av- o.d. UlVstm(Herweghr) 
NÖÅm(JBoding), °åveld Ul, i n (el. som adv): å'/hällt 
o.d. Ha(äv. dy-)Sdm, °a-- Bl, °åv- Vrm, dvellt Ul; 
ålhälli(er) o.d. SmVgVrm, a'- SmHa(äv. 
hällug o.d. GlUl; °åhällen Sm, n 'åvhälle Vstm> [jfr no 
dial avhell; jfr äv. 2a v h all etc.] lutande, sluttande; i 
sht om mark som lutar så att vatten lätt kan avrinna; 
a.1.; äv. om  väg: som är hög på mitten el. har slänter på 
sidorna SmVgG1Vrm. Hörd så illa ålällt, så här värnar 
ain la (man väl) Ha. Vägen ä tsrr där han ä ssm mäst 
&höft Vrm. Åken ligger dvellt Ul. (En rökkur var för-
sedd med) °snetak, som va lite åvhälle åt ett håll Vstm. 

'avhälla se lav häll.- 2avhälla se 'avhäll. 
3avhälla v 2 (el. 1) edhäjje Hrj> tt, med personobj i dat: 

avråda. 
avhälld se 2avhäll.- lavhälle se 'avhäll. 
2avhälle n <eiliälle o.d. NSmNÖgSdmNk> [jfr oh ä 11 ( e ) ; 

jfr äv. la vhälling] 1) om utslag, filmar, skabb o.d.; 
"otyg" NSm. Ja unra va dö ä för å'hälle han har fått. 2) 
föraktligt om person (el. djur) som beter sig galet el. 
dumt; "olycka"; äv. om  drumligt framfusig el. obehag- 

lig e.d. person NÖgSdmNk. °Nå så ta na då ditt åhälle! 
(skrek kungen till tuppen som ville ha hans dotter) Nk. 
Ho ä så dirveuam, å sänn har o e syste-§am ä et sånt 

NÖg. 
avhällen se 2avhäll. 
avhälles adv Oltilles SVg> sluttande utför. 
avhällig se 2avhäll. 
lavhälling m <Whälling NÖg> [jfr ohälling; jfr äv. 

2a vhälle 2] odygdig person, "okynnesfä". 
2avhäll(n)ing f (ålhällig Bo, °au- Sm, dv-Ul; 

o.d. SmHa, äv. 	Sm, cilv-U1) [till hälla av] 1) i 
fråga om mark: lutning, sluttning SmHaBo. Stda lå 
raint (stugan låg alldeles) i ålällniga Ha. 2) avrinning, 
avlopp SmUl. De (vattnet) ha dvhällig på alla håll Sm. 
3) i unr. vara på a-en gå mot slutet Sm; jfr upphäll-
ning. (Hur är det med din far? -) °Vi tyyk de ä pa au-
hällingan me han, nu. 

avhälsning f avvisning (med härda ord), skrapa Gl(G0). 
avhända v 1 el. 2 <delvis mer el. mindre rsprl: 

(a-), -hänna o.d. SmVgVJ1ÅmVbNb(äv. -hit), °å(v)-
SmVgDs1SDal, a(p)hä'nna o.d. Sk, °avät= Vg> 1) tt, 
fråntaga (ngn ngt) Sm(JJLgren)Ds1(1hreS)SDal. - särsk.: 
fråntaga (ngn) livet; döda (ngn) VJ1; äv. i ute. "a. livet 
mörda Sm(JJLgren); ta livet av sig Vg; äv. refl, ^a. sig 
livet Vg. °Je ske avhänn de (dig), da kann du va all-
deiles saker på VM. 2) tt el. refl, lämna ifrån sig; göra 
sig av med; avyttra o.d.; sporad. o. mer el. mindre rsprl. 

avhändig (bl. -ug) adj 	°avhändut Gl) avlägsen, av- 
sides o.d.; jfr avhändsen. °Bo avhändut finn vägän. 

avhändsen adj 	a' vhännset Sin) som ej är (nära) till 
hands; avsides, avlägsen; jfr frånhändsen. Tengana 
lå so afhännset, soja trodde nonn hade tafft dom. 

avhänt adj (å'vlhäntÖg, dv- Vrm) [jfr no avhendt] som 
har dåligt handlag, fumlig, oskicklig Vrm; i n: bakvänt 
Ög. 

avhässla v 1 (ir(v)lhässla, -hälla, °av- o.d. Hsl. Anm. 
Formen °an- hos Wennberg är väl skrivfel) avråda (från); 
jfr hässla, ohässla. °Ni ska å'vhässla-n tä jära re 
(avråda honom från att göra det). 

avhävding f <å'htivvdiygMVrm> [till hävda av] skogs-
avverkning. 

avhöra v 2 <dlhijra o.d. HaVgSdm, dy- Mp, 	°429- 
Bl, a'o- o.d. Sk, 'avhåir Gl, d'hpcle (p ptp) Bo> [jfr 
höra av] 1) höra (o. därigenom erfara ngt); höra till 
slut Gl; åhöra; sporad. (Anm. Delvis svårt att skilja från 
'åhöra; jfr d.o.). (En berättelse) °sam ja vidd (ville) 
avhåir fyst (först) Gl. 2) [jfr la v - ssgsled] i supinum: 
hört färdigt Sk. (Jag kom för att höra fiol), män så 
skreg dän lille, u så hade ja a'ohört. 3) höra(s) av; i sht 
i uttr. "vara avhörd ha hörts av SkB1HaVg. Ha han lad 
se (låtit sig) a'ohöra sin (sen) ?Sk. 

avifrån se avfrån.- 'avig se 'ave avleda. 
2avig (-ug, -ot) o. 3aven adj (1. avig o.d.: 	(a; -(e)r, 

-e, -8) o.d. Sk—VrmVstmGstHs1J1ÅmLp1Nb, avi Vb, 
äv. dwwi o.d. (n dpet o.d.) Bo, tlavi Nb, dvig(er) o.d. 
BlDslÖgNkUl, dvigur Gl, °avin SDal(lmf), dve (a-) 
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VrmGstHslÅmSVbSLp1; som adv äv. a'via NSk; 	ikring SkVB1, jfr 1 i (jfr äv. avet om i da dial). Klå:leken 
å'vi(er) ÖlSm(äv. ti-)ÖgNkUlVstm, å'vig(er)o.d. NkUl; 	ska dras åpp a'ved åmm Sk. Han gaor avet 
agi(g) (a-) VrmHs1Mp, age (a-) o.d. VnnHs1MpÅm 	såmm Ra'jjse kwa'an (Rössjö kvarn) VB1. Når en för 
SVb, age Åm, s'gi ÅmSLpl, tfgi, s'u- o. s'ge, 	pepperkgger får en alldri vespa avet (då misslyckas de) 
Åm, (i uttr. "åter (el. åtan) avig) s'ge, Hrj, dyget n 	Ha. Fugt-clansa di awwet å sin rätt Bo. (För att skydda 
R. Anm. 1. Uttal 8-, 	sy- o.d. i Norrl visar på en 	kreaturen skulle man bära ett silverföremål) tre gagger 
tidigare form med -ug. - 2. avug o.d.: asviu(g) (a; 	aget ikreg stu'ga Vrm. 
-o(g) o.d.) BoDs1G1Vrrn--GstV11, äv. dwo o.d. (n doot, 	e) upp och ned(vänd); i sht om föremål; nästan allm. 
don o.d.) Bo, dviuger, -oger o.d. ÖgSdmUl, dvu(a)r, 	Du hålle ju bokan (boken) avet, Elig Bl. °Dukn legger 
dvågår o. (enl. GO) 'avlugur, °-agur Gl, dvu(g) (g-) 	avi Sm. (Hon) °stöld kvastn avu mot duri (dörren; som 
Dal, g'vug, g'vun (g-) o.d. NDal, °afwog Hs1(1hreS); 	skydd mot vålnad) Gl. - särsk. 1) om bröd B1SmHaVg 
å'vu(g), å'vuger o.d. ÖgSdmNIcUlVstm; a'gu(g) (a-) 

	
ÖgSdmUlDalGstHsl. °E kake skulle inte få komme 

GstHsl, agu Hrj, ögo Nb, i uttr. "åter avig äv. 	ö'y 	åvug, för dö både dössfall Ög. °Då smörgåsa faller avi 
Nb(Ö.-kalix) - 3. avot o.d.: dved(år) (a-) o.d. SkVB1, 	betyder dö att dö ska blri regn Sdm. fln bredde smsre 
dveger) o.d. SSinHaVgDs1Vrm, äv. °avit(å) o.d. Sm; 	på åviga brö Ul. -2)  om gärdsgårdshank som lagts så 
akut VMp. -4. aven o.d.: &ven (a-) SkSSmHaBo(äv. 	att spetsen pekar nedåt SdmNkVstm. Ve enn åvuger 
dwen)Ds1SG1, cilfven Sdm(RzS). Anm. 2. Formen °aven 	hagk satte di bat (bort) tannvärk Nk. Nu ha-nni Jakt 
är bildad till n 'avet, jfr da dial.> 

	
håggkana åvuga! (korna kunde då tjuvmjölkas genom 

1) i fråga om riktning el. ordning el. anordning el. sida 	en spets) Vstm. 
e.d. som är motsatt den vanliga el. egentliga el. räta; 	I) ut och in(vänd); i sht om kläder SkB1SmHaG1—Nk 
nästan allm; jfr 4a gg, vrång. Pressten han leste Fadår 	Ul—Hs1MpÅmVbLpl. oi,im e menskti venner sitt linne, 
vå'r bodde rett å aved, men de jallp ennte Sk. Di va 	så blir ho inte bärtkollrär (bortkollrad) i skogen, det tar 
bygd prisälis avit de der trå 'skar (tröskarna; om s.k. 	inget på åvut Sdm. °Då skulle di ta å sej linntyget å 
bakmatare) Gl. Te (å) pra'at avet att vända orden i tal 	vända avit å slå dom (dvs, de sjuka kreaturen) mö Ög. I 
(t.ex. trdskall i st.f. kdsstrull) Vrm. - särsk. 	 dag va-4u no båttbjudd (blir du nog bortbjuden), du ha 

riktad el. vänd bakfram el. baklänges, bakvänd; utom 	hett (satt) på de fotta avut Vb. 
i Dal täml. säls. 'Han sitter afwu på hesten Gl(Neogard). 	g) i uttr. 'avi(a) hand(en) el. näve(n) handens utsida; 
'lln e som e avu gran han är som en gran som släpas 	ofta i fråga om örfil BlÖlSmG1SdmUlVstinHs1(1hreS); 
med toppen före (om motsträvig person) Dal. (Om 	äv. med adj ensamt: örfil med handens utsida Ög; jfr 4 
bomärket för en viss gård:) E war k g'vu fyra (en 	b. °Han hade ett unnlit sätt mö te hälle snus på avi 
bakvänd fyra) NDal. - äv. bildl.: Frådajn i g'vun mot 	hånn å slek et i sa (slicka det i sig) Sm. °Men dö va ja 
Kam] (dvs, fredagen har annat väder än de övriga 	som drämde te an mä afvie näfven Bl. Dö skulle nog 
veckodagarna) Dal. 	 inte skade sm han figge sä ett par dvie Ög. 

som adv, i fråga om rörelse: baklänges, bakåt Bl— 	h) i fråga om stickning; nästan allm.; äv. i fråga om 
BoGlÖgVrmDal; äv.: i förb. 'åt(er) a. (äv. som ssg) Ög 	vävning Dal. °Did (det) e bara te å stickja en (maska) 
VstmDalGstHrjJ1ÅmNb, ^åtan a. Hrj, "a. åter GlDal o. 	aved å en rätt änna ti du kommer ti helen (på strumpan) 

	

återefter Dal; jfr a vig åter. (Det går så trögt) som 	Sk. Ä-rå bann enn ena avier ra å ena rätter (stickade 
å dra no (en) so avit Sm. D-ä se umöjlit sam te gå aget 	man ett avigt varv o. ett rätt) Vg. (Balcsvickla kallades) 
sppfsr ksgteen (skorstenen) Vrm. °Ann så gor gvut ann 	åvi rann bak på strumpa Ög. - särsk. 1) om resår- 
bjär wattnä a Irjotam den som går baklänges bär vatten 	stickning, i förb. 'avig(t) och rökt); täml. allm.; äv. om  
åt djävulen Dal. (När en arg bagge skall till att stångas) 	plagg: resårstickad SÖBl. (Man stickade vanten) (åm å 
so sle'ek än se o monn o gar'-at ägo (så slickar han sig 	rät Vstm. Stäck kva'lra (linningen) sget å rätt Åm. 'Afvia 
om munnen o. går baklänges) Nb. - särsk. 1) i uttr. med 	o rätta hysser (strumpor), hvita som kridda (krita) SÖBl. 
bet.: studsa baldänges, rygga tillbaka (av förskräckelse, 	2) i fråga om vävning; i fört). 'avigt och rätt om fram- 
förvåning e.d.) ÖlSm. Han dro avit, nsr-an fek si' mö 	o. återlöpande solvning, t.ex. för spetskypert; äv. om  
Sm. -2) i uttr. med bet.: falla baklänges, ramla omkull 	vävnad: spetskypert el. rosengång Dal. 
ÖlSmG1ÖgDal. Ja lappade te an ss an hull på sis avit 	i) i vissa anv. utgående från 1 d; särsk. 1) i tales. 'inte 
Sm. An tjall (föll) g'vug a'tter Dal. 	 så galen som man springer avigt (om) till (ung.: som 

(liggande) på rygg Gl(GO)Dal; äv. i förb. ^a. åter Gl; 	man uppför sig) o.d. Sk; jfr motsv. i da dial. °Hon va 
särsk. i tales. om  månen under Disamånaden (med 	enes ente så tunted (fjollig) såm hon sprant aved om ti. 
Disadagen den 3 febr.): 00 (hon) Di'sa legg dvu, ä 

	2) i uttr. "tugga avigt tugga med svårighet o. utan aptit 
kåmm te va4' maggg ho'rsr (ogifta mödrar) i år Dal. 	SkB1SSm; äv. om  kreatur som mist förmågan att idissla 
cl) som är el. går motsols, vriden motsols; täml. sälls.; 	Sk; äv. konkret: tugga motsols (runt en kaka vilken ges 
jfr sol-avig. °Hann ha tvau aveda vada i hodded 	som botemedel åt ko som slutat idissla) Bo; äv. i uttr. 
(virvlar i huvudet) Sk. - särsk. som adv: motsols SkB1 

	
^tugga avigt om visa sig vrång o. vresig Sk (jfr motsv. i 

Sm—BoGlNkVnnDal; äv. i förb. 'avigt om el. runt el. 	da dial). 3)i tales. ^tugga avigt och svälja vrångt HaBo 
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el. ^tugga vrångt och svälja avigt Sk, vara arg o. sur 
under måltid, el. allmännare: bära sig tokigt åt. 
j) i vissa uttr. motsatt 'vanlig el. 'rät; särsk. 1) "a. knut 
käringknut Gl. 2) Aa. dricksupa (el. -soppa) om viss 
soppa Gl. °Ret (fåt) dricksäupå koktäs så, att fyst kolctäs 
ölä dar drickä upp (varefter en redning av mjölk, ägg 
o. potatismjöl tillsattes). Men så kokt di avu dricksäupå 
u (också), (varvid mjölken kokades upp o. redningen 
gjordes med svagdricka). 
2) i ute. 'avigt och rätt fram o. tillbaka, hit o. dit e.d. 
SkBl. (Då låg de sedan) å pradade avet å rätt Bl. Här 
ann grå nnade avet å rätt, va da fåra'Ajlet (förargligt) 
pao alla dij vis Bl. 
3) bakvänd, tafatt, oskicklig; äv.: dum; i sht som adv (o. 
delvis överg. i 4) SkB1SmHaVgDs1—Da1.11; jfr bak - 
avig. 'Han kbm avut (ovant o. tafatt) fram Gl. Je sto 
så avut tä' att je nådd-int VM. - särsk. a) om person: 
tafatt, oskicklig; sporad. i VgG1VrmU1Dal; äv.: bakom, 
dum Sm(sporad.). - b) i uttr. ^avigt (i NSk äv. 'aviga) 
vänd bakvänd SkSm. "Da ä se avia vännt, naur enn ska 
va tvongen te å ta mä kinan (vänstra handen) NSk. - c) 
i uttr. med bet.: bära sig tafatt el. dumt el. (överg. i 4) 
tokigt åt SkSmHaVgDs1GISdm—Dal. Uff va du bäe 
dä avit åt! Sm. Du fa (far) so a'vut Dal. 
4) som avviker frän det rätta o. riktiga el. lämpliga el. 
normala; bakvänd, fel, galen, tokig, på tok SkB1Sm 
HaDsl—Dal.fl; äv.: förvrängd Bl. °De jeck aved for me, 
sa Oäringen, ramla kull mä mälkakrused Sk. (När kvin-
nan läste över den sjuke) "så va dä nock afvia böner 
hon lässte Bl. `Vm du kunna få e tönna gull, dä vure 
ftille inte så åvut Nk. I au a'vug i siUne eld? (ung.: är 
du alldeles från vettet) Dal. - särsk. 

i fråga om riktning el. ordning: fel(vänd), åt fel håll; 
äv. bildl. B1SmVgBoGINkVrm. °Snilckan häjnde Man 
(dörren) ?vet, hon jekk öjt föil haull (åt fel håll) Bl. Du 
tjaa (kör) a'vitt Sm. °Ho ä sköner på avia la (vacker 
på fel ledd, dvs.: ful) Vg. (Vi trodde) °att änka ha be 
vriden att agat hall (blivit tokig) Vrm. 

i ute. Aavig(a) hand(en) el. näve(n) om vänster hand 
SmVgDs1Sdm; äv. om  fel hand (vid kast av vad över 
babords i st.f. styrbords reling) Bo; jfr 1 g. 

om sida: fel, galen; äv.: dålig, sämre SkB1SmÖg. 
"Hann ä åppsteän (uppstigen) pau dän avitta sian (om 
kinkigt barn) Sm. Han tar a'llt på dän avia sia (ung.: på 
fel sätt) Ög. °Somma (somliga) mänska visa meet 
(mycket) sina avega sii Bl. 

om fot (Vg) el. ände (Sm): fel, galen. (Han hade) 
stee opp me den avie ään föö (före) Sm. Han sakkades 
(suckade), u sakken jek u'd åm dän avie ännen (om 
skenhelig person) Sm. "Gå upp mä avirr fot sätta vänstra 
foten först i golvet när man stiger upp (vilket bringar 
otur o. dåligt humör) Vg. 

i förb. "aviga (i Sk äv. navota) strupen luftstrupen, 
vrångstrupen, "fel strupe" NÖSkBl. Dänn sypen tro ja 
dö fikk i avie strypen Bl. 
5) vrång, besvärlig el. ogin; nästan allm.; särsk. a) om 

person: tvär, avvisande, ogin; omedgörlig, ovillig el. 
motvillig; besvärlig (att ha att göra med) Sk—DslÖg 
SdmVnn—HslÅtnLp1; äv.: ur gängorna, orolig o. olustig 
(till mods) Dal; äv. (överg. i 6): arg, ilsken, otålig Nb; 
jfr bak-, kort-, lång-, miss-, mol-, stack-
avig. Han ä a/fri avie na en be'-cin Bl. "On barra fack 
å mådrade (muttrade) å glodde avet å lett Bl. Han se 
avis ut Sm. Din avie motvals stut! Sm. "Ja ha-(jännt 
mä så avu helä guss-sträkke-dan (långa dagen) Dal. 

om djur: som sätter sig på tvären, besvärlig (att 
hantera); äv.: avvisande; ställvis. °Dä va när di hadde 
ont i dissa (spenarna), ssm di (dvs. suggorna) va avige 
mot grisa Ög. °Avuger sås djieter Ok Marit (som Hök 
Margits getter) Dal. 

om sak, förhållande, tidsrymd o.d.: vrång, besvärlig, 
motig, "svår"; ofta som adv Sk—SmBoDslÖgSdmVrm 
VstmDal; särsk. om  bössa: förvänd, skämd Vrm. Dä ä 
en avier fö (om en sjö på vilken det lätt blir storm) Ög. 
Dä ha vsr en avi da Vrm. Vängk, sö stup avitt att han 
skull gå å bryt å-ssä be'ne Vrm. Nsr bifga (bössan) va 
agi bsre (borrade) de i'nn sellver i ku'ka Vrm. 

i uttr. "göra sig avig krångla e.d. Sm. Dä (dvs, det 
såriga benet) jode se avit, så ro'sa §ko se i' (så att ros 
tillstötte). 
6) avundsjuk, avundsam; äv.: hatisk el. arg (o. avund-
sjuk) SDal o. sporad. i VgVrmUlVstm; särsk. i uttr. "a. 
på ngn el. "a. över ngt SDal. "Ann va a'vugast på 
bro'-sinn (mest avundsjuk på sin bror) SDal. "Nog vatt-n 
fall litta avu på-mmä SDal. - Litt.: BEaker i Nord-
svenska 11 s. 139 ff.  
Ssgr 	BlÖlSmVgÖgVrmUlÅmLp1Nb, "-ug- Vg 
VrmUlDalHs1; se äv. formavd. till enskilda ssgr nedan): 
avig-efter adv (ä'alelt, ay- Nb(Ö.-kalix)) baldänges. 
-femma i bf, Karlavagnen NDal. -färd f, i uttr. "gå el. 
"fara avigfärd(en) gå tillbaka samma väg som man kom-
mit NDal. Die fu's,r g'vugferde °köa kä'var (om kalvar 
som inte ville följa med under vallningen utan åter-
vände hem). -hand 1) handens utsida SmVg(lmf)U1. 2) 
vänster hand Vg(Imf)VrmUl. -hel adj Ouha',11, ö'Kkajl, 
äv. 'ögohail (IhreS) Nb(Ö.-kalix), °agolhail, -heil, 
Woheil Nb(Renmarck)) förargad, misslynt; snarstuck-
en; om barn äv.: kinkig. En vä-5ö öyha'jl i de at mi han 
var så förargad i dag på mig Nb(Ö.-kalix). -hänt adj 1) 
vänsterhänt SmVg(lmf). 2) som bär sig oskickligt el. 
valhänt åt VDal. -hätta f person som sätter sig på tvär-
en SDal. -kast i ute. "slå a. slå kullerbytta el. volt 
baklänges NDal. -knul (NDal), -kråka (NVrm), vrång 
person. -lycka (särsk.: &ge- Ån» avig maska (i stick-
ning) VgVrmUlDalHslÅmLp1Nb. -maska = -lycka 
SmÖgVrmSDal. -mes vrång o. motsträvig el. otrevlig 
person VDal. -näve handens utsida Bl. -riska fl) ruska, 
liten gran e.d. vars grenar pekar uppåt (o. därför brom-
sar vid dragning); äv. i liknelse om motsträvig o. vräng 
person NDal. Du i sos k (är som en) asvurajsk. 2) 
bildl.: vrång o. motsträvig person NDal. -sida se d.o. 
-skede n, i uttr. (vara) på a'vuskin (dat), (vara) på 
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vrångt humör VDaL -sols adv motsols Öl. -spunnen 
ptp adj <n a'venspånned Sk> om garn: avigt spunnet. 
-synes, -sön(n)es se d.o. -tråda f = -hät ta Dal. -varp 
n om utläggning o. dragning av "varpnät" i trång vik, 
varvid detta läggs från ett landfäste i en slinga ut i 
viken o. därefter tillbaka snett in mot land (varefter 
fisken drivs in i nätet med s.k. puls) NDal. -varv i 
stickning. a) varv stickat med aviga maskor VgDal; 
särsk.: avigt stickad rand längst upp på vante 
NDal(CSäve Dalm). b) stycke i resårstickning (med 
omväxlande aviga o. räta maskor) längst upp på strumpa 
el. vante Ul. -åter se d.o. 
Avledn.: aviga s, v se d.o. - avighet f (dvi- o.d. Sm 
VgVrm, 	dge- Vrm; dvu(g)-, dvo(g)- o.d. Dsl 
VrmDal, äv. gvug- Dal> 1) avoghet; motsträvighet, 
vrånghet, oginhet VgBoDs1VrmDal; äv. överg. i bet.: 
avundsjuka SDal. °Dä va rene agiheta, att han jorde så 
Vrm. 2) motgång, svårighet, besvärlighet, olycka NSm 
Vrm; äv.: otur Vrm. (Det gick utför för gubben som 
inte lät skatorna vara i fred) å dän e'en aviheta ätte-elän 
anner blre dä Vrm. - avuge m <dy° Bo, a' vuge Ög) 1) 
ondska Ög(sälls.). 2) motsträvighet, oginhet Bo. 

'aviga (-ugn, -ota), avda o. 2ava f (sälls. äv. m) «Anm. 
Ofta i bf.) 1. aviga o.d.: dvi(g)a, (a; -ä) o.d. Sk—

VgÖgSdmVrmUl, dvega Dsl, 'avigan bf SDal, äv. a'vja 
Sk, d'vi(g)a o.d. ÖISmÖg, äv. a'vlian bf Sk, a'v-, å'v-
Sm. - 2. avuga o.d.: dvu(g)a o.d. VrmUl, °afvuga 
Vstm(Herweghr), d'vuga o.d. SmUl. -3. avota: °avedan 
bf Sk. - 4. avda o. avida: dv(v)da Bl, dvida B1Sm. -5. 
ava, ag(g)a, åg(g)a o.d.: dva o.d. Bl(a've)Ö1SmVgÖg—
VstmGst, a'vu Gl(bf)Dal, a'vän bf GI(Visby), °avena, 

bf NÖSk, &ovan bf Sm, å 'va o.d. Ög—Vstm; aga 
o.d. SmHsl, a'gga VDal, 'ågga bf Ög, åka bf Sm, 
sg(g)a bf Sm, ttgge Sm. - äv. m: asgä o.d. Hsl. Anm. 

Formen agga (å-, s-, ö-) o. avda väl (ombildning) av 
ä. *avga. Formen svida väl en hybrid av avda o. avi(g)a. 
Jfr LMoberg i SOÅ 1989 s. 18ff.> 1) insida el. under-
sida el. baksida (av föremål) Sk—VgDsl—Hsl. Du 
leggår jg avijjan åppflire po du'gen (uppåt på duken) 
Sk. °Ja tro ja har vänt tigga ut på hirtkität (huvudduken) 
Sm. (Kakan naggades) obå på räta å åva Nk. - särsk. a) 
i unr. "på a-n med insidan ut el. undersidan upp el. 
baksidan fram; spr. st. Vänn-an på avvdan vänd den 
(dvs. rocken) ut och in Bl. E kake kåm på aviga Ög. Du 
har strsmmpa på ava Vrm. °Når ka'ran feck ssij, vändä 
dam messa (mössan) på agän Hsl. - b) om utsida på 
hand; äv. pregnant: handens utsida SkB1SmVgG1Ög. 
n'arra se (torka sig) åm monnen konne daj djöra ligga 
(lika) bra nid avena pau näven Sk. Han tamde se må 
avian Sm. 2) sämre sida el. fel sida; sporad.; äv.: vän-
ster hand SmVg(hnf). °Naur hun ha avedan udfår (utåt) 
e hun nää (otrevlig, "svår") Sk. Hunn vänner avian ud 
alltemellsm Ha. 

2aviga o. 6ava v 1 o. avas v dep 1 <asvia MVg; dva 
VrmVstm, °am NVgDal, Yva V stm; °aves Vrm. Anm. 
För s'ves, s'ges o.d. (ÅmVb) i bet. avundas, se 

4avund a> [formen ava o.d. väl bildad till stammen i 
adj. "avig (liksom 1a g a v till formen agig (-ug) av 
"avig); jfr 2a v i g] 1) tt, eg.: vända ut och in på; bl. i 
bildl. any.: (genom gnat el. överdrivet kelande e.d.) 
trötta ut el. fördärva Vg. (Du håller ju på med den 
stackars kattungen) se-ni kunne dvia-n. 2) refl el. dep, 
gå på tok NVgVrmVstmDal; äv.: krångla (till sig) Vrm 
Dal. °Um di möter ena käring, avar då sej (när man ska 
ut o. åka) NVg. °Så fort ho (en viss kvinna) kommer å 
en håller på må ns så nock aves då Vrm. °Dä ava söj 
fsr mäj, nsr ja skull jör re'n brunn (brunnen) Vrm. 

avigsida f <1. avig-: avi(g)-, ave-, a- o.d. SkB1SmHaVg 
ÖgSdmVrmUlVstmÅmVbSLp1Nb, äv. å- SmSdInNk 
Ul; agi-, age-, a- VrtnMpÅm, äv. å-, 8- Åm. -2. avug-: 
avu(g)-, a- o.d. UlVstmDalGst, äv. a-, g- Dal; åvu(g)-
SdmUlVstm; agu- o.d. GstHsl, agu- Hrj. - 3. med en-
stavig förled (jfr agg-sida ); av-Sk, °av- Gl, av- SDal, 
åv- ÖgNk, °ag- SÖSmOst, ag-, a-, a-, `tik- Hsl. - 4. 
°avänsie kn(lmf). - Vanl. acc. 2 på första stav.; äv. 
avigsi'da (åvig-, åvug-, öva-) 111, gesi'e o.d. Åm, 
avisy'da o.d. Nb> 1) insida el. undersida el. baksida (av 
föremål); täml. allm. °Snyt-sa (snyta sig) på åvisia på 
fsrrkirät Sm. °En tjänner teyet på aviseian man ser på 
avigsidan vad tyget går för Ha. Da va sy'nn te lägga 
brö ma avisida spp Sdm. Ha'nne (det här) ä agesi'a å 
duken Åm. - särsk. a) på mynt: sida motsatt "gubbe" 
Sm. b) handens utsida Nb. 2) sämre sida el. fel sida; i 
sht bikIL ; sporad. Han to saka på afvisia (dvs. illa) 
Sm(JJLgren). - särsk. a) skämts. (o. nedsättande), i bf, 
(bygden på) västsidan av älven (anv. i sht av folket på 
östsidan) NDal. b) om person i uttr. "vara på a-n 
(VnnHs1Mp), "visa a-n (VgGst), "vända (el. sätta) a-n 
till (SmUlVstmSDal), "vända till a-n (Ög), vara el. visa 
sig på dåligt humör. °Nu sätt on (satte hon) då avusian 
tell riktigt Ul. 

avigsynes, -sön(n)es adv <akssnnes, 	-sönnes o.d. 
GstHsl, -syn(n)es Gst, -sannes Hsl, alcksönnes Gst, 
agiss'nnes Gst, ag- Hsl; jfr agg- sönnes> 1) bak-
länges, bakfram; motsols; avigt; a.1.; äv. i fråga om 
stickning Gst. °Går du agsönnes, så faller du agenåter 
Hsl(IhreS). °Då vie ja e vejja (vidja) agsönnesch å 
vännta på te få höra smällen Hsl. 2) åt fel håll Hsl. 3) 
motvalls Hsl. 

avigåter o. agenåter adv (g'vunatt Dal, asgonåter (a-), 
'agenlåt(er) o.d. Hsl, äv. °-at o.d. Hsl(Landgren, Wenn-
berg); jfr 2a vig 1 b> baklänges; al.; i sht i ute. med 
bet.: falla baklänges Hsl. I gr (jag går) g 'vunatt Dal. 
(Kon) °stitte tält (stötte till) Kare-faster, sa ho Ml agenåt 
på en stubbe Hsl. 

avila f 	 Sit5B1) [jfr il a försummelse o.d., 
ila av uppskjuta o.d.] försummelse, glömska. °Dä har 
blitt en a'gila det har inte blivit av. °Dä (dvs, att jag inte 
har betalat) har bara vatt oförsumlihet o dila utå mej. 

avlid se 3avel.-avilig se avvillig. 
aving f <dyig J1(lidm)> [jfr motsv. i no] koll., varpände i 

slutet av väv, äfsingar. 
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avis f (BISSmBoUl) el. m (BoDa1.T1) o. avisa f (avi's (a-) 
o.d. B1SSmBoDa1.11, äv. dvis Bo, (i ssg) °-avis Ul; 
avi'sa (a-) SkHaHsl, åvelis Nb, 	-isa o.d. Stn— 
BoVrmVslinDal, &avisa Ha, äv. a'visa Bo, °avisa 
Nk(linf)Ulii ssg); bl. i pl: dviser o. d. ÖgGst, °aväisår 
o.d. 01, bf 'avisan Mp> Anm. Ordet (i bet. 2) från de 
flesta landskap uppgivet som föråldrat vid början av 
1900-t., delvis tidigare. 1) i pi: prat, skvaller Ha; jfr 2 
slutet. Harr (här) ble sönna avi'ser am de så. 2) tidning; 
ofta i pl; a.l. Han e så gritted (fjantig) så han kommår 
nåkk i avi'sårna igan Tant (inom kort) Sk. Ho ä så 

lakke-je en stilla söta i'nn-a i a' visera Vg. °Når (några) 
avisa hell tidninga dom kalle såg je föll (ingen annan-
stans än hos prosten) .11. - särsk. i bildi. anv. i ssgn 
"kjolsäcks-avis(a) osant prat el. skvaller som sprids av 
kvinna Ul. 

avjord f <å jo4 Dsl> utjord; jfr av mark. 
avjäkel m (ajirkel SHa) riktig jäkel; jfr avdjäv ul. De 

e ra'unt (rent) en ajä'kel, må du trp,o. 
avjämnare m (dujämnareNSk) mindre sten i det översta 

lagret av en stengärdsgård med uppgift att (tillsammans 
med andra sådana stenar) jämna av denna. 

avjänmesten m (dojämneståin NÖSk) = avjämnare. 
avjämning fel. m (dyjämnig NSk, åjämniga bf MVrm) 

= avj ä mn ar e NSk. 2) finare kolved som reses 
ytterst i ett glest varv runt mila (för att jämna av denna) 
MVnn. 3) potatismjöl o.d. anv. till avredning NSk. 

avkackad ptp adj <dalkakkad o.d., °åo- Bl> avdankad; 
el. avskedad; utfattig; i sht i fråga om kortspel: utslag-
en;jfrkacka av. 

avkacldad ptp adj 	 d'- o.d. Bo> som gjort 
slut på sin egendom el. som gjort konkurs; barskrapad; 
jfrkackla av. 

avkafsad ptp adj (a'alkavsad o.d. NSk, å'o- o.d. SSm; 
äv. aka'vsad NSk> 1) i fråga om hälsotillstånd: avtack-
lad, som ser sjuklig ut; uttröttad NSkSSm. 2) (ekonom-
iskt) slut; utslagen NSk. Jfr kafsa av. 

avkall n ea(v)kall Gl, avka'll SSk> [jfr motsv. i da o. 
no] 1) avstående från anspråk (på fastighet e.d. vid köp 
el. arv); i uttr. "ge (el. få) avkall Gl. 2) avsked (frän 
befattning) SSk. 

avkant s (alcantNSk) [jfr motsv. i da] utkant (av socken). 
avkarl m Okär VVrm> [jfr 2a v- prefix; jfr motsv. i no] 

man som tillhör de (socialt) bättre situerade, "bättre" 
karl. Ho ha ju fått säj fatt i en rekteg åkär. 

avkarma v 1 avdela, avskranka Ha(Möller). 
Avledn.: avkarmning f avskrankning, avdelning (i ett 
hus) Ha(Möller). 

lavkast n (av'/kast o.d. SmG1, äv. a- Gl, å- HrjJ1) [jfr 
kasta av] 1) sidokast Gl; frivolt el. saltomortal HrjJ1. 

avkastning SmG1; särsk. om  avkomma av husdjur 
Gl. Nå har a (hon, dvs. märren) gitt dvkast Gl. 

2avkast m el. n, avkasta f o. avkaste m <a'vikast, °a-; 
alkastä, °av- e.d. Gl> flöte för strömmingsgarn; vanl. 
i pl. 
Ssg: avkast-tåg lina som förbinder "avkast" med  

strömmingsgam 01. 
avkastningstå' g = avkast-tåg (se 2avkast ssg)G1. 
avked adj egtjer VSm> [jfr k e d o. keda av] i ute. "a. 

av ngn (el. ngt) utled, trött på ngn (el. ngt). °Han satt 
här hela daen såv ja bla såvgtjer å-en. 

avkektad ptp adj <n °avkaitä Glj i n, bakvänt. 
avkektig adj eavkaitu, n g(v)kajtut o.d. Gl> [jfr kekt a 

s] fumlig, klumpig; i n äv.: bakvänt. 
avkippa v. (Uppg. härom i Rz 17 a tvivelaktig; jfr kippa 

a v .) 
avkittlad ptp adj (ålkillad(er), 	a'jj- o.d. VSmHa, 

å'- Vg, äv. dotjillad Ha> som blivit mycket kittlad o. ej 
längre är kittlig; al; särsk. om  (gift o.) sexuellt erfaren 
kvinna HaVg. Hu ä ldgge (för länge sedan) ålekillater 
Ha. 

avklappad ptp adj [jfr dels "avklarad o.d., dels uttr. 
"klappad o. klar] avslutad, avklarad Ul. °Lövbrottet (löv-
brytningen) skulle vara avklappat innan man bölja mä 
säden. 

avklarare s (dgklarare ÖBl) kraftig blåst medförande 
uppklarnande efter regnväder. 

avklipp n «I'vklrypp Ul) bortklippt skinn- el. tygstycke; 
äv. koll. He (det) ligge-§å myttjy åvIckypp på gåkve. 

avklädd ptp adj eåvldädd Vstm(liffeS)> om person åter-
kommen till hembygden i främmande klädedräkt: fult 
el. vanprydande klädd. Anm. För övrig anv. av p ptp se 
kläda av. 

avknabbat p ptp (i n) o. supinum <g'ulknabbad NÖSk, 
å'- SHa, °åknabbat SSk(RzS)> i supinum [jfr la v- 
ssgsled]: sluttröskat, tröskat färdigt NÖSkSHa; i p ptp i 
n, allmännare: avslutat, slut SSk(RzS). °Nu är det 
åknabbat med det. - Jfr knabba av. Anm. Uppg. 
om en inf åknabba i Rz 839 a är tvivelaktig. 

avknasa v "med hammaren afslå något af stuffen" (dvs. 
den rikaste malmen) Vstm(IhreS). 

avkofsen adj <a'ykövsen Skj[jfrkofsa av o.kofsen] 
trött, medtagen. 

avkok n, avkoka f o. avkoke s (dvilegk o.d. VstmJ1, a'-
il, å'v- o.d. Vstm—Hs1(i ssg), å'- o.d. SmDal—Åm 
Lpl, äv. å'- MpÅmVbLpl, clåko'k ÅmVb, crkokk Dal 
Åm; °avkokå, pl a(v)koklår, -ar o.d. Gl; cfkoke Sm> 1) 
avkok av a) växter el. växtdelar Gl(i pl koll.)VstmDal; 
jfr fläderblom-avkok. °Vi jod åvkok åv olika 
väkksta å farrga i Dal. b) kaffesump (el. kaffesurrogat, 
t.ex. rostat kom el. bröd) SmG1(i pi koll.)DalNorrRutom 
Nb). °Vi jett (måste) koka ålcok nu; hö ä bära gromm 
(grums) ti panna Mp. D-ä barra å'kokke (om svagt 
kaffe) Åm. 2) i pl koll., om kaffesurrogat bestående av 
(sönderdelade) rostade kakor bakade på råg- el. korn-
mjöl (o. kaffesump) m.m.; äv. om  enskild sådan kaka 
01. °Daim sum har go akokar, di kan lägg mik mindar 
kaffi i pannu än vanlit. 
Ssgr: avkoks-bröd (äv. °avkåuk- Gl) (jfr 1 b o. 2) bröd 
anv. som surrogat vid kaffekokning GlÅm. -kaffe (äv. 
°åkoke- Sm> kaffe bestående av avkok (av sump el. 
bröd) SmG1. -kaka Gl; jfr 2. -kittel (för avkok (av 
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bränt bröd el. kom)) J1. -panna (kaffe)panna (van!. 
större) för förvaring av sump o. avkok därav DalGst 
Hs1MpJlÅm. 

avkokare m elkokar Åm> = avkoks-panna. 
avkomma f o. avkomme m <mer el. mindre rsprl: 

ålkåmma, a(v)-, a(v)- o.d. ställvis; m (i bet. b): 
g'(v)lcymin (bf nom) o.d. NDal> avkomma, a) koll., om 
människor; äv. om  djur; ställvis. b) om individ: avkom-
ling SSmDal. Å fik in (hon fick en) g'vkymå (Par og 
(hon också) NDal. 

avkommen ptp adj <clXv)Ikårnmen o.d. (jfr komma v) 
ÖISmNkVrmU1SDa1Gst, tr- o.d. DalVb; äv. i n (med 
subj i me!. f): 	(a'-) o.d. VbNb> 1) om person i 
fråga om egenskap el. tillstånd e.d. a) (fattig o.) för-
fallen, avsigkommen Sm. Dö va-fl gammel åkummen 
stakkere. b) matt, medtagen Sm. Han bkidde så 
nummen i va' rmen. c) bortkommen, försagd ÖlSm. 
°Djinn hann va innta åkomman, skoja se (säga) Sm. 2) 
om person i förb. "vara a. (av el. utav ngn o.d.) här-
stamma, komma (från, av ngn o.d.) ÖlNkVrmUlDal 
GstVbNb; äv. om  djur: fallen (efter) Dal; om person i 
sht i uttr. 'vara rikt (el. fattigt e.d.) a. vara av rik (osv.) 
härkomst el. släkt NkUlDalGst'VbNb; äv. i uttr. "vara 
fint folk a. Ul. °Han er'nt så hyvki (rikt) dvkåmmin en 
der hell'r Dal. An här (den här) kakvän ä åkåmmin 
ättär e bra ko Dal. Vaka (varifrån) fe-du å'ksmme? 
Vb. - Anm. För övrig anv. av p ptp se komma av. 

avkram n <crkramm SHa> (vid saftning) urpressad bär-
el. fruktmassa; jfr krama av. 

avkrok m <dvtlauk (ci'v-, -krog) o.d. SkSmVgGlSdm 
VslinMpJ1(lidm)Åm, a'- (a ' -) o.d. SkB1Sm, try- 
NIcDal, cr- o.d. SinHaDsINkVrm, 	o.d. SkSmHa; 
äv. d'- Vrm, a'it- Sk, avIlcro'g o.d. Sk, a- o.d. SkHa, 
å-, ay- o.d. Sk> 1) omväg SIcHaNkDa1J1(lidm). D-e 
så den akro'g o gao dän väjen Sk. 2) avlägset el. avsides 
belägen trakt el. plats; undangömd vrå SkB1SmSHaVrm, 
f.ö. sporad. (o. delvis täml. rsprl). "Att han kunn sätt 
ner sä (slå sig ner) dö båk (borta) i ålcrokera Vrm. 
(Självspillingar) di skolle begraves po tjclrregåren 
(kyrkogården) i en avkråg får si säl (själva) Sk. 
Avledn.: avkrokig adj avsides Vrm. Dö ä trkrokit i 
Eka bol,. 

avkrångling f <cj'Icraytrig NVrni> [tillkrångla av] för-
sening el. dröjsmål i verksamhet. 

avkröp n eakroob VB1> koll., om kräldjur. (Ägg ska inte 
ätas på påskdagen utan på annandagen) Ula sa fåo 
öinn siiij (man se) sa mönna boosa o snoga o hoansloa 
(ormar, snokar, ormslår) o tålcket akroob. 

avkränga s (dkräipan bf NSk) avigsida; jfr utkr äng a. 
avkusin m <alkusäfit, °av- o.d. Gl> [äv. uppfattat som 

"a-kusin; jfr b- o. c-kusin] syssling; jfr av syskon . 
avkvinna s eåqwinna Bo(GbgMag)) [jfr 2a v- prefix; jfr 

a v ma n] "qwinna af godt hjerta". 
avkymling s (a'vkymbligg NGI> [till k y ml a av] ifråga 

om får som bytt ägare: ommärkning. 
avkytt n(trtjytt N1cÖVrm> [till k y t ta av] sidhopp (av 

hare). (Haren har) fot åYjytt utå vägen Vrm. 
avkäftig (-ug) adj eåvkäftlig Sdm(IhreS, Rz), 

SdmHsl(Ihre resp. Lknström o. därefter Ra), Mkäftug 
Ul(Rz), n ddeftut Ul> om person: som vill ha sista 
ordet; argsint, grälsjuk; a.I.; äv. i det opers. uttr. (det är 
bra) dtjeftut motigt, förargligt Ul. Jfr ok äf t ig , 
uppkäftig. 

avkärves o. avkörves adv <dvtjärves o.d. Dal(Särna); 
å'tjörves VDal> i fråga om ngt som äts: helt o. hållet, 
rubb o. stubb. Då CU 	(äter man) fiskin avtjärves 
(Säma). °Du tog de cter avtjervös du gjorde rent bord 
(Säma). 

avla v 1 o. avlas v dep 1 <dvIlra o.d. ÖISmBoDslÖg 
SdmNkUl—GstMpÅm, a 'vv- SmVgBoDs1Vrm, 
a'vv(w)- o.d. HaBo, 'byke Hrj, dvIla, a- o.d. SkB1Sm 
Ha, dy- o.d. Sk, 'avla o.d., äv. °d- Gl, dirlek, a- o.d. 
J1ÅmLp1Nb(äv. a-), dvv-, a- Vnnklidm), 'aväk, 
Vb(lmf), äv. g'vek Nb(Ö.-kalix), dvel Öl, äv. (i bet. I 
1) å'vve-jä(1) Vrm; dvIkas o.d. ÖgGst, dvv-, a- SmÖg, 
dvväk§ (pres) Dal> I. [till la v e 1 ] 1) [jfr äv. ä vl a v] 
(mödosamt) arbeta (med ngt tungt el. ohanterligt) Vrm 
o. i förb. "avla fram Vstm (se nedan); följt av prep 
"med äv. överg. i bet.: handskas med, hantera (i onö-
dan) Vrm. °8m dö int var så tongt te avvek mä Vrm. 
°Vi ska int dvvel tåldcen möt krössera (lingonen), sö 
står di säj bä'tter Vrm. - särsk. refl, (be)möda sig el. 
förmå sig; maka sig Vrm. Hag-kann int å'vve-jä te 
jirti-nds (att göra något). °8m han kunn dvve-jä hit 
nu. 2) förvärva (sig), skaffa sig BoVrm o. ä. uppg. från 
SmG1N1c. °Å så ble dö ändå han ssm vart ve (behöll) 
dö röfvara hadd afla Nk(Djurklou). Han va moäjk å 
(duktig att) dvvek pänniger Vrm. - särsk. a) i ordspr. 
A'vvira gods ä snat ö'tt um de ente bir fu'tt "ärvd" 
egendom är snart förslösad om den ej blir skött Bo. - b) 
refl, äv. i förb. med prep "till, ådraga sig, åsamka sig 
Sk. Han a'srler si så men skoll (mycket skuld). °Han 
kan vell entelien avla si en håuv stry (massa stryk) ti. 
3) producera (i sht i jordbruket); odla; skörda Ds! 
Gl(GO)NkVrmIl; äv.: upparbeta NkVstm(Rz) (jfr a. 
upp 1). (Brukarna) lemna hdtta tå (hälften av) dt) re 
(de) a' vka te ekan (ägaren) Vrm. Ja du dyker mtrii ni 
(råg) Vrm. Di dvire frö (till hampa) a'tf -  (själva) Vrm. 
Där avtar di brännvin Nk. - särsk.: spara samman (av 
gårdens produkter, t.ex. för försäljning) Lpl. 4) idka 
(planmässig) uppfödning o. förökning av (djur); föda 
upp (djur) BoVrinDalHrjJ1Lp1; äv. i förb. med prep 
"med Vrm. vve-jö'er ha fåravel Vrm. Då dvvka di 
mö jetter å får Vrm. 5) alstra (i sht avkomma); föröka 
sig o.d. a) om människor (i sht) o. djur: ge livet åt; föda 
(barn, ungar). SkSm—BoGI(GO)N1cVstmÅm. Dän 
uffikigen d la-nte dvvkater å fskk Vg. At fåkk sks fo 
bökge (bygga) d bo i ville (vilda) skogen å avke båka 
Åm. - b) fortplanta sig; föröka sig; sprida sig; van!. refl 
el. dep SkSmVgBoGlVnnDalGst. Di &ylar se fort (om 
löss) Sk. Fe'ssken dwkar (leker el. lägger rom) Bo. 
Dsm dvvilkj full fu'aJll (människorna också) Dal. - 
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c) alstra (ohyra o.d.); yard. i pass: alstras, bliva till Sk. 
Dai hade stila (själva) dylad lu'sena (lössen). Lappeme 
di dyks i tågoen å såunen (tången och sanden). 6) refl, 
växa (till); arta sig (väl) SmBoSDal. °Ä di väl( kläkta 
&vira di sek kvekt Qua är ungarna väl utkläckta växer 
de fort till Sm. °Hänn si rsjin (här ser rågen) ut avalr sä 
fint SDal. II. [jfr a vli g 5] dep, äcklas, vämjas; i sht i 
uttr. "a-s åt ngt (vanl. mat) NSmÖg; äv. opers i pass, 
kännas obehagligt (som vid kväljningar); vända sig SÖg. 
Ja presis &viras åt ma'ten SVÖg. Dö dvvitas i majen 
SÖg. 
Särsk. förb.: avla av sig 1) "förkovra sig", dvs, för-
bättra sin (ekonomiska) ställning e.d. Nk(lmf)Dal(1871). 
2) fortplanta sig; föröka sig; sprida sig VgGl—Gst. Sen 
avirer-4i (dvs. nässlorna) å' sa så dant Ög. 3) om sjuk-
dom, lyte o.d.: gå i arv Vg. Sånt da'ra dö kan avyka å' 
säk. - a. fram (med kraftansträngning) föra (el. flytta) 
fram (tungt föremål) Vstm(Flerweglir o. därefter Rz). 
°Avla fram timmer, sten, stockar. Stokken ä så stor att 
han knappt kan avlas fram. - a. Ifrån sig föröka sig 
SHa. De-e liasåm stqmen (stenen) könne &yla ifrå' se, 
(för här blir allt fler för vart år). - a. ihop dvvire iho'ppa 
genom arbete o. möda förvärva Vrm. - a. till 1) produ-
cera i jordbruket; genom arbete skaffa sig (ngt); spara 
ihop (av gårdens produkter) J1. Ma (vi) ha a‘vire-tä 
mytja se' (säd). A'vvelr te' vinterfask fiska på hösten o. 
salta in till vinterförråd (lichn). °A'vvelr te' smör spara 
ihop smör (till försäljning el. framtida behov) (lidm). 2) 
refl, i uttr. "avla sig till skaffa sig genom avel Ha. Nu 
ha-cju awirat de te' malna granna ouulagg (ungkräk). 3) 
om djur: förökas Sm; äv. refl, i uttr. "avla till sig om bin 
o.d.: föröka sig Sm(NLinder 1867, Rz). D-ä iuua jue 
(djur) ssm avvla tg ss fsskrälcklit ssm katter s rstte. - 
a. upp 1) upparbeta (en gård); rusta upp; äv. refl, i ute. 
"a. upp sig förbättra sin ekonomi, komma sig upp Ul. 2) 
refl, i uttr. "a sig upp föröka sig Gl(G0). 3) frambringa 
genom avel, föda upp (djur) SkSmHaBoVrm; äv. bildl.: 
"nära" Sk. °Enn kan avla åpp orma ve barmen Sk. - a. 
ut!) refl, i uttr. "avla ut sig föröka sig Nb. 2) refl, i uttr. 
"a. sig ut om havre: växa snabbt, frodas Vg. 3) i p ptp, 
om person ifråga om födelseort: bördig Sdm. °Ja undrär 
var-n ä utaykä från, ja. 
Avledn.: avtal adj (avkall.  (n) VVrm> i n: slitsamt, ar-
betsamt. - avlare m (a'gkare o.d. Bo> person som för-
tjänar, förvärvar (Rz); sparsam person (som skrapar 
ihop pengar o. gods); äv. överg. i bet.: sniken person; 
bl. i ordspråk. °En god avlare har en god öjare (ödare, 
ödeläggare) (Rz). Eter en dykare lcOmer en ö'are. - 
avling se d.o. 

avlaga v 1 eåvIgga (äv. °av- Rz) Hsl, 02virdgå NDal; p 
ptp: dvilrgga, -laga o.d. J1, -4r8g8 o.d. Hrj, cr(v)laga 
ÖDal, gryhjgåö NDal, Myfirsga o.d. Hrj, °-laga VMp, 
°ålaga o.d. Hs1Hrj> bringa i olag NDalHs1; äv. med obj 
i dat NDal. Ig dre öigr d'vå (jag hör att de har) d'vlrågå 
Tirnip(ra (eldhuset "Templet"; dat) NDal. - särsk. i 
p ptp med mer el. mindre adj bet.; om person (el. djur): 

(som är) i olag el. ur lag. a) i fråga om kroppslig funk-
tion e.d.: ofårdig; dålig (i magen), (lätt) illamående; ur 
form o.d. DalH51VMp; särsk.: (synbart) påverkad av 
sprit NDal. So ar i weö (har jag varit) O'vkrågåö i it kni 
(knä) NDal. 4  werd d'vkågåö i infrgåm åb-dy# hon 
blir dålig i magen av det (dvs. köttet) NDal. - b) i fråga 
om sinnesstämning: ur humör, irriterad, arg HrjJ1; äv. 
(ofta om barn): grinig, kinkig fl; äv. dels: trött fl, dels: 
orolig Hrj. (Jag tror doktorn misstänkte cancer) °sa jä 
vart då sa åvirsga sa Hrj. 

avlags adj (åXv)Ilalcs, äv. å'- Dal> om person som är ur 
slag. a) (lätt) illamående. b) trött, matt. 

avlagsen adj O'vlaggsen Gst, ''åvlakksin Hsl(CSäve Hels) 
[jfr avlaga, avlags o. 'avlägsen] om person a) 
uttröttad; slö, olustig Gst. b) "liggande full" Hsl(Säve). 

avtal adj se avla avledn. 
avlamad ptp adj (4'Igmen NVrm> (av)domnad. 
avlandad o. avlandig (-ug) adj (g'vlande; g'vlandi, °Lig 

o.d. Gl> om vind: (som blåser) från land. Nå blåsa han 
&ylande. A'vlandi vind. 

avland(s)vind m (a'glansveou o.d. Sk, cbolannsivinn o.d. 
SkHa, °avlands- Gl, å'lans-, ålannsvi'nn Bo, c'ålannsl-
vind Vg, Vands- Vrm(RzS); ålanvinn Bo; i Bo äv. 
som två ord: å'lans (el. å'lans) yrnn) frånlandsvind. 

avlandsväder n egylandsvädar o.d. Gl> frånlandsvind. 
avtappa v 1 <mer el. mindre rsprl: a'yflappa o.d. Sm(äv. 

-/ampe)ÖgNkUlVstm, cry- ÖgUl, gyla'ppa Sk, °akppä 
Gl> sy fast yttersulan vid randen av bindsulan (på sko). 
Ssgr <äv. -ppe- o.d. SkSdm>: avlapp(s)-syl m (anv. vid 
avlappning) GlÖgSdmVrmUlVstmGst. -söm (anv. vid 
avlappning) ÖgUl. 

avlat se oblat.-avlem se 2av el. 
avled f (Ylaj Vg, Mlea bf Vrm) [jfr no avier] 1) omväg 

Vg. Dö ä la iva ålaj å gå dit. 2) obygd, avlägsen plats 
Vrm. °Långt bart i ålea. 

'avleda f o. avletle m o. n (alle'a (a-), 	elajja 
o.d.; all_e'e, 	°alaje Sk) [jfr motsv. i full] leda, 
avsmak, motvilja; äv.: agg. Di fik ale'a ti ma'den (ma-
ten). En får li'asåm elajja ve sont fålk. °Haffor har du 
sånt ala je ti nabo-kvinjan (grannkvinnan)? 

2avleda adv ealaija NVSk> [till led; jfr 2a vIlAg o. 
avledes] väl eg.: av vägen; i oordning. °Nu e dgj 
mattema kåmmena alajja ijäjn (så du får rätta till dem). 

avlede se 'avleda. 
avledes adv o. adj eavlajdäs o.d. G1, ala'i(e)s NSk, 

å'ylress Dal, å'/less(t), -liss(t) o.d. Bo> [jfr no avleies] 
1) som adv: från vägen NSk; avsides; avlägset BoG1 
Dal; äv.: i olag; i oordning el. sönder NSk. De lägger 
fale (väldigt) åless Bo. Bo'red e gaued (bordet har 
gått) ala'is (så att det blivit skrangligt) NSk. 2) som adj: 
avlägsen Bo. 

avledsa f (åläjsa VDal) obygd, avlägsen plats e.d.; jfr 
avledes. 

avledsen adj (å'/lessen, 0,'-, 'Vassen o.d. Sm, åless'n 
NVrm> utledsen; i sht i uttr. "a. på (i Sm äv. vid) ngt el. 
ngn; a.l. En bli ju nessen på en (honom) te slut Sm. 
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avledsnande ptp adj <å'vless'nde VDal> tröttsam, som 
man ledsnar på. Ett å'vless'nde jöra. 

avlekt ptp adj (crlekkt o.d. Smyg) [till leka av] om 
fisk: utlekt. 

avlet m ((Slatt VVrm) [jfr no avled avbrytande färg. 
avleta v 1 (a'vlkettå (-lettå) VDal, (Vetat p ptp NSm) 

[jfr motsv. i no] färga (ngt) helt litet VDal; äv. bildl., i 
uttr. de bh lite netat det blir litet omväxling (ett ange-
nämt avbrott e.d.) NSm. 

avlett adj <ålett VVrm) [jfr no avlitt] som har avvikande 
färg; äv.: randig. Å 'lene hsser randiga strumpor. 

avleva f <sg: 'åsilgva SDal, °å- Sm; i pi: a'vlevur, -sr, 
-ero.d. UlDalGst, å'vilevsr, -kkverDal, &lever, åle'ver 
Åm) vanl. i pi: lämning, kvarleva, rest (t.ex. av mat el. 
kläder). 

avlevd s <ålevdart bf pl Mp> lämning. °Å töckä äljgroper 
som dom begagne gammalt, så finns ålevdart ätter i 
dag, dän (som vill se det). 

'avlid f eavli(d) BI(Cimmerdahl o. därefter Rz)Vg, °å/i 
Vg) utförssluttning. 

2avlid adj eavlid (Hof, Rz), å'vvlir, °å& Vg, n ålitt o.d. 
VgÖg> (i fråga) om mark, vanl. i n som adv: sluttande; 
a.l. Ålen ligger ålitt mot sota Ög. 

avliden se lida av. 
avlides adv < "ålies Vg) i utförssluttning. 
avlig (-ug) adj <dv1ri NÖSmÖgNk, -(ber, -g(er) o.d. Dsl 

ÖgNk, äv. a'velri(er) Vg, 	Vg(sälls. a-)Vrm, -(e)r 
o.d. Vg, 'avli(g) Bl(Cimmerdahl), 'allig Sm(JELgren 
o. därefter Rz), 'avlit n Vstm; förb. 'för avligt äv. (upp-
fattad) som ett ord: fsra'vvIrit, fsiavvkit Vg; dviry(er) 
Ög, 'åvlugir Nk, 'afluger NDal(brd); som adv äv. 
^avliga: 	 Vg, °afliga Vstm(IhreS)) [till 
'avel o. (åtm. i bet. 6) avla; jfr ävlig] 1) som växer 
kraftigt el. ger god avkastning; fruktsam o.d. BlVgDs1 
ÖgVrm; jfr a v avlig. - särsk. a) om växt, i sht säd: 
som växer kraftigt el. fort; kraftig, frodig; äv.: som ger 
riklig avkastning el. god skörd SmVgDslÖgNkVrm. Dö 
ä ena avvirir sä (frodig, kraftig säd) Vg. Den hä-rs'gen, 
han ser avkiger ut Ög. Dänn betnesåtten ä så avvkiele 
den potatissorten ger så riklig avkastning så Vg. - b) 
om jord: bördig VgÖg. - c) om djur el. (mer sällan) 
person: avelsam, fruktsam VgÖgVrmNDal(brd). Döij-
-kii (den karlen) ä avvlriir å-säk Vg. 2) av god beskaff-
enhet; framstående; värdefull VgNk; äv. (i sht i fråga 
om verksamhet e.d.): givande, lönsam NkVstm; äv. all-
männare: utmärkt, bra, god VgÖgNk; i sht i negerad 
sats. °Dän makmen e inte för avlriger Nk(Grill). D-inte 
så avkit (inkomstbringande) å vara bonne Nk. De tör 
inte vara så avkit (bra) bete på vallar (vallarna) än Nk. 
°Dä ä inte värst avlit mö fiske i den här sjögen V stm. - 
särsk. a) om person: dugande, duktig VgNk. °Avlrier 
prest Vg(RzS). - b) i negerad sats, i fråga om (ekono-
miska) omständigheter el. hälsotillstånd: bra, god ÖgNk; 
äv. om  person: kry, frisk Nk. Di dö'-4i har et inte så 
avtrit Ög. (Hur står det till? -) D-ä inte så avlrit Ög. 
°Han ä-nti så åvkugir (kry) Nk. - c) i negerad sats, om  

person: lätt, "god" Ög. Han ä inte avkir å prata ve 
(komma till tals med e.d.) dän där (om dryg person). 3) 
stor, väldig; som adv, äv. med förstärkande bet.: väl-
digt, "förskräckligt" Vg; äv.: "fullkomligt" Vstm(IhreS); 
jfroavlig. °För en trdtti år sena äller så va dä en aviri 
hoper mö varja här Vg. °Vi fekk så avlitt mö bär Vg. 
Dö va avvirit va han har brått Vg. Se dö finns iogen, 
sum tsrkar (näml. linet) så fsra'vvlrit bra sum Svante 
Vg. Då fekk di se ena så avirit sto-tåssa (stor groda) 
Vg. 4) om person: som går till överdrift el. går för 
långt; "svår" Vg. Nu t) du la fer avvkier. 5) [jfr 1 a] om 
mat: kraftig, mäktig, (alltför) fet; äcklig SmÖg. De hä-4e 
kan ja inte äta, de ä så avkit (om mycket fett fläsk) Sm. 
littera ä så avirua, så ja kan inte få nf-cläm Ög. 6) [till 
avla I 1] arbetskrävande; om tungt o. svårhanterligt 
föremål Vrm. 

avlikna v eålikna SDal> avråda; avstyra; avstyrka. 
avling f (sälls. m) (a‘wwIlrio Ha, a'vv- JI, äv. -av-- Jhi 

ssg), bf a'vkigea Vrm; m: a'vlig SHa, (i bet. 4) °avling 
Vg(Imf)> 1) om förvärv; se ssgr nedan. 2) [jfr motsv. i 
no] avkastning, skörd o.d. VnnJ1; särsk. a) i ssgn 'Urs-
avling avkastning under ett år Jl. b) ökning el. förbätt-
ring av tillgångar (boskap, åker o.d.) genom arbete (i 
sht gårdsbruk) J1(lidm). Hann hi kömmi se fer (har 
kommit sig för) bra me asvviriga, 'n ara. 3) avlande, 
(djur)avel Ha. 4) avkomma, ättling Vg(Ing). °En skön 
avling! 
Ssgr: A: avlinge-jord se B. - B: avlings-gods för-
värvad egendom Mp. -jord (äv a'vlripe-) förvärvad 
jord(egendom) Dal. -sill fullt utbildad (fortplantnings-
duglig) sill Bo. 

avlinge m (a‘v(rige Ög) avkomling. 
avlivad ptp adj (4'1e1ve Nb) [till liv a] om person: slö, 

trött, "slut". 
lavljus s eåljus Vg(Frigell)> svagt (åter)sken av skymd 

måne. °Månen syns inte i afton, men det är ändå åljus. 
2avljus adj eåljust n Vg(Frigell m.fl.)) i n: halvljust 

(t.ex. av måne, stjärnor, norrsken). °Det är lite &just i 

avlojs adj (å Ilfs, ålåjjs, "ålajj(e)s; äv. °die Åm) [jfr 
av 1 ag s o. 1 o j(s )] trött, sömnig. °Man blri ålaijs ti-n 
hann varrmän. 

avlopp n <mer el. mindre rsprl: 	a'-, a'v-; -18pp 
o.d. SkB1Sm—SDal—Nb, -lopp o.d. B1SmNb, -lapp 
o.d. NkJ1, 	å'-; -18pp o.d. ÖISmUISDalGst 
ÅmNb(hnf), nråpp o.d. Ul; se äv. ssgr> (möjlighet till) 
avrinning, utflöde; täml. allm.; äv.: ställe (öppning el. 
ränna e.d.) där (förorenat) vatten avrinner SkSmögUl 
MpÅmNb. (Mossarna är nog bra) men dö ä så då'irit 
a'vlspp Ög. 
Ssgr: avlopps-dike (äv. (Vidds-, o-, hållåps- o.d. Ul) 
större dike som utgör avlopp; tänd. allm. -får <-farer pl 
Vrm) plöjd fåra för avrinning (efter sådd). -grav större 
avloppsdike ÖgSdmUlVstm. -grop (ä.v. °klifs-) = -dike 
Sk. -kanal = -gr av SkVgÖgUl. 

avlossning f C(I'vlössning SDal> om den tid då snö- 
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smältning o. tjällossning sker. 
avlov .  s se orlov. 
avlova v 1 o. (i Sm äv. o. på Öl bl.) v 2 Ca vid va o.d. 

Bl(RzS)G1, 'avlygeld (ipf) GI, ålls va o.d. Sm, -Iåft 
(ipf) Öl) högtidligt lova (att avstå från ngt el. inte göra 
ngt e.d.); al.; äv. allmännare: lova bestämt Sm. °Ja 
ålåft att ja iint i bråbrask (brådrasket) (skulle fara på 
marknad) Öl. Han ålsvade, at han sule sls-n (skulle 
slå honom), var an så-n (såg honom) Sm. 

avlysa v 2 <mer el. mindre rsprl: °avlöisä Gl, ev)/lysa 
o.d. SmNkVstm; i p ptp: a' vIlyst o.d. Ul, a'- Vb, 
Sk, °å( v)- o.d. Ha—DslÖgSdmVrmUlDal, åvly'st U1) 
avlysa; yard. i p ptp; spr. st. - särsk. a) i uttr. °Ta (taga) 
ä åvlyst å stjäkä får-n inte Sdm; likn. från VrmUl. b) i 
p ptp, om fågel: fridlyst Ill. c) som vbals °avlysning 
tacksägelse efter en död Vrm(Rz). 

'avlång, avlångd, avlångig (-ot), ave(r)lång o. äv(er)-
lång adj <1. avlång: a' vIlåge, -lagg, cfv- o.d. (jfr lång) 
täml. allm., -k- DalGstHs1HrjJ1Vb, a'- (a'-) o.d. SkB1 
SrnHaBoll(a'-)Nb, åsv- o.d. ÖlVgBoÖgSveal, 	H81 
Hrj, å'- o.d. ÖlHaBoögVstmÅm, a(v)lå'gg, ala'gg(år) 
o.d. Sk, åvkå'ggg NUL -2. avlångd: alagd(å), ala'gd(å) 
o.d. NSk, alaygd(sr) o.d. NSkVB1. - 3. avlångig, -ot: 
°a(v)lagia SSm, &vickig ÖJl; a' vflaggita SSm, -Iågoet 
o.d. J1. - 4. ave(r)lång o.d.: a'vellagg, -1ågo(e) o.d. 
BoDslÅm, avellå'gg, -la'gy o.d. Dslöll/km, -It- o.d. 
Ds11181, dvsklågo o.d. MDal, a'vekågg Hsl, a'vvekagg 
SVrm, 'ave(r)lang VVrmÅm, å'vellagg, -1-, å'verlagg 
o.d. Bo; äv. avänla'og Åm. - 5. ävlång, äve(r)- o.d.: 
trvIlagg, -14g, ä' vv- Vrm; ä'velltagg (-1-), ervve- o.d. 
So.VVrm; äv. ö'vvelagg VVrm; jfr av ertrin d) 
avlång; allm.; jfr fyrkant-avlång. °Sjäajes (Sveriges) 
alaunga lann VB1. Ätter kulltjörnigga blidde framjulet 
avlåggt (ovalt) NÖSm. Jettra ha 45gunä kriggkuga (runda) 
på mgnan (morgnarna) å å'vlågoa på kvällan Dal. E 
ävlaga maatt (matta) Vrm. vänkrg såm änn rsglimmpä 
(råglimpa) Åm. - särsk. i uttr. Då va11-o (blev hon) allt 
avlåg i syna (i ansiktet) Sdm; likn. från BINk. 
Ssgr: avlång-järn n (äv. -8s-) fyrkantjärn, utsmitt rek-
tangulärt Dal. -lång adj i n, skämts.: oändligt långt SSk. 
Avledn.: avlånging f (g'vlannig NSk) rektangulärt for-
mad uppställning av manskap runt avrättningsplats. 

2avlång adj (a' vvlagger VSm, °avlånger ÖSm(NLinder 
1867, Rz)) [jfr 2a v - prefix] i fråga om tid o.d.: som är 
el. förefaller särskilt lång. a) långsam; långtråkig; a.o. 
Se‘ta på it ksnto d-e väl a'vlagtVSm. b) om arbetsdag: 
extra lång VSm. Id @ va dä dao en rektier a'vvlagger da. 

avlångd o. avlångig se 'avlång. 
'avlåta f <ålätta VgÖg> [till låta av] om det stycke 

som vävs mellan var gång mer varp släpps fram; a.l. 
Nu-ar-a vävet ena ålätta i jen Vg. Jfr av f äl 1 e o. 
avsläppa. 

2avlåta st v, v 1 o. v 2 (jfr låta) <1. -låta, mer el. mindre 
rsprl: a'vllåta (a-) o.d. SdniNkU1J1, Xv- o.d. NkUl, 
-lat(t)a o.d. Sm(a9-)VgDal, å'/låta o.d. SLpl, -lata Dal, 
avlå'ta o.d. Ul. 2. -läta: a'vlläta, -lätta o.d. VgGl— 

VstmÅm, alläta (ag, -leta o.d. Nb, å'vlläta, -lätta o.d. 
NkUlDa1Hs1Mp, 	o.d. ÖlSm(äv. dy-)VgÖgVrm(äv. 
å'-)DalHs1MpÅmLpl, -le(d)a Bo, er(v)lä'tta o.d. Hsl) 
jfr låta av. - lämna el. släppa ifrån sig (ngt); avstå 
(från) el. avvara el. undvara (ngt) ÖISmVgBoGlÖgSveal 
Hs1Mp—Nb; äv. dels.: låna ut (ngt) SmÖgVrm, dels: 
avyttra el. sälja (ngt) SmVgGlÖgNk—DalHs1Nb. (Anm. 
Ofta i konstr. med hjälpverbet "kunna.) °Kan du åläta 
lite tobak tass ja får köpt? Vg. Ja kan &lätta e myssa 
(mössa) fsr ja har tre Hsl. °Dåmm å'vlätte fssst måkä 
åv mjsbrka (mjölken från dagens första mjölknings-
tillfälle) Dal. - särsk. i uttr. "avlåta ngn ngt SmÅm. Ha 
du lite mjölk å aolata me?Sm. 

avlåtare m (ålättcui bf, å'lätare (i ssg) Vg) [till låta 
av]på vävstol: spak för lösgörande o. spärrning av 
varpbommen; jfr lav låta o. av släpp are. 
Ssg: avlåtar-stång (ålätarestågo Vg)= avlåtare. 

avlåting m latigg Nb, 'avlät(t)ing VI)) [till låta av] 
sälunge som alltför tidigt kommit ifrån modern o. inte 
utvecklats normalt Vb; äv. bild!.: slyngel; rackare, bus-
frö Ni,. 

avläges adj o. adv (åvka'ijes o.d. ÖU1) 1) som adj: för 
stort tilltagen, åbäkig, otymplig; orimlig; äv. allmän-
nare: mycket stor; äv. om  person: skrävlig, gapig; plump, 
tölpig. 2) som adv: för mycket, orimligt; äv. allmän-
nare: ofantligt, väldigt. 

'avlägg n (VgBo) el. m (SmVb), avlägga f, avläggare m 
o. avlägge n (dvlägg o.d. SmVgBoVrmVb; a'vllägga 
o.d. B1SÖSm, -läjgge NSkVB1; a'vfläggare o.d. SkSm 
HaDsl, °au- o.d. SkSSm, -loggar, a'vlajgar Vb; 
dvvlägge Vg) gren el. kvist som böjts ned i jorden för 
att slå rot Ha; äv. i utvidgad any.: blomskott, stickling (i 
sht av krukväxt) SkB1SmVgBoDs1Vrm'Vb. För avlägg 
å en krukevälckst sa (ska) iggen takka, fö-kå 	(för 
då blir det) iggen tur mä dum Vg. 

'avlägg n (°avläggä bf Lp!, a'legg Ni,, ålägg LpINb) 
avlastnings- o. lagringsplats för timmer (vanl. vid el. på 
isen på sjö el. älv i väntan på flottning). 

avlägga, avläggare, avlägge se 'avlägg. 
'avlägsen adj eaflägsen Vstm(Herweghr), å läkIcsen o.d. 

Hsl, 'ålägsen o.d. J1Åm(Htilphers 1780)) [jfr fsv aflägse, 
da dial dins, no avleggs] 1) trött, matt; äv.: ned-
stämd; äv.: efterbliven, "bakom" Hsl. 2) kraftigt berus-
ad, stupfull; a.l. 

2avlägsen adj, avlägse oböjl. adj o. adv o. avlägsnes adv 
<delvis mer el. mindre rsprl: a'vlöksen o.d. SkVgGI, 
avlp'gsed n Sk, avlp'gse n, aåvle'ks'n Ul, dvIlökksen 
o.d. B1HaVgBoÖgSdniNkU1—GstJ1knVbNb, -läjjsen 
o.d. SmBo, å'v- o.d. NkUlGstHsl, å'- o.d. HaBoån, 
åvlä'kksen Åm, åläldcset n Bo, °aulägsed n Sk, 3:litijsen 
o.d. Sm, åläkst, åläset n Bo; a' vlägse, avlä'gse Sk, 
a'vläggseHa, åltlickse o.d. HaBoDs1Vrm, ålölcks Vrm, 
ålä'klese Bo; a' vläksnes V stm. Anm. I Ög—U1VDallls1 
kan möjl. former som här räknats som n av "avlägsen i 
st. vara ^avlägse> avlägsen resp. avlägset; al.; äv.: avsi-
des (belägen) BoDs1Vstm. 
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avländav se åländav. 
avlände n eålänne o.d. Ån» [jfr motsv. i no] oländig 

mark. 
avländes adv <dvikändes, g.v-, °dvs- o.d. Dal, 'afländes, 

°-lännes Vstm(Herweghr o. därefter Rz). Anm. Ang. ett 
°afländes på G1 se avlänges> [jfr fsv afländis utom-
lands o.d. samt motsv. i fvn o. no; jfr a v I änd s kli g ] 
1) avlägset; avsides; a.l. Ä tigg (det ligger) Utö aidrändäs 
NDal. 2) bakvänt el. avigt el. åt fel håll e.d. a) bakfram 
NDal. b) baklänges NDal. c) motsols NDal. d) klum-
pigt, tafatt; otympligt NDal. °Du hall i (håller i) så 
avslrändss så ä går int nå (det går inte alls). 
Ssgr: avländes-av se åländesav. -gängad gängad 
motsols NDal. -rövhål skällsord om el. till motspänstig 
person NDal. -vind adj, om träd el. ved el. virke: vriden 
motsols (motsatt: sol-vind) NDal. -vrå avlägsen el. 
otillgänglig plats NDal. 

avländig adj (°åländi Ög, aolenni(a) SÖSm, 
-et n Ån» om mark 1) sluttande SÖSmÖg; äv.: sidlänt, 
vattensjuk SÖSm. 2) oländig Åm. 

avländsldig adj (dvIrenskirlig, 	o.d.; som adv äv.: 
a‘vkendsklri o.d. NDal) [jfr av 1 ände s ] 1) avlägsen; 
avsides belägen. E ',rigg (det ligger) so gvirendskiri. 2) 
bakvänd, avig; bakfram; äv.: fumlig, klumpig. Du fa so 
gvIrenskiri du beter dig så fumligt. 

avlänges adv ea.vlänges, -is Gl; äv. enst. 'afländes Gl 
(GO» baklänges. 

avlänt adj eavlänt o.d. Gl> om mark: sluttande. 
avläntav .  se åläntav. 
avlära v 2 <ålära Bo> glömma av (en kunskap el. färdig-

het); jfr lära av. Du ålär inte å skriva. 
avlässare m <ållässare BoÖg, s'u-, åsflässare Ha> [till 

lässa av] person som lastar av. 
avlässe n eallässe SSm, 	ÖSmVg> [till läss a av] 

avlastande ÖSm; äv. (eg.: ngt som lasta(t)s av): (stort) 
åbäke SSmVg. °Att tökka alässe laue staet (det är sä-
kert), att sådana åbäken låg stadigt (om hörnstenar till 
bygge) SSm. 

avläta seavlåta.- avlätare seavlåtare.- avläting 
seavlåting. 

avlöga f eavlaugå Gl> förbrukat tvättvatten (som hälls 
ut); äv. i utvidgad el. bildl. anv., vanl. i pl: avskräde, 
avfall (i allm.); särsk.: avfall vid skärning (av tyg, läder, 
skinn osv.). 

avlöpar m pl (dulöba NSk> ytbräder, bakar; jfr% vlö p e. 
Vi skå föra (såga) aulöbana te bränne (brännved). 
Ssg: avlöp-bränne <aulöba- NSk> brännved av "av-
löpar". 

lavlöpe n (tnöpe, adköype o.d. Ul> avloppsdike. 
2avlöpe n (a)ilöbe NSk> [jfr utlöpe] koll., ved av yt-

bräder (bakar). 
avlös adj (dykas, c'avks's Hd, åvirös, d'vlIss, ~kos, å' viros 

NDal) [jfr motsv. i no] 1) om husdjur el. sak: som inte 
nyttjas (för stunden) (utan kan lånas ut e.d.), ledig; a.1.; 
äv.: som kan avvaras, till övers NDal. A do märre å‘v-
losa? har du märren ledig NDal. A du nön wid fj.viös- 

an? har du ngn ved att avvara NDal. 2) om person: som 
inte är sysselsatt el. upptagen (för stunden) (utan kan 
hjälpa till med arbete e.d.), ledig; a.1.; äv.: överflödig el. 
obehövlig (i fråga om arbete); äv. överg. i bet.: sysslo-
lös NDal. E an frvlos så an kan jölfp (hjälpa) me? 
NDal. Ä watt ss msgegärjä nu ss e tror e bi å'vlos det 
blev så många här nu (i arbetet) att jag tror jag blir 
överflödig NDal. 3) [jfr hav-lös] som lider brist (på 
ngt) el. är utan (ngt); äv. om  barn el. ungdjur: ensam, 
övergiven NDal. 'Ä i so XvIrost jän i gardem det är 
sådan brist på allting här på gården. 
Ssg: avlös-per sysslolös person NDal. Du go (går) såm 
en å'vlos-pär du å (också). 
Avleda.: avlösa f <trvirosa NDal> [jfr hav-lösa] brist. 

avmaktad ptp adj (å.makta Ds» [jfr makta] oförmögen 
(till ngt). 

avmaktig adj <trinaken Ån» [jfr av mäktig] om per-
son: kraftlös, svag (av t.ex. sommarhetta). 

avman m eåmann Bo(GbgMag» [jfr 2a v- prefix; jfr 
av kvinna] "man af godt hjertelag". 

avmark f (å‘mark Ds» [jfr no avmark vildmark o.d.] 
utjord. 

avmatad ptp adj <almgta, --mrjta Nb> [jfr mata ut] om 
säd: fullmogen. A'mata jer kåline da e jer wäjtt full-
moget då det är vitt (o. agnarna håller på att torka). 

avmaten adj eåmaten Vg(enst.)> som saknar matlust. 
lavmed m (a‘vme NVrm> vrång mansperson. 
2avmed o. avvid prep o. adv <a'mä, a'ma, a'mma, a'mma 

o.d. J1; °å vä ÖR> [jfr 2a v II 1 A b] 1. som prep: bort, 
undan; av med; i uttr. som anger a) förflyttning el. 
skiljande, styrande ord som betecknar det som förflytt-
as resp. avskiljs e.d. (jfr 2a v II 1 A b o. fl 3). Fo‘lt 
amma ste'jna frakta bort stenen. Rö‘st amma harvåm 
stöka undan räfsorna (efter slåttern). °De e bäst te läddje 
amma tininja. Dåm kan int va a'mma pu'ka (bli av 
med djävulen; om sådana som försvurit sig åt honom; 
jfr 2a v H 3 F c). - b) fullständig förbrukning el. 
tillintetgörelse o.d. (jfr 2a v II 6 b). "Dom ge se nå int, 
förran dom ha flidd amma din (gjort av med det; om 
kvinnor som vet att deras män har en slant). 2) som 
adv, motsv. 1: bort, undan. (Det har) °Icsmä åvä kommit 
bort (jfr 2a v II 1 D b). Je ha nå steda (städat) a'mma 
heri ba‘stusvalran (i bastusvalen), je nu. 

avmiglad ptp adj <å'meggelr ÖVrm> avsmalnad. 
avmista v 1 eavmistä Gl> avvara, undvara. °Vör har int 

någ hål till avmistä vi har inte ngt hö att avvara. 
avmjölkad ptp adj (å‘mmiarkat(er), (Fmmölkad, a'u-

malkad, mjölrka Ha, å'mjskkater Vg, amjölken Gl> 
1) om ko: som upphört att ge mjölk; (som är) i sin 
HaVg; äv. bildl. om  person: utarmad Vg. 2) om ung-
djur: som slutat dia, avvand (från modersmjölken) Gl. - 
Anm. För övrig anv. av p ptp se mjölka av. 

avmodalös se avmodlös. 
avmodandes ptp adj <dvimoudnes, 	o.d. Gl> mod- 

fälld, nedslagen. 
avmodig (-ug) adj eamodlig, `'-ugGl> =avmodandes. 
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2avmodig (bl. -ug) adj edmodut n Glj gammalmodig, 

urmodig. 
avrnodlös adj <awlmo'dalös, a-, 'åmodalös Sk> [väl om-

bildning av avnotlös; jfr °modlös] vankelmodig, 
ombytlig; oberäknelig. 

avmot prep o. adv (a'ymod o.d. NSkVB1) bortemot, bort-
åt; äv. i uttr. ^avmot ngt all. 1) som prep. a) i lokal bet., 
i förb. med verb med innebörd av befintlighet; a.l. °Ja 
bor au mod Vannebjära (-berga) te NSk. b) i fråga om 
tid VB1. (De slaktade staten) a9mod ökhösten (hösten) 
te. 2) som adv NSk. °Da ä se måled (det är så mulet) 
där aumod. 

avmådd ptp adj <a'omaodder, "åmådd VSm, c'åmådder 
Vg) [jfr mås av] avmagrad, avtärd; a.l. Han ä bleen 
såo aomaodder sao dö ä iggana ijenn (inget kvar) ao en 
VSm. 

avmålare m (Yymålrar, Xmålter Vrm, 91nålarä Sm) = 
avmätare. 

avmål(n)ing fel. (Dsl) m <dy/mal(1)nig, -maylnig, frm-
mållnig o.d. Ha, "dmårning Dsl; Mmåling Ds» avbild-
ning; bild el. tavla; a.l. (Den märren är då så vacker) så 
hu ä sum a (en) åmmållnig Ha. (Hon satt) °i flere 
timmar dyr still (alldeles stilla) sam en åmåling Dsl. 

avmäktig (-ug) adj (Wmäktet n Åm; 'avmäkaugur, -ur 
o.d. Gl) [jfr amäktig, avmaktig, °mäktig] 1) 
vanmäktig, maktlös Glikm. 2) kraftlös, svag Gl. 

avmärglad adj <YmädlatNk, a'ony2ujlad(år) Sk> mager, 
utmärglad. 

avmärkare m(å'märkan bf Ög, Mmarkarä SDal, Yunark- 
are Vg, ålmörker, 	-marker Vrm)=avmätare. 

avmärkes adv eeunarrkäss Sm> [jfr motsv. i no] avsides 
beläget, avlägset. (Byn ligger långt från vägar) °å rajjnt 
å (rentav) åniarrkäss. 

avmärk(n)ing f eåmarknig SDal, 'cimärkning Ög; 
märkig, -martjig Vrm>=avmätning. 

avmätare m (dvmötar o.d. HrjJ1ÅmLpl, trvimiltare o.d. 
Ds1V rm(-mäter)UI, å'- o.d. NÖSmVgÖgVrmHs1(å'-), 
Mmjätarä Sm, 	o.d. Vrm> person som yrkes- 
mässigt apterar timmer, apterare. 

avmät(n)ing f <å'vmetnigUl, crmätnig Ög; ålmätig, 
Vrm> särsk.: aptering (av timmer). 

avmörknat ptp adj n <å'mmarknad, trmöttnat Ha, a'o-
måttnat VSm) skumt, nedmörkt; a.l. (Vi gick) i päre-
lanned lant sinn (långt efter att) de va åmmarknad Ha. 

avmörkning f (å'mmarknig, trmmsttnig Ha, domåttnig 
VSm) skymning, kvällning. 

avnotlös adj <ano'dalös SSk) [jfr avmodlös, noter, 
notlös, °noter, onotlös] vankelmodig, ombytlig; 
obetänksam; äv. i n som adv: oerhört, måttlöst. 

lavnytta oböjl. adj <anö'tta SHa> galen, tokig; ursinnig. 
2avnytta v refl o. avnyttas v dep 1 (anölta se; dnnöttas 

SHa) uppföra sig som en galning, tokas; uppträda ur-
sinnigt, rasa. 

avnåp n eålnap Vg, do- VSm) smalt ställe (på ojämnt 
spunnet garn) el. förträngning (på tarm) VSm; äv.: midja 
Vg. 

avnöd adj (.4'nö VVrin) [väl utgående fr. uttr. som 'vara 
av nöden o. "lida nöd på ngt-, jfr n ö d s] i uttr. "vana a. 
på ngt vara i avsaknad av ngt. Jä ä jämt i å'nö på 
ka'ffe. 

avnödelse s <awlnö'else, å-, a-, a- VSk> besvär, olägen-
het; obehag. De harja eggen awnö'else aw. 

av-och-tvärt se avande(s). 
avofs n (i SSk sälls. äv. m) eavolks SSk(Rz), °avois 

Sk(IhreS), avöjs o.d. Sk, avu'ws, avu's, avy's, avy'ss 
SSk, avajs, ava's NSk, 'abyss, °avöst SSk(Rz); äv. 
avuwse, avdse SSk. Anm. Uppg.'avvis hos Ihre är fel 
för 'avois> [jfr o f si 1) takskägg (på halintak) Sk. 2) = 
av of s -bord 1 Sk. 3) [trol. utlöst ur ssgr; jfr nedan] 
halmkärve (i sht av tröskad långhalm, avsedd för tak-
täckning) SÖSk; jfr 1 änghalm s - av ofs . - Litt.: 
SFridell i SOÅ 1997 s.21 ff .  
Ssgr (°avo'kksa- osv. (se avofs) Sk): avofs-band om 
nedersta lagret halm på halmtak SSk. -bord <Anm. 
Uppg. °anaxabor hos Linné SkResa är läsfel för 'awuxa-
e.d.> 1) om nedersta läkten (som håller upp takskägget) 
på halmtak; äv. om  flätverk av vidjor e.d med motsv. 
plats o. syfte Sk. 2) = -band SSk. -bräda = -bord 1 
SSk. -dubb dubb anv. att fästa taksparre vid den översta 
väggstocken med SSk. -läkte n = -bord 1 Sk. -nagle 
m, tränagel anv. att fästa "avofsbordet" (i bet. 1) vid 
den översta väggstocken med NSk. -trä = - bord 1 
NSk. 
Avledn.: avofsning <avä'snig NSkj=avofs-bord 1. 

avog se avig. - avomtvärs se avande(s). 
avoxe s eåvoxe Ög) om högra oxen i ett tvåspann; från-

oxe. 
avpall m <Wpa/en bf NHa> [till palla av] om det översta 

(till bränntorv odugliga) lagret i en torvmosse. 
Ssg: avpall-torv f 	Vg, 	NHa> torv i el. 
ur "avpallen". 

avpenning m<å'päggNHa> [jfr 2a v- prefix] stor penning-
summa. 

avpetare m, avpete mo. avpetel s <cl'petay bf Ög; å'pete 
Ög; å'petel Ög) liten spade för rengöring av plog (vanl. 
fastsatt vid denna). 

avplägad ptp adj (a'vpkaga SR, Mwplejad SSk) för-
plägad. 

avpuke s <dpuge SSm> [jfr av dj äv ul] om person: tvär-
vigg. 
Ssg: avpuk-vorden <dpugavåan SSm> vresig; ogin. 

'avrad m (i Jl n) <mer el. mindre rsprl: dvirad Ul, 
o.d. Da1R, -ra o.d. Dal, -ra o. d. VgHslÅm(-ras- o.d. i 
ssgr), 	SmSclinGst,°afradNk(IhreS), °afvem bf Sdm, 
(i ssg) avrans- o.d. Öl) arrendeavgift (vanl. in natura); 
a.l. - särsk. i vissa bildl. uttr. SDal. 'Giva (ngn) a. avstå 
ngt till (ngn). "Giva a. på (ngt) "betala (ngt) dyrt", "få 
plikta för" (ngt). "Taga a. göra sig förtjänst el. skaffa 
sig fördelar (på andras bekostnad). 
Ssgr: avrads-fisk fisk som fick fångas mot arrende-
avgift till kronan .11. -fiska f, fiske tillhörigt kronan R. 

om matvara o.d.: av tillräckligt god kvalitet för att 
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kunna utgöra el. ingå i "avrad" SkVg. -land honan 
tillhörigt jordområde som kunde arrenderas Åm. -rätt 
arrenderätt till "avradsland" Åm. 1-smör (Vg) o. -säd 
(särsk.: avrans el. abrams sä Öl> (Ö1SmVg1J1), smör 
resp. säd som utgör el. ingår i "avrad". 

2avrad m (i Sk äv. sporad. n o. sålls. 0 <delvis mer el. 
mindre rsprl: &v/rad NSkSHa, -ra(d) o.d. Sk, 'avra 
o.d. B1Sm (Rz), dvIred, °-re SVSk, dwIrgd, -ra o.d. 
SSk, a'-, an- NSk, dvIer, -å, a'vler, -å, 	-e Öl; äv. 
°a'vrade SSk) [jfr fsv afrxdhe o. da dial avred] 1) 
bete(sgång) (på åker el. äng el. vall) efter skörden resp. 
slåttern SkB1(Rz)Ö1Sm(Rz)Ha. 'Mur bajded e slut i 
sköven (när betet är slut i skogen), släppa vi laegen på 
avrad i vangen (vången) Sk. 2) återväxande gröda (på 
stubbåker el. slagen äng el. vall) SkHa; äv.: spillsäd på 
avmejad åker Sk. °Avraden väjser ye ståbben (växer 
över stubben) Sk. 3) stubbåker el. slagen äng el. vall 
(med återväxande gröda) SkHa. Når krtijen jikk po av-
raden ble miltjen (mjölken) så fed Sk. - särsk. a) i uttr. 
"stryka avrad(en), om betesdjur o. fjäderfä (i sht gäss): 
gå o. beta på "avrad(en)"; äv. bildl. om  person: slå dank 
SSk. Krejen saytår avra åm ettårhösten (på hösten). - 
b) i det bildl. uttr. 'komma (ut) i avraden, om person: få 
göra ngt eftertraktat, komma "på grönbete" Sk. Dann 
han e kommen reded ud i avraden. 4) om skördens el. 
slåtterns avslutande; överg. i bet.: skördad gröda, skörd; 
äv. överg. i adj anv.: fårdigskördat e.d. Öl; jfr h ö - , 
korn-avrad. Nu ha vi fått a'v.s, nu få-rii slapp dit 
koera. Nu va de a've på den hä Istten (åkern). 
Ssgr (dvIrgda- o.d. NSk, --rgde- SSk, -ra- SSkBlÖl, 
dyk-, -e- Öl, dvIrgds-, -rads-,-rgs- NSk, °avrads-
Ha): avrad(s)-bet m (NSk) o. -bete n (Sk) 1) = 2a v rad 
1 Sk. 2) = 2avr ad 2 NSk. -gärde = 2a vr ad 3 BlÖl. 
-gäss pl, gäss som betar på "avrad" Sk. -häck om årets 
sista lass hö el. säd Öl. -mjölk o. -ost mjölk resp. ost av 
kor som betat på "avrad" Sk. -skift väl eg. = 2a vra d 3; 
riklig skörd el. fångst; äv. allmännare: myckenhet el. 
överflöd; äv. överg. i adv anv.: mycket SÖL Di ha fått 
avefift. Di ha-då avafift å all tigg. 2-smör SkB1(Rz)Ha; 
jfr-mjölk. 

avrada f < 'afradurpl Gl> [jfr rad e] (avätet) fiskskelett. 
avragg mo. avragge m (i Ul sporad. äv. n) (dyft-agg Ul, 

å'v- o.d. ÖSdmUlÖVstm, åvra'gg, 'vragg ÖU1; avragga 
Ill, å'vraggle o.d. U1ÖVstm, -a ÖVstmGst, åvra'gga 
o.d. ÖU1, å'ragge ÖVstm) [jfr avrug g e] 1) vid slåtter 
el. sädesskörd: kvarstående högre stubb mellan två lie-
slag, stubbrygg ÖSdmUlÖVstmGst; äv., på får: ullrand 
efter klippning ÖUllenst.). °Bonn tala på (klandrade) dä 
om da vart lång åvragg Ul. - särsk., föraktligt om 
person: dumbom ÖVstm. 2) (upptrampad) rågång el. 
gräns mellan tegar på äng; särsk. i unr. 'gå el. "trampa 
a. =avragga 2 Ul. 
Ssg: avraggs-band kärve bunden av "avragg" (till skam 
för skördekarlen) ÖU1. 

avragga v 1 eavragga UD 1) slå (oskickligt) med lie så 
att det blir kvar högre stubb mellan slagen. 2) gå upp 

rågång i gräset på äng (före slåtter). 
avrak n (dvrak o.d. G1J1(lidm), drale Nb) [jfr motsv. i 

no] 1) avfall (vid tillskärning av läder) Nb. 2) bildl. om  
person: avskum, usling Jlllidm); hake el. stackare e.d. 
Gl. 3) åbäke J1(lidm). De va i ston i avrak det var ett 
stort åbäke. 

avrand m eavrand Gl> övre kant el. upplägg (på vante 
el. strumpa). 

avrapare se av r ap e avledn. 
avrape m, avrap n o. avrep n <a' vrapan bf Hrj, °arapa 

Vb (IhreS)Nb(IhreS), 'ardapa Nb(brd), cliapa o.d. Mp 
Vb, TutIpa Nb(IhreS), °årope Sdm(NALundgren; trol. 
fel för "årape); å'vrap o.d. VU1VstmDal, drap Lpl, 
drap, å'rap o.d. Vb; trrep Hs1) [Aavrep väl i anslutning 
till repa v. Litt.: VJansson i SoS 1964 s. 124 if.] 1) 
avfall vid sållning av säd Hs1Hrj; äv.: höavfall SDal. 2) 
bildl, om person: avskrap; odåga SdmVU1VstmMpVb 
Nb; äv. i utvidgad anv.: skrävlare el. glappkäft el. gap-
hals e.d.; äv.: tok, narr VbLp1Nb. 
Avledn.: avrapare (drapar Vb) pratmakare, glappkäft 
e.d. - avrapel eårapel Sdm> o. avraper (°åfraper Vstm 
(IhreS)) om person: odåga, avskrap. - avrapig (bl. -ug) 
(åvrapu VU1) ohyfsad. 

avraskar p10. avraskor f pl (avraskar Gl; °avraskur Gl) 
[jfr raska av] avskräde, sopor; (mat)rester. 

avrat n (dvrat J1(lidm), 'avra't lirj) [jfr motsv. i no] 
skräp Hrj; äv. bildl. om  person: avskum .11(lidm). 

lavreda f 'artlje VB1> = 2av röra 2. °Dtla va äjna rtilia 
artije där var ett hemskt spökeri. 

2avreda f se avrede. 
3avreda v refl 2 ((Vrede Ög) [jfr motsv. i no] om drag-

djur: befria sig (från körtyg). 
4avreda v 2 <awrå'f,a Sk(enst.), <Fre Vrm(enst.)> avreda. 
Jfrreda av. 
Avledn.: avredning f (mer el. mindre rsprl: dvrednig 
o.d. VrmVDal, °avreningen bf Sdm, °avråjning SSm, 
å'(v)Irednig SdmUl-Hsl, -renig o.d. SdmNkVstmDal 
GstÅm, 'auraining NSk). 

avrede n o. 2avreda f (å'vlrede Vstm, å'- VstmHsl, 
å'raje Sm, å're VrmHs1; ry'vril ffla NDal, °året Hrj, å're 
Vrm) avredning; a.l. Wespa ihop lite åraje te såsa 
(såsen)! Sm. 
Ssg: avredes-välling (°åress- Dal) redd mjölkvälling. 

avredo o. avreden adj (å'raje VSm, duråjä o.d. NSk 
SSm, °aurtijj SÖSm, digen, å're, °årajdä o.d. SSm; 
°årajän o.d. SSm) klar att ge sig iväg; resfärdig NSk 
Sm; äv. allmännare: klar, färdig SSm. 

avredsel s (°auråjsel SSm) [jfr red sl a v] avredning. 
avrense n eåranset bf VSm, å'rönse SHa, 'aurtinse SSm) 

ngt som rensats bort, avfall vid rensning; a.o.; jfr fisk-, 
trösk-avrense. °Da ble mik auranse å smausä (små-
säd) ve träsket SSm. 

avrep se avrape. 
avreva f (å'reva ÖVg) sg el. pl(koll.), avkastning. Han 

fek ente stor åreva å gäll. Nu ha-ki (de) sånna årever 
utå d-ä Höve-lrä så-mmö mjs(rk (p.g.a. att det är lriö- 
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ver, det är så mycket mjölk). 
avring(a)d ptp adj <doriggade, cboringderSÖSm, cäringd 

Bl> bankrutt, utfattig; a.l. Ejn aoriggade bööyn (bonde) 
SÖSm. 

avritad ptp adj <a'vritalde, -te bf Vg, °av/ritade, °åv- bf 
Ul, dvIrite, °a- J1> [till rita av] 1) eg.: avbildad; i 
uttr. klen avritade djävulen Vg; äv. i kraftuttr.: din 
a'vritade! din jäkel Vg, o. °ditt avritade plagg! ditt fula 
stycke, din slyngel el. slyna Ul. 2) arg el. ond el. "för-
bannad" (på ngn) R. 

avritare m <avritan bf Bo> [till avritad] skällsord: 
rackare e.d. Der jekk den avritag i väjjen fsr meg. 

avriven ptp adj <å'revven Bo> [jfr 2a v- prefix] om vind, 
storm o.d.: häftig, svår. 

avrugge m (åvruggar pl Gst) = avr agg 1 (början). 
avrummig (bl. -ug) adj <å'vrsmmu VDal> skrymmande. 
avrund adj <svrs'nn SLpl> [jfr motsv. i no] rundad. 
avrusta v se rusta av. 
avrutten adj eavrutn Gl, °å'vruttin Dal, å'vrsten Vg 

Vrm, °å'rutin Dal, errutna pl Nk, å'rsten (a'-) o.d. 
NSk—Bo, 'auråten o.d. SSm) [jfr motsv. i fsv] upp-
rutten, genomrutten; äv.: avruttnad. 

avryck m < 'clryckien bf Vb(Renmarck)) spinnrockshuvud. 
avryka st. v 2 <dvryka Sdm) avlöpa. °Ja undrär hur de 

her ska afiykä te sluts. 
avrym n (dvräm VDal) [jfr rymma v] 1) avfall vid 

stenbearbetning, skärvor, varp; äv. allmännare: avfall, 
avskräde. 2) bildl. om  person: avskum, utskott. 

avråda v 2 (på GI st. v 6 el. v 1) (delvis mer el. mindre 
rsprl: °avrada o.d. Gl, dvråda Scim, dvråd Nb, a' vrå 
(a'v-) o.d. SmHaVgNkSDalGstJlÅmVbNb, avrå' o.d. 
SSk, dra Vb, å'vrådaUl, å' vrå SDalGstHsIMp, 'årådä 
Lpl, å'råa o.d. SkSmHa, d'rå o.d. Sk—HaÖgVrmVstm 
SDakkin—Nb) 1) avråda; ad.; ofta i uttr. ^a. ngn; äv. i 
uttr. ^a. ngt HaVgVstm o. 'ta. ngn ngt (el. inf) HaVgÖg 
Åm, avråda (ngn) från ngt (el. från att göra osv. ngt). Di 
har efrått en (honom) te å fkötta di'dHa. Dalt-ton årådd 
'n drek ka'ffe Åm. - särsk. a) i uttr. ^a. ngn (1) från ngt 
HaSDalGstNb el. för (från) ngt SkSmHaLpl, o. ^a. (ngn) 
med (från) ngt SmÖg; äv. i uttr. ^a. ngn för ngt få ngn 
att överge sin tro på ngt Gl. Fadan årådde mä-t (från 
det) Ög. - b) med (pleon. negerad) underordnad sats 
som sakobj UlGstÅmVb. Jä a'radd åm han skull eiyt 
fara (honom från att fara) Vb. 2) refl, ångra el. ändra 
sig 'Vb. 

avräfs m (U1SDal) el. n (UlDal) o. avräfse n <asvirafs, 
å'v- Ut, å'vräfs Dal; å'riifse SHa, aorä' fse Sk> hö som 
räfsa(t)s av (vid putsning av hässja, höstack, hölass 
e.d.) SkUlDal; äv.: halm o.d. som räfsa(t)s undan (vid 
tröskning) SHa. 
Avledn.: avräfsesa kvinna som räfsar undan halm o.d. 
vid tröskning VSm. 

avräka f <arj'ko Nb(Ö.-kalix)> ljfr räka v] vanhävd, 
förfall. Hafmane (hemmanet) hans jer (är) i alika. 

avrätt adj, 'avrätta oböjl. adj o. avrättad ptp adj <are'tt, 
alrä'tt Sk, a- NSkSHa; alrelta, a- Sk, drätta SHa,  

alrä'tta Sk, a- NSkSHa, au- Sk, äv. a- Sk; are'ttad, 
ayrältad Sk, a'yrättad NSk) [eg. p ptp motsv. da dial 
afredt, jfr reda av] om kreatur el. person: utmattad 
el. trött el. kraftlös el. utmärglad (p.g.a. hårt arbete el. 
svält el. sjukdom e.d.); äv.: uthungrad, utsvulten; a.l. 
Han har forad så i venters så kregen e rent arä'tta Sk. 
Ja e så trätt (trött) o aurä'ttad Sk. Ja har ente fåd mad 
sin nie så ja e mint arä'tt SHa. - särsk.: som inte förmår 
resa sig själv; äv. som adv i uttr. 'komma a. hamna i 
läge från vilket det inte går att resa sig själv SHa. 
Kregen e kåmmena arä'tta. 

2avrätta v (täml. allm., mer el. mindre rsprl; särsk.: arä'tta 
o.d. Sk, 'avräftä o.d. G1, å(v)rätta o.d. SinNk-GstNb, 
au- o.d. SkSm> 1) avrätta; täml. allm., mer el. mindre 
rsprl. 2) [jfr motsv. i ä. sv] träna el. dressera (djur) att 
göra konster Gl. °Afreta en hest, hund (Neogard). - 
Anm. Hos Rz 14 a är 'tratta fel för 'träna o. "affida" 
fel för "aflifva". 
Ssg: avrätts-plats avrättningsplats SkHaVgBoSdmNk 
Ul—GstÅmVb. 
Avledn.: avrättare m eåträttare Sm, dv- o.d. SdinUl 
Gst> bödel, skarprättare. Härtill "avrättar-hög (avreltere-
SSK galgbacke, avrättningsplats. 

lavröra f o. lavröre n «I'vryyra NDal, å'röra o.d. Vrm 
VDa1J1(lidm), å'rära VDal; äv. å'röka Hsl, "åvröda 
NDal; °köre VSm, °å- Vg) [till röra av] vid matlag-
ning: (av)redning; ad.; äv.: pannkakssmet Hsl. 
Ssgr<åiöre->: avrör-sud = la vröra (början) Vg. -väll-
ing redd mjölkvälling Vrm. 

2avröra f o. 2avröre n (dröra o.d. NSkVB1SSm, alrö'ra, 
a- NSk, c'auröre VBI; dröre NSk> [jfr 2a v - prefix] 1) 
oreda, oordning, stök; a.o.; äv.: oordnad hop el. skock 
SSm; äv.: oväsen, liv NSk. Da va saunna (det var så-
dan) dröre i huset NSk. 2) spökeri (i sht sådant som 
ansågs yttra sig genom oväsen el. mystiska ljud); spök-
aktigt oväsen NSkVB1. Där va såddan arö'ra i loshused 
(lots-) ude po ön, så losana motte flytta i larm NSk. 

avrörale n <arö'rale SHa) = 2a vröra 2. De måtte ha 
vadd nödd arömle farr de hördes så könsted så. 

avrörande(s) ptp adj (i subst anv.) (arö'rane NSkSHa; 
alröranes NSkSSm, a'o- VBI, `'drörans o.d. NSkVB1, 
arö'renes o.d. SSk; som adj o. adv bl. i formen "avrär-
andes) = 2a vröra 2 NSkVB1SHa; äv. som adj, om 
barn: i rörelse, orolig NSk. (Hästar är så varska) å 
fåstao sa vatl na da a nååt a'oröranes VB1. Dar ble 
sönt arö'rane på löfted (loftet) SHa. - särsk. som adv i 
förbleknad bet.: i görningen, på färde SkSSm. 

1-2avröre se 1-2a vröra. 
avrörelse s < °a/rörelse o.d. SSk, °rio- 	= 2a v rör a 2. 
avrörig (bl. -ot) adj <aröret n NU> [till 2a v röra] rörig, 

i oordning. 
avrösjord s <avvrösejok Vg>= avrösning. 
avrösning f <mer el. mindre rsprl: avröysnigg G1, 

a' vrösnig (-8-) Öl, avrö'snig Sk, dvröstnig, äv. avrönsnig 
Öl> karg o. (till odling) oduglig mark; utmark. 
Ssg: avrösnings-jord < 'avröisnings- Gl, avIrösnii3s- (a-) 
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o.d. HaVgG1VrmUlHs1Nb, °å- SmVrm, °au- SSm, a' v- 	undan SkB1HaÖgSdinLpl. Vi få-lägga stskka (stockar- 
röstnigs- SHa>=avrösning. 	 na) lette åsi'es så di inte legger i väjjen Ha. Da jigge 

avröst f (a'vrästabf Öl) = avrösning. 	 asi'es når da drokke brennevin, så presten sa.9-d (såg 
avsaknad m (i VgBoNk äv. <asaknad, -jnad, -nad 

	
det) inte Sk. 2) (långt) borga), avlägset; ensligt; a.1.; äv. 

o.d. Sk, åsai3gInad, åsa'v-, å'ssam-Ha, a'9Isagnad o.d. 	som adj: avlägsen; ensligt belägen Gl. Gåri ligga lite 
BlHa, -saggna(d) o.d. Ha, a9saknad, -jnad NSk, 	dvsides Ul. °Sånakuno båodd i hålrv möyl a'söydäs fra 
°aosalcknat Bl, dvisakna Ul, å' o.d. SmHaVgBoNk, 	böyno sonhustrun bodde en halv mil bort från byn Nb. 
'avsak(k)nä Gl, crsalckne HaVg, °ausaken o.d. SÖSm) 

	Ssg: avsides-krok avsides beläget ställe NDal. 
(av)saknad; 	äv. med prep "om SÖSm. Dä bra inte avsigfaren ptp adj (å'vsiferen NDal) mager o. blek; jfr 
stoer (rsakkne ätte-clänn käen (karlen) Ha. Ja hag 	avfaren. Å (hon) bi fel å'vsiferen då å få ligg så 
saoddan d9sagnad a9 na (henne) Bl. Da ä saydan 	le'nndjä (hon får ligga så länge). 
dysagnad o inte ha nön häst Sk. (Jag) °har ingen avsiggjord o. avsiggjords ptp adj (å'säjgar, n å'sejott 
ausaken om han SÖSm. 	 Åm, n a'sedjått Nb; a'sedjåg Ni,) om säd (ÅmNb) el. 

avsaknandes ptp adj (å‘salaiandäs SDal) saknad. Täggk 	gräs (Nb) el. sädesåker (Åm): mogen till skörd; jfr av - 
va ho skä bi (vad hon skall bli) åsaknandäs! 	 gjord. 

avsaknelig adj <awlsa'gnelet n SSk, a-, a-, asajneli Sk, avsigkommen ptp adj (å(v)Isekåmmen, a(v)-, -sä-, -si- 
asäjnelet n SSk, asa'nfeli, -ii Sk, (rsakkneli o.d. NHa 	o.d. (jfr komma) täml. allm.; acc. 2 el. (i sht i BoDs1 
Bo, aosaknelit, -jnelit n NSk) saknad el. som vållar 	DalGstJ1VbNb) acc. 1; i SmDallIrj äv. uttalat som tre 
saknad; a.l. Dräggen (som flyttat) ä crsakkneli NHa. 	ord, t.ex. å' se kå'mmen Sm. Anm. I NkVrmDaffIrj äv. 
"De e så asajnelet når en ente har norm klåkka Sk. 	anv. med syftning på 1 el. 2 person (sg o. pl:  ^avmig-, 
°Här e så asöjnelet (tomt) etter gluttana (pojkarna) når 	avdig-kommen osv.)> !, till komma av sig; jfr äv. 
die i skolan Sk. 	 avkomm en. 1) moraliskt o./el. (i sht) ekonomiskt 

avsakning s <åsakknig SÖSm, ausajnig NSk> = av - 	förfallen, avsigkommen; Götal(ej Ha)SvealNorrl(ställ- 
saknad; a.o. Di sam inte vänje sa ve brännvin ss hae 	vis). (I Amerika gick det utför med honom) °å ti sist lär 
di iggen åsakknig ätter att (det) SÖSm. Via (har) iggen 	han ha blöd rent ausikommen Sk. 2) om person: för- 
åsaknig åm (efter) da SÖSm. 	 svagad el. medtagen el. slö DalVb; äv.: utmagrad Sk. 

avse st. v (°afsi J1(FBurman), å'se o.d. VgBoVrm, "åsse 	°Jä ä ss å mä kummin idag ss jä kom mä-nt för ma 
Vg, å'sej o.d. Ha, å o.d. ÖlSmSdmNkVrm) särsk. 1) 	assint (med ngnting) Dal. 3) om person: bragt ur fatt- 
lägga undan el. sätta av el. reservera (ngt) Öl—Vg. Vi 	ningen el. ställd el. förvirrad el. bortkommen (o. tafatt); 
få väll låv å åsi en da te lägg åpp stenmura på Öl. 2) 

	
blyg SkSmVgÖgNkDalHrj; äv.: sinnesrubbad Sm; äv. 

[jfr motsv. i da o. no] undvara el. avvara (ngt) Sm— 	om djur: som kommit vilse Nb. (Somliga som kom in 
BoSdm(Kjellmark)NkVrmJI(FBurman). Kan du åse': ej 

	
kunde stå kvar) 938rte ve dsra, um di va lite åsäkåmna 

tönna havre åd me? Ha. Allt sa di ha §84rva å kan inte 	älle obekanta Vg. Jä va§t ss å'mekumm'n, ss jä vajt 
åse ns (något) Vg. 	 fögan sint (nästan arg; yttrat av person som inte fick 

avseende n <dvvselane, -ene Bo> särsk.: överseende. 	fram sökt ord) Hrj. II. [jfr av k omm e n 2] i uttr. 
Den hade han satt (sådant) avvseene mä. 	 "vara ngn a. komma av ngn Ul. °Han tl fint folk åse- 

avseglad ptp adj (a'/seglat, -sällat o.d. n, °aoselda pl 
	kummin. 

Bl> särsk., om nät: sönder- el. avslitet av större båt; äv. 	Ssg: avsigkommet-lamm anv. hånfullt om tafatt el. 
pregnant, i uttr. "få (el. ha) avseglat få (resp. ha fått) nät 	dum person Nb. 
sönder- el. avslitet (-slitna) av större båt. 	 avsigsläppt ptp adj (°a'sesläft Vb) sedeslös, hållnings- 

avsens adj el. adv <dvsens Vb(enst.)> [jfr "absens o. 	lös. 
avsides] avskild från folk, ensam, avsides. 	 avsikt m eclvsekten bf VVrm> frånsiktat (råg)kli. 

avsida f <dvsida Sk, dsia o.d. Ha, aysian bf Bl> I. 	lavsin s (a'syjn, 'asö'yn NI,> i fråga om ko: tillstånd då 
avigsida Bl. II. [jfr da dial o. Ity afside; urspr. från lat. 	mjölken (inför kalvning) börjar minska; äv.: tillstånd då 
o. eg. samma ord som rspr "absid] mindre tillbyggnad 	mjölkproduktionen upphört; i uttr. avsin. 
(med snedtak) Ha; gårdshus Sk. 	 2avsin adj 	Vb, a'sy,in, asyjn Nb, åsi'n Lpl, åse'jn 

avsides adv (o. adj) <delvis mer el. mindre rsprl: dvisides 	Nb, Msk- i ssgr SDal) [jfr motsv. i finl o. no avsina] 
o.d. Gl(-stlid-)ÖgSdmUl--GstVbNb, a'- o.d. Vb, Xv- 	om ko: som (inför kalvning) börjat ge mindre mjölk; 
Ul—Gst, åvsajd(e)s o.d. NDal, °a'söydäs Nb, åsi'däs 	äv.: som upphört att ge mjölk. 
Lpl, åsyjdes Nb, åsi'des Gst, asäjres, d'sejres Nb, 	Ssgr (möjl. delvis till 'av sin): avsin-grädde grädde 
a' vlsies (a-) o.d. SkSinHaNkHrjJ1, å'v- SdmHsl, a'- 	av "avsinmjölk" (ansågs svårkärnad) Nb. -ko ko som är 
(a-) SkB1SinHa, å '- Sm—BoHrjÅmLpl, 	SkB1Sm, 	"avsin" SDalVb. -ko-grädde = -grädde SDal. 
å'vsiss Dal, d'vsajs, å'vsäjs o.d. NDal, trsiss HaSDal, 	-ko-mjölk = -mjölk SDal. -mjölk mjölk från 
°ausis SSm; huvudtr. på andra stav. ställvis i HaVgHrj 

	
"avsinko" Åm. 

VbLp1Nb (acc. 1) o. SmHaGst (acc. 2), vanl. i Sk (acc. 	avsining f (clvsinig SDal, .33sinig o.d. ÖgSDal) = 'a vsin; 
1). Anm. Äv. avensf i JI; jfr no dial avensie> 1) åt sidan, 	i Ög i uttr. på åsiniga (-en). 
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avsinnad adj <°afsinne J1(FBurman), å'sinder Öb 1) [jfr 
fsv afsinnadher vansinnig] ursinnig, rasande 11(FBur-
man). `Hän wårldt (han blev) aldejles afsinne på-n. 2) 
ångerfull Ög. 

avsinne n elfsinne Hsl(IhreS)> [jfr no avsinne ursinnig 
person] tok, galenpanna; äv.: spöke. 'Han talar som et 
åfsinne. °Du ser ut som et åfsinne. 

avsintko f <a'vsintkåoNb, å'vlsintkoMp, dY- o.d. ÅmVb 
Lp!, a'synticdo, asyntkå'o o.d., a'säl,nticåu Ni,) [till sina 
av]= avsin-ko. 

avsintmjölk f <å'vsintmjölrk Mp, å'siiitmjakka (bf) o.d. 
Åm> [till sina av]=avsin-mjölk. 

avsjäga f eavfägå Gl> [till sj äga v] avklippt varpände 
i slutet av väv, äfsing. 

avskack s eauskakk SSm> [till sk ac ka av] eg.: ngt 
avskuret el. -hugget e.d.; avfall. 

avskaft n (åskaft Åm) [jfr av skapa] föraktligt om 
kvinna som beter sig obildat o. olämpligt. 

avskaftas v dep 1 <åskaftäs Åm> [jfr avskapa] bete sig 
ouppfostrat. 

avskagby s (avskagaby VJ1) [jfr utskag (e)] avsides 
liggande by. 

avskak n < "åvskak SDal> avfall vid skäktning (av lin). 
avskakor fp! (å‘skakur VDal)=avskak. 
avskapa v refl 1, avskepa v refl 1 o. avskapas v dep 1 

(d'vskäpär pres NDal, 4'/skapa o.d. VstmSDalHs1Mp 
JlÅni, -skapa Åm, åskåpå, "dskåpå o.d. NDal; äv. 
(Iskarps Ötil; åläpa, ålepa Ystra; 4'v/skåpås, 

o.d. NDal) [jfr fsv afskapa, no avskapa; jfr skapa, 
skepa, ur skapa] 1) refl el. dep, förvrida ansiktet, 
grimasera VstmDalHs1MpÅm. Sitt int å åskapa da, du 
ä stygg nog ssm du ä Åm. 2) refl, göra (fula el. under-
liga) åtbörder, gestikulera VstmDalMpÅm. 3) refl, i 
sägen, om trollkunnig person: antaga annan skepnad 
Åm. 4) refl el. dep, bära sig illa åt VstmDalikm; bråka 
Dal; äv.: bete sig underligt el. onormalt; göra sig till, 
åbäka sig ÖU1VstinDalMpJlÅm. 

avskape m ((l'skapi, å'sskapi o.d. NDal) 1) person som 
förvrider sitt utseende genom grimaser el. underliga 
rörelser; äv.: utspökad person. 2) kurre, lustig prick; 
äv.: gynnare, krabat; äv. (i sht om barn) rent negativt: 
bråkstake. 3) överdängare, "jäkel"; äv. anv. som milt 
kraftuttr. (med uppskattande innebörd): tusan, "jäkeln". 
(Han) 'mått wårå ien årskapi til åg åfwå paänga (att ha 
pengar) (Arborelius 1822). 

avskapelse m (dvskapäls NDal) om missbildat träd. 
avskaplig adj (crskapitlin, -en VDal) [jfr motsv. i fsv, 

fvn o. no] vanskapt, missbildad; äv.: oformlig. 
avskapling m (dvskaplrieg VDal) vanskapt barn, miss-

foster. 
avskav n eåvskav SDal> ngt som skavts av; avskavd 

bark. 
avsked n <mer el. mindre rsprl: "av/sked, -skid Gl, a' vske 

o.d. SkHaBoG1U1Vstm, avstjiid Ni,, dvIstjg o.d. Dal 
Nb, -fe (a'v-) o.d. nästan allm., avfe' o.d. SkBoUl, 
å'vfg Ul, °aske Gl, duskg NSk, a'sdied, dstjj, g'stjiä 

o.d. Nb, ale o.d. SkB1Sm—DslÖgVstmLpl> 1) farväl 
el. adjö SkÖl—ÖgVrmUlDa1J1ÅmNb; i sht i uttr. 'taga 
a. SkÖl—BoÖgDa1J1ÅmNb; äv. med prep: 'taga a. av 
(SmHaVgVrmUlDal) el. utav (Ds1) el. med (SkSmBo 
Gl) ngn; äv. i uttr. 'säga a. Åm. (Nej, nu får jag ge mig 
hemåt) sa Pär å to avvfe Vg. Han tökkt-an velle hem å 
ta avfe å fag sin innan an do Sm. Han toy avfe' me 
kvigua å glutta (av hustru o. barn) Sk. (Jag tycker) 
Tavail öd du kan fl  me am n (jöss i avfe Sk. - särsk. 
interj Ni,. R'stji ve de! iväg med dig, försvinn. 2) om 
anställnings el. tjänsts upphörande, avsked från tjänst 
(ofta i fråga om indelt soldat el. präst); nästan allm.; 
nästan bl. i vissa uttr.: a) ^taga a. SkSmVgBoÖgSdm 
Vrm—DalMpNb; äv., om präst: hålla avskedspredikan 
SmHa. Fjäriesman an ämna vesst ta avfe nu Sm. Far 
min va knekt å han tok dvvfe a(anhundrasäkstisälcks 
Vg. - b) 'få a. bli avskedad SkSmHaögDalMpNb; äv., 
om indelt soldat: sluta sin tjänst SkVgÖg; äv. skämts.: 
bli förskjuten av sin käresta VgGl. - c) 'få a. på grått 
papper bli snöpligt el. hastigt avskedad (p.g.a. missköt-
sel, oduglighet e.d.) SkB1Sm—BoÖgSdmUlGst; äv. 
bildl.: bli snöpligt avvisad el. avfärdad SmHaVgSdm 
DalGstNb. - d) la a. om indelt soldat: ha slutat sin 
tjänst Sm. - e) 'tjäna (Åm) el. ^arbeta (Mp) på a. miss-
sköta ett arbete (så att man riskerar avsked). -1) 'predika 
a. om präst: hålla avskedspredikan SmVgÖg. - g) i 
vissa uttr. för snöpligt avsked från tjänst: 'Majsas (Sdm) 
el. Sket-Majsas (Vrm) el. 'Sket-mästers (Vg) a. 3) 
avskedsbetyg, arbetsbetyg Hsl. 4) besked HaLpl. De va 
nit raint dvske Ha. (Den äldste brodern gick in först o. 
friade till kungadottern) °män han fekk snart ä stäkket 
(avvisande) avfe (ur sägen) Lpl; jfr 1. 5) avtal; i uttr. 
"ord o. a. om ngt överenskommet Sm (motsatt: "varken 
ord el. a. Vg); äv. om  ordhållighet SmVgDslNkVb (mot-
satt: "varken ord el. a. Vstm); äv.: bestämdhet, ordning 
o. reda SmVgBoVrm—DalÅmLpl (motsatt: "varken ord 
el. a. o.d. BoVrmUlDalHs1); jfr avtal. Va ska-n mil 
dän kraken sam inte stsr ve or s avfe? Sm. D-e igutin 
or å dvfe me wa han sea (säger) Sm. Han står å menar 
män hd bir varkan olr än (eller) dvfe Dal. - särsk. 
pregnant: nekande besked, avslag Vrm. °Han fekk ok å 
avske. 
Ssgr: avskeds-betyg = avsked 3 SkHaVgÅmVbNb. 
-jord om jord som gavs till indelt soldat som slutat sin 
tjänst NkVstm. -mål särsk. om  sista måltiden vid ett 
(flera dagar långt) bröllop Vg. -måltid = -m å 1 ; äv. om  
sista måltiden i brudgummens hem om han blir ingift i 
brudens hem Gl. -papper o. -pass = avsked 3 Vg. 
-stuga jfr -jord Vstm. -supa om välling som kring-
flyttande hantverkare (skräddare, skomakare osv.) fick 
vid avflyttningen Gl. -torp jfr -jord Vstm. 

avskeda v 1 (i ÖgSdmUl äv. delvis v 2, i Ög äv. p ptp 
som st. v) <mer el. mindre rsprl: dvskeda HaBo, avstjkid 
Nb, a' vfeda o.d. SkSinHaVgBoögSdmNkUlM01Lpl, 
avfe'da o.d. Sk(äv. aw-)Hsl, avfedda Sm, 'ci'vfea o.d. 
SkVgBoSDal, asvfe o.d. VbLpl, å'vfeda o.d. UlVstm, 



assdj, d- Nb, 'alfeda J1, a' fea Vg, dfedder p ptp m Ög, 
afe'da p ptp Ds!, 'åskea Sm, cfpfedat p ptp m Bl, 
dvfera o.d. VgBo; äv. °aversera Dsl(RzS), aven§ere p 
ptp Vrm> 1) avskeda (ngn); vanl. i p ptp: avskedad; 
nästan allm.; äv. om  indelt soldat: som slutat sin tjänst 
SkVgÖgSdm. Han vatt a'vfeclen Ög. Gamka avfeda 
(-ade) soldarn Rönn Sdm. 2) skämts.: avfärda el. skicka 
iväg (ngn) Sm. Nu har ja avfeddat dä teggerabyket. 

avskepa se av skap a. 
avskev adj <afifft n, °afäva pl Sk> som är ur läge; sned. 

°Di stålparaerna (stolpraderna) e så afäva. 
avskeva adv <afä'va Sk> ur läge; snett. 
avskevs adv o. oböjl. adj eafävs Sk> = av skeva, resp. 

av skev. °Bidana e så afävs så di passar ente te nån 
stäns. 

avskiljing m eå‘stsellig VDal> avskräde; äv. som skälls-
ord till person. 

avskillnad m <dvvifellnad, å'-, °au- Sm, a'vfelnä Mp, 
dvfena VDal, d'vlferte, -fene Nk) 1) [jfr motsv. i fsv] 
(åt)skillnad NkVDalMp. Man få fdl ha littä avfelnä på 
hagga å vactcla (helgdag o. vardag) Mp. 2) avbalkning 
Sm. 

avskottning m <dvskstnig Ds!) vändteg där matjorden 
skottats bort. 

lavskov n (å'vlsksv, -sksvv 'afskof Sm(Mgren)) 1) 
om vart o. ett av de utstående (böjda) trän som på en 
arbetsvagn är fästa mellan vagnsstången o. hjulnaven 
för att hålla undan hinder o.d. vid (skogs)körning; äv. 
om  utstående böjt trä på en slädes långsida med uppgift 
att hindra stjälpning Ul. 2) om ngt odugligt; särsk. om  
person: stackare UL 3) omgång; tidsavsnitt Sm(JJLgren). 

avskova f o. 2avskov m <ausks'va; ausks'ven bf NSk> 
ytbräda, bak; äv.: ytterkantsskiva av bröd, skalk. 

avskrap n o. (i bet. 1 äv. sälls. i Sk) avskrape n <delvis 
mer el. mindre rsprl: a' vIslcrap (a-) o.d. SmVgDslÖg 
SdmNkU1VDalMpJ1Vb, -skrab NHaBo, å'vskrap (-a-) 
UlVstmDal, diskrap (a-) o.d. Nb, -skrab, aslcra'v o.d. 
SkSHa, å'/skrap (dy-) B1ÖISmVstm.11, -skrab SkSHa; 
i SkSHaNb ofta med huvudtr. (acc. 1) på andra stav.; 
°auskrabe Sk> 1) ngt avskrapat, avfall vid skrapning 
SkB1SmHaVstmSDal.11; äv. bildl. om  det sämsta av ngt 
SkSmHaVb. Ha da (de) tatt de bästa, så känna da ha 
å'skrabed mä Ha. - särsk. skämts. om  yngsta barnet i 
en syskonskara Öl. 2) i utvidgad el. bildl. anv.: av-
skräde, avfall, skräp SkSmHaVstmDalVbNb; äv. bildl. 
om  ngt värdelöst SkHaUl. °Han säljer bara askrab Sk. 
3) bildl. om  person: avskum, kräk SkSmHaBoÖgSdm 
NkUlVstmJ1VbNb(äv. om  djur); äv. koll.: pack, slöd-
der SmVg. 

avskrillingar m pl o. avskrillor f pl (°avslcrillingar Gl; 
'avskrillår Gl) [jfr skrilla av; jfr äv. avskrällor] 
avskräde, avfall. 

avskrivning m <auslcd'vneg, oskri'vnig SSk> särsk. om  
(varje lördagskväll verkställd) uppgörelse av räkenskaper 
o. löneutbetalning till dagsverkare på större gods. 

avskrot m (VgGIVstm) el. n (SmBoögVrm) <a' vskrot 
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VgBoÖgSdmVrmVstm, 'avslatlutGl, "iiviskrotOst, d'-, 
a'- Sm; äv. a'vslcro Bo> skrotmejsel, huggmejsel. 

avslkrå n eauskrau SSm> avskräde. °al blia mik auslauu 
näa en rönsa fesk. 

avskräde n o. avskräda f <delvis mer el. mindre rsprl: 
a' vlskräde (-e-) o.d. ÖlÖgUIVstm, dy- UlDal, a'vlskräe 
NSk, 	StuHaÖgHsl, dy- SSmSHa, a'vlskred, a'~ 
Nb, dvIskrä o.d. SmVgNb, å'•-• o.d. SmVgBoNkVrm 
Hs1HrjAm, apskra'jj, dskraj o.d. Sk; huvudtr. (acc. 1) 
på andra stav. ställvis i SkÖUIHrj; askrajja Sk, 
Ovskräjder, åvskreclerpl ÖLT1, ävskreurpl SDal> 1) ngt 
avskrätt (avhugget, -skuret, -skalat), avfall vid skräd-
ning ÖlSmNDal; äv.: (fisk)rens HaVg. Snekkera di 
bruka inte behöva döpa ss mö ve (mycket ved) fö di få 
ss mökke åskräe Sm. Dä bki-ju-mme trskrä å sella se 
(så mycket a. av sillen så) Vg. 2) i utvidgad el. bildl. 
anv.: avskräde, avfall, skräp; a.l. 3) bildl. om  person: 
avskum UlÅm. 

avskrällar s pi o. avskrällor f pl eavlskrtillar 01; 
'-skrällur Gl> [jfr skrälla av; jfr äv. avskrillor] 
avskräde, avfall. 

avskrämlig adj <a'skremiren J1> [jfr motsv. i no] mycket 
ful. 

avskum n <delvis mer el. mindre rsprl: a'vlskumm (a'-) 
o. d. SkÖl—VgGlVstm, 	NkUl, d'- (°au-) SkSm 
HaSdm> 1) det som (vid matlagning o.d.) skummas 
bort SmHaNkUl. 2) bildl. om  person: avskum, kräk 
SkSmHaVgUl; äv. koll.: pack, slödder ÖISmVgUl. 

avskutt n <dviskutt Ög, °dy- Hsl, (F- ÖgNk> sidsprång. 
Haert (haren) to ett crskutt Ög. 

'avsky m (SkBlÖlHaVgDalGstHs1LpINb) el. f (HaVg 
ÖgNkUlDalNb) el. n (SkG1U1Nb) <delvis mer el. mindre 
rsprl: astisky o.d. HaBoGI, å'- Ha, dvfy o.d. Sk—
BoÖgSdmVrm—Hs1Lp1Nb, affu Vg, gstji' Nb(Ö.-
kalix); huvudtr. (acc. 1) på andra stav. ställvis i SkÖU1 
Nb) 1) respekt, vördnad, aktning SmVgBoNkU1SDa1 
GstHs1Vb. °Den som va tålie å töste den bar di alla 
avsky för Sm. 2) fruktan, rädsla SmVgSDalGstHs1Lpl. 
&utan (ormarna) ha jussm avfy fs männfan Ost. 3) 
motvilja, avsky SkHaVgBoGlögSchnVrmUlDalGstLpl 
Nb; särsk., i fråga om mat: avsmak, vämjelse SmVstm 
Lp1Nb. Ja hadd än tökken a'vjy för rota (kålrot) Lp!. 4) 
om ngt som väcker avsky; skam e.d. ÖlVg. (Att flå 
hästar) de skull va en sån dvfy Öl. 

2avsky f (d'jy Vrm) [jfr 2a v- prefix] mycket rildig mängd 
el. överflöd. D-ä e åjy på mött här. 

3avsky v 3 <delvis mer el. mindre rsprl: a'vsktijr pres Gl, 
å'skydd p ptp Ha, dvfy o.d. Sk(äv. avfy)HaVgÖg—
DalLp1Nb, c'åslcySm(JJLgren)) 1) sky (ngn) Ög. (Barna-
föderskor som inte blivit kyrktagna) va så gstt sam 
dvfydde. 2) respektera el. vörda (ngn); överg. i bet.: 
frukta (ngn) Hsl. 3) avsky (ngn el. ngt) SkSmHaVgDs1 
GlÖgSdmVrm—DalNb. 

avskyring s <131 å'vfyrigar Ul> om degrest uppkommen 
vid uttagning med (bröd)kakmått. 

avskår n eavskur Gl> hos betesdjur (i sht får): (i spets- 
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en) avskuret öra utgörande ägarmärke. 
avskäckel m (Vstm) el. n (Vrm) O'fälckeir o.d. Vrm 

Vstm> avsides el. oländigt liggande plats, obygd, av-
krok VrmVstm; äv.: oländig terräng Vrm. 
Ssg: avskäckel(s)-hål = av sk äckel (början) Vstm. 

avskäckla f <åfäkkka bf Vstm, crskakkirlsr, -or (-e-) pl, 
å'vskekktrom o.d. bf pi dat VDal> [jfr no avskjekle] i sg 
el. (VDal) pl = av skäckel (början); a.l. 

avskäckor f pl <å 'skartjor VDal> = av sk äck e 1 (början). 
avskäktor f pl (grviskelcktur, å'- NDal) avfall vid skäkt-

ning (av lin el. hampa). 
lavskäl s se av skörd. 
2avskäl o. iavskäla adv easkäl Gl; 'askäla Gl> utan 

skäl, oskäligt. 
2avskäla s se av skörd. 
3avskäla adv o. oböjl. adj 	o.d. NSkSSm, afäla, 

afä'la NSk> i olag, ur gängorna NSkSSm; äv.: omaka 
NSk. 

avskäle m el. n (astjr la Nb; astyle bf Ni,) [jfr sk äle] 
avfall vid sållning av säd. 

avskälor f pl (cr(v)skeksm bf pi dat VDal(enst.)> [jfr 
dels avskäckla, dels avskörd 4]= avskäckel 
(början). 

avskängla f <cdfäggira SDal, 'åfskänglorpl Vstm(IhreS), 
åfägetrur pi SDal, å'vffäggkunä o.d. bf pl VstmSDal, 
d'- SDal> i pl = a v skäckel (början) VstmSDal; i sg 
= avskäckel (slutet) SDal. Tä bo bått-i ålfägglrunä 
SDal. 
Avleda.: avskänglig (bl. -ug) om mark: oländig el. 
stenig SDal. 

avskär n (å'vfär Vstm, å'järe bf Åm) avfall vid skär-
ning Åm; särsk. = av skyring VstmÅm. 

avskäring o. avskärning m (delvis mer el. mindre rsprl: 
a'vlfärig o.d. SkDs1Vrm, 	Vrm, d'-BoVrm, aofä'rie 
Sk, 'avskäring 	'åvfämengär pl Nk) [till sk ära 
av] om ngt som skurits el. sågats av el. ifrån (ngt). 1) 
restände av uppsågad timmerstock Ul. 2) i pi = av - 
sky ri ng NkUl. 3) avsågad tunna (anv. i sht som tvätt-
kar) BoDs1Vrm. 4) kort överrock Vrm. 5) jordstycke 
avskuret (liggande skilt) från gårds huvudägor Sk. 

avskäringsdike n (d'prigsdirji NVrm) [till skära av] 
dike för avskärning av vattenflöde. 

avskärkniv m (trystjaruknajv NDal> [till skära av 
slags (långskaftad) kniv för avskärning av kanterna på 
laggkärl m.m. 

avskärning se av sk äring. 
avskäror f pl (å'vferur o.d. UlVstmSDal) [till skära 

av]=avskyring. 
avskärsåg n <å'vfäresawwNHa, å'färesaw Ha, a'ufäre-

sav, aufä'resavNSK [till skära av] stocksåg. 
avskörd f (i Dal äv. n, på G1 äv. m) o. avskörda f 

<02vIstivrä, -stkärd, å'vlstjyrd, -stsörder pl NDal, 
a'vskörd o.d. Gl, dvstsök VDal, 	o.d. VstmDal, 
(rstjälr Dal, &fök (-8-) o.d. Hs1MpÅm, å' vlstjardNDal, 
-fät, c'åssjälr o.d. Dal; å'vvstsödur pl NDal, d'vstsözra 
VDal, åvfiga o.d. VsonDal, cUstjtiloro.d. bf  pl, fska, 

(p1) å'vfälrsr o.d. Dal, rrstjälru VDal, föka o.d. Dal; 
äv. "åförur pi Dal, °å'vfs4r4jur o.d. pl SDal> [jfr fsv 
afskyrdh] 
1) i sg = av skår Gl. 2) (van!. i pi) ngt bortskuret, 
avfall vid skärning (av tyg, läder, skinn o.d.) VstmDal 
Åm; äv. = av skyri ng VsonDalHslÅm; äv. bildl. om  
det sämsta av ngt VstrnÅm; jfr lappsko-, räck-
avskörd, skomakar-avskörda. Dö ä bara na 
å§sker kvar å-n hann (av den här) tygbien Åm. °,4 bi 
(det blir) mitji åstjöirsr ätt skgmcjrom (efter skomak-
arna) Dal. °Sist åvfölrä få fsll jäntunä baka SDal. 
°Gappo ssm åstjälrur gapa fånigt el. häpet VDal. 3) 
van!. i pl, i utvidgad el. bildl. my.: avfall, avskräde; 
(mat)rester DalMpkn. 4) i sg el. pi = avskäckel 
(början) Dal. °Han ä långt bstt i åsjalra. Vi bo läppst 
spp i åfälrunä. 
Ssg: avskörds-bulle brödkaka, bakad av "avskörd" (i 
bet. 2 (mitten)) Dal. 

avsköre s eafskjöre Ög(IhreS)> [till sköra v] avhugget 
stycke av stock. 

avslag n <delvis mer el. mindre rsprl: a'vlslag (a-) o.d. 
VgDs1G1SchnNkU1DalMp--Vb, -slaf o.d. SmVg, d'v-
DslNkUl—Gst, ålslag (dy-) o.d. SmVgÖgSchnVrm 
VstmSDal, -slaj o.d. Smyg, -slaw o.d. SmHaBo, -sia 
o.d. SkB1SmHaNb> [jfr slå av] 1) avvisande, för-
kastande; nekande svar SkB1SmHaSdmUlVstinDalMp 
J1ÅmNb. - särsk. i uttr. 'säga ngt på a. framlägga ngt 
(förslag) i medvetande om att det kommer att avslås 
Vg. 2) avdrag e.d. a) avkortning av fängelsetid Ul. b) 
löneminskning VstmGst. c) prisnedsättning; rabatt Sk 
BISm—G1VrmDalGst. Hö ha vutti (det har blivit) åv-
alag på ven (veden) Gst. Fekk'n nå åvslagpå tjöpsum-
ma? SDal. 3) spår (i snö) efter hare som tagit sidsprång 
Sm. 4) om i timmerstock vid aptering inhugget kapnings-
märke Ög. 

avslagare m <dWagere o.d. Ög> [till slå av] apterare. 
avslagen se slå av. 
avslant adj (alslant NSk, 	NSkSSm) [jfr av slänt] 

sluttande; a.l. °Däa ä sau auslant sau du kan kasa ne 
SSm. 

avslapp, avslipp o. avsläpp n <a‘v.11app J1, å'vlslapp 
UlVstmDal, -llapp o.d. UlDalGst, &slapp o.d. Nb, a'-
tapp o.d. .11Nb, å'/slapp o.d. VstmDalHs1HrjJ1Lp1Nb, 

-21app o.d. Vstm—HsIJ1—Lpl, 4lapp o.d. MpVbLp1; 
acc. 1 på första stav. ställvis i Hs1J1ÅmVbNb, huvudtr. 
(acc. 1) på andra stav. ställvis i HdLp1Nb; åvslippNDal; 
å'vvflläpp, 	o.d. Hsl> [jfr fsv afslap, finl avslapp, no 
avslepp;jfräv.utavslapp o.åtslapp]detsomblir 
över; koll., rester, kvarlevor; äv. dels: avskräde, avfall, 
dels: återstod, överskott Ul—Nb; äv. bildl. MpNb. Säg 
ått skraddart att du sks ha ijenn ållappe Åm. Hon hedd 
(slängde) allt Mapp diti grismat'n Lp!. Int ha jä na 
sto tt Mapp (överskott, dvs. besparingar) Lp!. Söy eot 
som i (ett) asla'pp se sjuk ut Nb. °Du jifte dö rna 
clslappe tå-'n kar (dvs, en utlevad karl) Mp. - särsk. a) 
koll., pregnant: matrester DalHs1Mp--Lpl. Idag ska vä 



äta bara å21appä Åm. - b) överg. i adv anv.: över, kvar 
DalHsl. °Hä (det) vart e halv aln åslapp på byxtyge 
SDal. °Jag feck da där åslapp Hsl. - c) bildl, om person 
som inte (längre) orkar arbeta Ul; äv. dels: odugling el. 
avskrap, dels: oordentlig el. vidlyftig person; slampa 
UlVstmDalMpÅmNb; äv. om  djur: skrälle e.d. Ul. - d) 
bild!.: utbygd, avkrok e.d.; äv.: utbygdsbo Dal. 
Ssgr: avslapps-bit restbit (av tyg, skinn, läder o.d.) 
Dal. -mat (å'llapps- Åm, &slappes- Ni,) koll., mat-
rester. 
Avleda.: avslappig (-ug) eåslappig Ul; (klvslappu Ul) 
till c, om person: hållningslös el. slamsig e.d. 

avslänges adv eåflänjes, `Oslänges Åm> [jfr avlänges] 
baklänges. 

avslänt o. avsläntig adj eauslänt Bl, Mslänta pl SSm; 
dusläntigeVED =avslant. 

avsläntning m <aysläntning Bl> sluttning. 
avsläpp se av slapp. 
avsläppa f O'släppa SÖg> [till släppa av] om det 

stycke varp som vid vävning flyttas fram åt gången. 
avsläppare m <esläppare BoÖg, °au- SSm) [jfr motsv. 

i fin!; till släppa av] på vävstol: spak för lösgörande 
o. spärrning av varpbommen. 

avsläpptyg n «l'släppely NSm> [till släppa av] = 
avsläppare. 

avsmak m (asnicl'g SSk) särsk.: bismak. 
avsniken adj «l'sniken SVg> [väl eg.: mycket sniken; jfr 

2av- prefix] sniken. 
avsno v 3 (avsno' Sk) vrida el. bryta av (ngt) e.d.; bl. i 

(den möjl. ur bondepraktilcan hämtade) väderleksförut-
sägelsen Va mars lax (låter) gro ska apri'l avsno' o.d. 

avsop n eåvsop SDal> [jfr motsv. i no] = av sopor. 
°Ävsopä fekk ju grisa älla hönsa. 

avsopmjöl o. avsöpmjöl n eå'vsua.,pmyffireö bf NDal, 
&sopmffik VDal, åssobemjsk Bo; å'söpnijälf SDal> = 
av sopor. 

avsopor, avsöpor o. avsöpnor f pl <02v/supur, å'v-
NDal; c'å‘söpar VDal; (UsöpnsrVDal> mjöl som sopats 
av (bröd el. bakbord el. kvarnsten e.d.). 

avspad n «l'spa Ön> vid matlagning: (av)redning. 
avspring o. avsprång n <dsprigy NSk, Wspregy Bo; dv-

spragg (a-) SkVg, a' visprågo o.d. SmG1Ög, å'v- Ul, 
°å- o.d. SkSm, a'spragy Sk) 1) sidsprång; a.l. °Harn 
(haren) har gärt ätt avsprång Gl. 2) sats; i uttr. 'ta a. 
SSm. 

avspår n <dvspör NSk, å'spsr NSm> spår (i snö) efter 
hare som tagit sidsprång. 

avspännig adj (aspä'nni, 'aspendi Sk) [jfr ä. da afspxnd-
ig-, av mlty afspennich] om person: trotsig; motsträvig; 
om sak: motspänstig; om person äv.: som visar starkt 
missnöje. °Han e så aspendi, så han bier anta go å 
gffirra folk åw. 
Avleda.: avspänning (°aspänning Sm(IhreS)) trotsig 
person. 

avstaden ptp adj 	dvstade o.d. Hrjj [jfr motsv. i no] 
om gräs på rot: som har stått för länge före slåtter (o. 
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blivit näringsfattigt); äv. om  hö av sådant gräs: övermo-
get; jfr av stå d d. 

avstamling m eavstam(b)ling Gl> avkomling, ättling. 
avstanke n (Mstånke Sm) [jfr stinka av] = av-
spring 1. 

avstick n (åsvisäkic U1SDa1, å'- NÖSmSÖgDal) 1) på 
"kolkavel": stickhål utmärkande otillräcklig kollast 
NÖSmSÖg. 2) i uttr. "göra a., i kortspel: ta ett stick ur 
spelet el. ta hem ett stick U1SDa1; äv. bild!. i uttr. "göra 
a. på ngn göra sig av med ngn Dal. 

avstickare m (asystikkare NSk, Ystekkaii bf Bo) [till 
sticka av] särsk. 1) person med uppgift att vid 
torvupptagning med spade skära ut torvbänkar Sk. 2) 
visst vid långrevsfiske anv. redskap för (bl.a.) lösgör-
ande av kroken ur fångad fisk Bo; jfr avstöt. 
Ssg: avstickar-spade = avstickjärn Sk. 

avstickjärn n (dustekkeljärn, auste'klee- o.d. NSk) [till 
sticka av] ett slags (skarpeggad) spade för utskär-
ning av torvbänkar. 

avsticknad se avstyggn ad. 
avstickspade m (asustikkespae NSk) [till sticka av] = 
avstickjärn. 

avstig m <dvstig Vb> mindre sidoväg. 
avstillning f ( vstillning Hsl) [till stilla av] om gåva 

till ett utflyttande syskon från den som får hemmanet. 
avstor adj <å‘storNHa> [till'av- prefix] mycket stor. Di 

ä å‘stora, betä'tera (potatisarna), i år. 
avstubb m (a'ståbb NV13) stump (av lina, tåg). 
avstyggnad s <avisty'egnad, -sty'ggnad SSk, 'austyggnad 

SSm, äv. 'avstikknad MSk> avsky, vämjelse; a.o. En 
får liasåm avsty'ognad ve sont fålk SSk. 

avstymmelse o. avstämmelse m el. n <a'ostymmelse, 
doktömmelse, å'- o.d. B1SSm; a'ostämmelse o.d. Bl 
SÖSmj 1) koll., lämningar, rester, spår SÖSm. °Ån-
stämmelse te dala (tjärdalar) de finns dej va backakoll 
(varje backe). 2) (minsta) grand el. uns SSm; äv.: 
(minsta) skymt B1SSm; äv.: tillstymmelse Bl. Han ha 
igete ätet ain aostömmelse pao hele daen SSm. Ja sau 
inte ett austämmelse au ann (av honom) SSm. °Dä 
finns inte åstämmelse te arge (ondska) i den hunnen Bl. 

avstyra v 2 <delvis mer el. mindre rsprl: a' vlstyra o.d. 
SkVgUlVstinJlikinLpl, °a- J1, å'v- o.d. NkUlDalGst, 
å'-- o.d. SmHaVrmDalNb, 'ao- e.d. SkSm> avstyra; 
a.1.; i NDal äv. med obj i dat. kvstyr 0,1ruldeun av-
styra olyckan NDal. 

avstådd o. avstånden ptp adj 	v)stådd Vrm; n av/stått, 
Ul, å'v- Mp, å'- o.d. ÖJlÅm; å'ständ VDal> 1) = 

av staden VrmVDalMpÅnri; äv. om  (annan) växt(lig-
het): övermogen; utblommad VrmÖJlÅm. 2) om dryck: 
avslagen VrmUl. - Anm. För övrig anv. av p ptp se stå 
av (sig),stånda av (sig). 

avståkrad ptp adj <°astågrad Sk> [jfr s t åk r a o. a v - 
s t åp ad] hetsig. 

avstånd s (dvstånn Ög) särsk.: avträde, överlåtelse (av 
egendom). 

avstånden seavstådd. 
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avstång s <å'vstågg Ul> = v skov 1 (början). 
avståpa, avståpad, avståp o. avståpande(s) adj (dståba 

(-ö-) NSkSSm, astå'ba (-o-, -ö-) o.d., äv. ostå'ba Sk; 
ctståbad, 'åstå'bad Sk; astå'b NSk; astå'bane(s), äv. 
chståbanes Sk> [jfr fsv ofstopa adj o. fvn afstopi, ofstopi 
ffi; till 2a v- prefix] 1) häftig, hetlevrad; äv.: rasande, 
utom sig Sk. En kan inte si ett or te na, för hon bier sau 
asto'ba. 2) otålig; otåligt el. nervöst ivrig, "het på grö-
ten" Sk. °Han e så faselia åståba nar dec nåd. 3) vrång, 
trumpen, vresig SkSSm. 

avstädd ptp adj <dvstäddar Gl> ivägkommen e.d.; i uttr. 
"inte veta var ngn är a. o.d. (var ngn befinner sig). Dö 
vajt igyän va han jär avstäddar hännä (någonstans). 

avstämmelse se av stymmelse . 
avstänge n <å'stäuye ÖVg> stängningsanordning vid 

foderbord. 
avstöt m (d'stöd o.d. Bo) [till stöta av] ett slags vid 

långrevsfiske anv. redskap (en i ena änden klykformad 
kortare stör) att stöta loss kroken ur fångad fisk med; 
äv. om  den klykformade änden med samma funktion på 
kombinerat redskap med huggkrok i andra änden. 

lavsuda oböjl. adj o. lavsuden ptp adj (a'söa NSkSSm, 
asö'a NSk; asö'et n, a' söna pi NSk> 1) som kokat för 
länge, förkokt NSkSSm. Kaffet ä dsöa SSm. 2) som 
kokat tillräckligt, färdigkokt NSk. 

2avsuda v 1 (a'söa o.d. NSkSSm> om gryta el. vatten, 
mat o.d.: upphöra att koka; a.o. °De fe wassen vållkoga 
älla (det fick varken stormkoka el.) asöa SSm. 

3avsuda, avsude o. avsudes adv easöa NSk; ctiosöe Bl; 
fifsöes BD ur kok; i uttr. 'stå el. "komma a., om gryta, 
vatten, mat o.d.; a.o. °Såppan håller paa å kåmma asöa 
NSk. 

lavsuden se lavsuda. 
2avsuden ptp adj <bl. i n: dosaet o.d. VSm, å'sstiet o.d. 

VSmSVg, å'saget, åssuget SVg> [jfr 2a v- prefix o. 
sude n kvalmig] kall o. fuktig, råkall; a.o. !hisnat vtir 
(väder) VSm. 'Dö blåser åsöget SVg. Tfy (tvi) så åssset 
här ä! VSm. 

avsudes se 3avsuda. 
avsumlig adj <°aolsommli(å) (-ssmm-) SSm> försumlig. 
avsumma v 1 <°aosomma SSm) försumma. 
avsupen ptp adj <a'söpen o.d. il, å'(v)supin o.d., åssuppin 

Dal, å'söpen Vrm; a'suppe, å'suppe n (med subj i m el. 
f) Vbj [till sup a av (sig)] redlöst berusad. 

avsutten ptp adj (å'sutten (ao-) Sm) om bonde: som 
blivit utfattig o. därför måst lämna sin gård. 

avsvalg se hav-svalg. 
avsvuren ptp adj (dosoan, 'avschoern o.d. Bl> i tales. 

'avschoern ting slaoer säkrast ing o.d., med innebör- 
den: man bryter ofta en föresats att avhålla sig från ngt. 

avsvålavsesvåla av. 
avsyskon n pl <do/sysken SÖSm, -sösken o.d. ÖB1 

SÖSm) [jfr av k u si n] kusiner; a.o. Vi ä dossysken 
SÖSm. 
Ssg: avsyskon-barn n pl (-k(e)na-, äv. a0,sifskena- o.d. 
B1SSm; äv. uttalat som två ord) sysslingar. Joans far å 

miyo mor vor kusine, sar vi ä dosöskena barn SSm. 
avsågarsåg f <irsågaresåg SÖg, å'såge§åg Vrm> kapsåg. 
avsäd «dysa J1> sg el. pl  (koll.) = av sopor. 
'avsäga f eavsägå Gl) [jfr säga av] berättelse; sägen. 
2avsäga v 2 <delvis mer el. mindre rsprl: dvisäj(a), -säg, 

-si(a) e.d. SkB1SmVgSdmVstmDalGstJ1ÅmVb, er'sf~ 
o.d. NkDal, 	(au-) o.d. SkB1SmNb> 1) refl, frånsäga 
el. avsäga sig (ngt); flertalet a.1.; med samma bet. äv. tt  
(icke refl) SkB1SSm. "DÖ ausae ja, tåkket jörå (gör) ja 
iyyte omm SSm. - särsk. a) med prep "med NSk. Da 
(det) ha ja dpsajt me mä fa (för) läjyge sinn. - b) i uttr. 
^a. sig ngt fritaga sig från ngt Vg(RzS, Rz). °Dt/ afseger 
ja mek (RzS). - c) tt med negerad "att-sats, överg. i 
bet.: föresätta sig (att) B1SSm. °Ja eå'sae att ja aldri 
skulle etc. Bl. 2) tt, i uttr. ^a. ngn med ngt säga upp ngn 
från ngt Sk. Han e a'osajd mä tjöraned (körningen). 3) 
[jfr säga av] tt, berätta el. omtala (ngt) Bl. Ja har ante 
mer å digel. 

avsägen adj <a' satan o.d. NVb> [till säga av] som 
överdriver el. skarvar. 

avsägig (bl. -ug) adj <°avsägur Gl) [till säga av] prat-
sam; skvalleraktig. 

avsäll s <.d'säll Bo> om avfall o.d. vid sållning av säd. 
avsänding s (<Ufsänding Vstm(ItireS)) [möjl. eg. om per-

son som sänds till fängelse e.d.] om person: olycks-
fågel. 

avsändning f (<Fsänniug (-a-) VDal) brådska el. hets el. 
oro. 11 (det) e aj fale å'sanniug å de (på dig). 

avsätt n (dvsätt SSkG1, avsä'tt SSk, &sätt, äv. chasättä 
bf Gl> klack (på sko). 
Ssg: avsätt-nejlika easätt(a)nälika Gl> klackspik, 
klacknubb. 

avsätta f Causättan bf sg MI-la> större vakare i den sist 
utlagda änden av långrev (motsatt: "tillsätta). 

avsättmoln n <å'satn2an SVb> [till sätta av] bort-
dragande regnmoln. 

avsättnad m <a' vsettne o.d. J1> särsk.: avsats; fals (i kant-
en av ett föremål). 

avsättning f <delvis rsprl: dvisettnig (-ä-) o.d. SmUlNDal 
J1Vb, 	Vb, dr- Årn(i ssg)) särsk. 1) eg.: minskning, 
avtagande; försämrad växtkraft el. avkastning (hos grö-
da) Åm(i ssg)Vb. 2) avsats, utsprång o.d. SmUINDal 
Vb. °Dää ä ju iyya avsättniy på männska (yttrat om 
kvinna "utan midja") Sm. 
Ssg: avsättnings-väder till 1, kyligt vårväder Åm. 

avsöd s (åsö' Åm) avkok; jfr enbärs-avsöd. 
avsöda se avsuda.- avsöde se avsude.- avsöpmjöl 

se av sopmjöl.- avsöpnor o. avsöpor se av sopor. 
avtackling ni <a' vtakklriye pl SÖg> [till tackla av] 

fattig stackare. 
avtag n eavtak Gl, åtak Sm, °avtag Nk, Mvtag SDal, 

åtag SDalLpl, Mtaj Vg> [till taga av] 1) vägskäl (där 
två vägar möts) SmVgSDal; äv.: avtagsväg Nk. 2) 
undantag SDa1Lp1; jfr kvarn-avtag m.fl. 3) i kort-
spel: kupering SDal. 4) vid stickning e.d.: intag SDal. 
5) porträtt; målning Gl. 
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avtagare m (dijtaare SSmSHa, ''åtaare Sm(JJLgren)) 
[till taga av] 1) mejare, skördekarl SSmSHa. 2) por-
trättör Sm(JJLgren). 

avtagarväg o. avtagningsväg se avtag(s)väg. 
avtagsland n <a'vtakslann Åm, åtaksla'nn Lpl) [till taga 
av] 1) vid försäljning undantaget jordområde Åm. 2) 
otillgänglig el. oländig mark; äv.: oduglig mark Lpl. 

avtag(s)väg, avtagningsväg o. avtagarväg m <delvis mer 
el. mindre rsprl: a' vitaks- o.d. Ds1SdinNkUlVstmMpJ1 
VbLpl, a'- J1, cl‘v- UlVstmSDalNb, å'- SmÖgNkVrm 
Nb, 'aoltajs-,o Sm, &v/tas- SHa, 	B1Sm, å'- Öl 
SmVgBoÖgVrmSDal; å'take- Vg, Da- o.d. Bo; a'v-
tagnios- Ul, 'avtcutings- Sdm; å'tagere- NÖSm> avtags-
väg. 

avtal n (a'vtal o.d. B1SSmHa, a' vtak 11(lidm), Motal VB1) 
i uttr. 'ord och avtal om överenskommelse BlHaJl(lidm); 
äv. om  ordhållighet, överg. i bet.: bestämdhet, ordning 
o. reda B1SSm. Stå ve olr å avta lr Ha. °Dä fa lov o va 
läite or o avtal Bl. 

avtid s <å'vti VDal> otid. Ja ha vir sppa (varit uppe) i 
åvti. 

avtidas v dep <distiss Åm> om ko: komma ur brunsten, 
sluta löpa (utan att ha betäckts). Att je latt a (att ni låter 
henne) gå å åtiss! 

avtidd ptp adj (a'tiddVb, å'tidd Åm) om ko: som kommit 
ur brunsten, inte längre brunstig; a.l. Då ve ksmme te 
oks 'n (tjuren) se va koen åtidd Åm. 

avtjådd ptp adj (å'tjådd Åm> [jfr t j å] otålig, som har 
svårt för att vänta. 

avtom adj Ostomme NHa> [till 2a v- prefix] oerhört 
hungrig. 

avtorra f ("duteurci SSk> torkväder. °Nu har de jo ändå 
Gu ske lov bled åutårra, så ska de vell snart kunna 
gisnas (torka o. bli fastare; om uppblött jord). 

avtnunma v se tru m m a av. 
avtrötten adj <å'trsten Ön> uttröttad. 
avtung adj <å'togge Mia) [till 2a v- prefix] mycket tung. 
avtvärt adv o. adj o. avtvärs adv (a‘twein, 	dtwii11 

(-ö-), å'twett (-ö-, -å-) o.d. Nb; crtwöffi 0.d. Ni» [jfr 
av ande(s)] 1) tvärt av, tvärs av. 2) utan urskillning 
el. åtskillnad; överlag. Sit gt (inte) å gjallär (gallra, dvs. 
i maten) ötan ta atwätt. (Konfirmanderna gick först) då 
di lest män eljest djjk di (dvs. nattvardsbesökarna) 
~än. - särsk., i fråga om ätande av mjölk el. fil: utan 
att skumma av grädden; äv. som oböjl. adj om mjölk el. 
fil: oskummad. Skå du eta åtwött? 3) omedelbart, 
genast. 
Ssgr: avtvärt- o. avtvärs-mjölk (omrörd) oskummad 
mjölk, sötmjölk Nb. avtvärt-tråg tråg med oskummad 
mjölk Nb. 

avtvätt m (å'twätt NHa) [till tvätta av] omgång tvätt-
kläder. 

avtvätte n edutvätte Sk> [till tvätta av] koll., av-
diskade matrester. 

avtvättvatten n (å'tvättevan o.d. Bo> [till tvätta av] 
diskvatten. 

avtyna v avgärda, se tyna av. 
avtälja v 2 (a'vtak J1(lidm)) [jfr motsv. i no] avråda (från 

ngt). (jag) vill avtak frå di djenne (det där). 
avtäljare m «I'vtöjer o.d. NDal> visst slags kniv (med 

böjt blad) för finputsning av vävskedens tänder. 
avtänka v (å'täntj \Ib> glömma. Ja hin (kan) int åttintj a 

Ånna (Anna). 
avtärd ptp adj <sporad., mer el. mindre rsprl; särsk.: 

o.d. NkVstmGst, å'- o.d. SmHaNkVrmVstm, 
å'- o.d. VgBo, °a'-• J1, c'a'otärd(er) o.d. SkB1Sm> av-
tärd, avmagrad. 

avtärpad ptp adj (a'ytörpad NSk> [jfr t ärp a v] om 
fuktig materia (e.d.) el. vätskebehållare: urlakad el. ur-
kramad; äv. bildl. om  person: utpumpad, medtagen. 
Såmpen (sumpen) e bra aytärpad; dar e inte med 
(mycket) o ta. 

avtärta v < c'avtärt Gl> [jfr t ärt a av] i unr. "a. ngn med 
ngt ta ur ngn ngt e.d. 

avtäta f <ate'dår pl, atajda Sk> [jfr avtäte, otäta] 
eg.: skadedjur, parasit. 1) i inskränktare anv.: råtta el. 
mus. Här ha vad en atajda på bröed. 2) bildi. om  per-
son: objuden gäst. 

avtäte n el. m (ate'de SSk) [jfr a v äte , otäte] koll., 
ohyra, skadedjur (om möss, råttor; loppor, löss; mygg, 
flugor, bromsar). Där e så mied atede po kräjen (djur-
en) i da. °Pågen har så mejen atede. 

avtörna v (`'avtörnä Gl) [jfr törna] hejda (ngn). 
avtöva v 1 <å'töve VVrm> [jfr no avtovra] få (ngn) att 

avstå (från ngt). Dö jekk inte å åtöv-en. 
avuge mse 2avig avledn.-avumtvärsseavande(s). 
'avund f (Sm—UlDalHrj—Nb) el. m (SkB1Sm—Bo 

ÖgNkVrmUlDalGstVbLp1Nb) el. n (SkBoDalMp), 
lavunda f o. avunde s <a'vlund (a-, a-) o.d. GlDal Hrj 
Nb, -ondVDalNb, å'v-U1NDa1, -unn SkÖl—DslÖg—
UlDalGstflij—Lpl, -orm SmHaBoVrm, -ånn SkVB1 
SmHaVg, -snn Ds1MpÅm, -önn ÅmVb, å'vunn Ög 
SdniNkUl, a'vyn (a-, a-) SkHaDal, &von VDal, å'vijn 
NÖSm, dygn (a-) o.d. SkSna—BoÖg(äv. °a'-)Nk, °å'ven 
Ög, asve (a-) SkHaVg, a'wwe, a'ved SSk, age VVrm, 
ö'vund, ö'vdn Nb, °sgsnd Hrj, c'suvijn Vb; huvudtr. 
(acc. 1) på andra stav. sporad. i SkUlHrjNb; asvunnti 
o.d. ÅmLpl, s'verta Vb; 'avunne Vg, a'vne SSk. Anm. 
Formerna utan n från SkHaVgVrm beror trol. på att 
detta kommit att uppfattas som bestämd artikel. (Mom. 
11 i artikeln lag a bör därför utgå o. inlduderas i stället 
här (med undantag för det citerade bel. från Bl, som hör 
till mom. Il).)) 
1) avund; täml. allm. (få belägg fr. BlÖlVstm, inga 
belägg från Hsl). Grannan (bf pl) ha avunna på dom B. 
De jö9a (gjorde) han pa aven Sm. Hö va reine avunna 
Vb. - särsk. 1)i ordspr. o. tales. såsom: °Avunnen följe 
aran Sm; likn. fr. Vg. Avon fräter var ham-bor Vg. 
14vunn gnäg (gnager) håt Lpl. °De ä bättre te å ha 
åvund än ynksamhet Sdm. - 2) i uttr. °löpa el. arbeta 
på åfwund anv. om  person(er) som springer resp. arbet-
ar i kapp Ög(IhreS); jfr 2. 
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missunnsamhet; i uttr. te a'vens (som) en nagel i 
ögat, till förtret el. besvär; i vägen Sk; jfr motsv. i da 
dial. 'Gamla ha allti såded (suttit) te avans på hem-
manad. 

agg el. hat; i sht i vissa uttr. (se a-d nedan) SkSmHa 
VgGlÖgNkVVrm; äv.: fiendskap, ovänskap SkSmHa 
ÖgVb. Ha vä-Il (det var en) fali svarta meta dem Vb. - 
särsk. a) i uttr. "draga a. bära agg, vara långsint SmG1. 
- b) i uttr. "bära a. till ngn bära agg till el. hata ngn 
SkSmHaVgGlÖgVrm. - c) i uttr. "hava a. till (SkHa) 
el. på (Sk) ngn hysa agg till ngn. Han har sån ave på 
hinna så han lir (tål) ante sena Sk. - d) i uttr. "lägga a. 
på (SHa) el. 'få a. till (NSk) ngn fatta agg till ngn. 

[jfr motsv. i finl o. no] avund el. ondska med förment 
magisk verkan, överg. i bet.: trolldom ÖgNkDalHijÅm. 
(Det var en sådan kvinna) ssm ksnn ställ avon på dsm 
ara (andra) Dal. °Vänn traja råm (tröjan avig) sä bit ä 
inga avunn på dä Hd. 

[möjl. till 4 med avbleknad bet.] i bf, en förtretlighet 
el. förarglighet e.d.; förtretligt Vb(Stenberg). °Hä (det) 
war likwähl suwuna du skull wahl oppsätt (att man 
skulle bli strandsatt e.d.). 

[any. uppkommen genom påverkan frän (det for-
mellt näraliggande) 2a vi g med ssgr; jfr d.o.] avoghet; 
motsträvighet, motspänstighet Bl(enst.)VrmNDal; i 
ssgma avunds-backa, -bälg, -flis, -göra, 
-klave, -krok, -påse, -riska, -tjur o. avledn. 
avundshet, avundsklig. 
Ssgr: A. avund-lös fri från avund Vb(Renmarck). -sjuk 
<särsk.: dgen- Åm, "ann- NSk, &trim- SHa, cl'un- Nk, 
öunt- Nb(Ö.-kalix), sgsn- Hrj, s'ven-, s'gen- Åm) allm; 
jfr B. -sjuka f <särsk.: a'gen- Åm, dan- NSk, dmm-
SHa, sgsn- Hrj) täml. allm. (inga bel. fr. ÖlDs1G1Lp1) 
o. -sjuke m (VgBoDs1VrmSDal); jfr B. -sjuk-krycka 
(Nk) o. -sjuks-bälg (SSm) = avunds-blåsa. -sjuk-
sloga slåttermark som är allmänning VDal. 
B. avunds-backa arg o. avog kvinna ÖB1. -bete [jfr 
motsv. i finl] ngt som väcker avund VJ1. -bit [jfr motsv. 
i finl] 1) = -bete ÖgÅm. 2) missunnat (-unnad) stycke 
el. bit (mat) Sk. -blåsa o. -blänga avundsam person 
Vg. -bröd uppehälle till undantagsfolk NSk. -buk = 
-blåsa Gl. -bula avundsam kvinna Ul. -bälg [jfr finl 
avundsbölge] 1) = -blåsa Dal. 2) person som brukar 
sätta sig på tvären, "motvalls" person Dal. -flis f (a'vus-, 
'aves-, agas- Vrm) 1) [jfr 4] uppflisning av huden vid 
nagel. 2) vrång o. ogin person. -glup = -blåsa Vg. 
-gula 1) = -blåsa NÖSmSdmUl. 2) missunnsam per-
son; äv.: odåga Sdm. -göra v (a' vus-, agas- Vrm) refl, 
om person: sätta sig på tvären; äv. opers: krångla, vara 
motigt. -klave 1) = -blåsa NDal. 2) missunnsam per-
son NDal. 3) avog person NDal. -klut = -blåsa NDal. 
-knut <särsk.: dves-, agas-, 'agis-, 	o.d. Vrm; 
äv. avugs- Ds» [till 4; jfr motsv. i finl o. no] 1) själv-
slagen knut (på tråd o.d.), fnurra SmDslÖg—HrjÅm 
Vb; äv.: misslyckad el. svårlöst knut Vrm. 2) bildl. a) 
hinder, svårighet Ds1Vrm; äv.: svårlöst problem Vrm. 

b) misslyckat husdjur Vrm. -korn pl, ett slags korn 
med förment ondskefull magisk verkan (att borras in i 
trösklar) Öl; äv. skämts.: ricinfrö (anv. som läkemedel) 
SÖSm. -krok = -bälg 2 NDal. -kryckel (NDal) o. 
-kräva (VDal) = -blåsa. -kula 1) = -blåsa SdmUl. 
2) pl, i uttr. få åvunsku'lrer få dålig present Ul. -lus [jfr 
4] pi, om löss man anses få då andra avundas en Åm. 
-mat <särsk.: a'gens- Åm) eftertraktad mat UlÅm; äv. 
bildl.: ngt som väcker avund Vg. -påse (Dal) o. -riska 
(NDal) = -bälg 2. -rispa vanl. pi = -flis 1 Gl. -sjuk 
BlÖSmVgÖgVrm; jfr A. -sjuka f (NSkÖSmÖg) o. 
-sjuke m (Ds1Vrm); jfr A. -smula [jfr 4] smula som 
kommer i vrångstrupen Vg. -tag ONT. &ven- SSk> ngt 
som missunnas; i tales. onnantag (födoråd) e avenstag 
Sk. -titt m = -blåsa NDal. -tjur = -bälg 2 NDal. 
-täta se aventåt a. -ände om garnände som vid nyst-
ning vill trassla in sig NDal; jfr -knut. -öga [jfr motsv. 
i no] särsk.: ont öga Nb. 
Avledn.:2avunda f avunds-blåsa Sdm.- 3avunda 
(av samfälld mark intagen) utjord, urfjäll SdmNk. - 
avundelse eavnelse SSk> i uttr. "bära a. (agg) till ngn; 
jfr 'avund 3 b. - avundig (bl. -ug) eavunduger Sdm, 
ad'4nda o.d. Nb(Ö.-kalix)) avundsjuk. - avundsam Sk 
Sm—G1Sdm—GstflÅmLpl. - avundshet (dvunslhet, 
dvens-, dvus-, 	dges- Vrm, °awunsietä pl 
NDal) 1) avundsamhet Vrm. 2) avoghet, vrånghet Vrm 
NDal; äv.: motgång el. förtretlighet Vrm. Dä bsdder 
(bådar) alldri ns gstt nä dä bkir avushet mä kröttra 
(kreaturen) Vrm. - avundsk [jfr motsv. i finl] avund-
sam Lpl. - avundska avundsjuka Hrj. - avundsklig 
(g'vundskIrlig, -in o.d.,°avusklin NDal) 1) (lite) avund-
sjuk. 2) avog el. illasinnad. - avundslig <särsk.: sgsns-
lek n Hrj) avundsjuk Hs1Hrj. 

2avund adj (g'vund, asvund Dal, a4ond Nb(Ö.-kalix), 
°avunner Vg, dygn, dygn VDal, &ve o.d. NSkSHa, 
°sgän Hrj) [jfr motsv. i finl] 1) avundsjuk VgDal 
Nb(Ö.-kalix). 2) som hyser agg, hatisk, fientlig NSk 
SHaHrj. 

avunda se 'avund.- 2-3avunda se 'avund avledn. 
4avunda v 1 el. (i NÖSmG1ÖgSdm) v 2 o. avundas v 

dep 1 (el. 2 J1) <a'vunda (a-) o.d. GlUl, å'vunda Sdm, 
dvunna (a-) o.d. ÖSmVgÖgSDalGst, åvunna o.d. Sdm 
Ul, &vånna, avå'nna Sk, avs'nn Lpl, 'avenna Vg; 

vlundas (a-, a-) o.d. GlSdmUlVstmDalHrjNb, 
o.d. SdmUlVstmDal, dvondes o.d. HrjNb, a'vunnas 
(a-) o.d. SkSm—DslÖgGstHs1J1VbLp1Nb, dvionnas (a-) 
SkSSm, -ånnas Sk, aå'nes Nb, dvsnnes (a-; -ö-); o.d. 
ÅmVbLpl, å'vunnas o.d. ÖgSdmNkUl, a'vnas Sk, 
°avnas VB1Sm, &Kinas SSk, ''åvnes Ög, °ögondes, 
g'ontes Nb(Ö.-kalix), a'ylvunnes, -vennes, a'-, divas, 
s'n-, 	o. d. Vb, s'ges Åm; huvudtr. (acc. 1) på 
andra stav. sporad. i SkÖU1Hs1ÅmLp1Nb. Anm. dves, 
s,'ges o.d. ÅmVb är trol. bildade till stammen i (till-
jämnade) former av la v und> 
1) tt (dep o. s-lös form), avundas (ngn) (ngt); a.1.; äv. 
med personobj i dat Da1J1; äv. absolut SmHaDal. Fstji 
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(folket) a'vun mä pkass'n ss mani (maran) ri mä am 
natta SDal. Di kan då allri lätta bli å avunnas no dö gåe 
nsn lite väl i hann Sm. - särsk. a) intr, med prep i uttr. 
^avundas med (R) el. vid (VbNb) el. över (Vb) ngn el. 
efter ngt (Åm) el. på ngn (U1) el. ngt (SmSdm). - b) 
intr, tävla avundsjukt; i uttr. 'avundas om ngt Åm. Däm 
Kges sm hsken (vem) ssm skå hinn före i llåten. - c) i 
uttr. vär (värd) o avårma avundsvärd Sk. 2) tt (dep 
SmÖgSDa1J1, s-lös form G1ÖgSdinU1SDa1), missunna 
(ngn ngt); äv. med personobj i dat R Han åvunda en 
eta Sdm. 3) tt (dep), hysa agg el. hat mot el. förtrytas 
över (ngn el. ngt) SkVB1(Öller)Sm(JELgren); äv. intr: 
vara arg Sk. °Ja avnas po nom Sk. 
Ssgr (äv. avenas- Bl, dveges-, dIvenes- o.d. Vb, 'avend-
es-, övundes-, ändes- o.d. Nb): avundas-del om bästa 
delen av ngt Vb. -folk koll., avundsjuka personer Nb. 
-knut = avunds-knut 1 (början) VbNb. -människa 
avundsjuk person Nb. -sjuk BlÅm—Nb. -sjuka VbNb. 
Avleda.: avundasam (dgelsamm, da- o.d. Åm) avund-
sam; missunnsam. 

avunde se 'avund. - avundelse se 'avund avledn. 
avandes adj (a'vondes, °avendes, aå'ånes, ös9ndes, öo'nd- 

es Nb) [trol. utlöst ur ssgr till avundas v] 1) avund- 
sjuk; avundsam. 2) missunnsam. 

avundig, avundsam, avundshet, avundsk, avundska, 
avundsklig o. avundslig se 'av und avledn. 

avunna v 2 eafunna Gl(Neogard), O'vunna NDal, &vant 
p ptp VDal> [jfr motsv. i fsv o. finl] missunna (ngn) 
(ngt); äv.: avundas (ngn) (ngt) Gl(Neogard)Dal; äv. med 
personobj i dat NDal; i Dal vanl. i p ptp. 01åvunnär-nt 
inggom int bra i jag missunnar ingen ngt gott, jag NDal. 
E (det) wa so å'vunt e-da (det där; sägs när mat kom-
mer i vrångstrupen) NDal. 

avutvärt se av an d e (s). - avvalt se avvältes. - 
avvaltad se avvälten.- avvaltes o. avvaltra se av-
vältes. 

avvan adj (°avvan(ar) GI) ovan. °Han var så avvan me ti 
var äut blont andrä ban (barn). 

avvara v (bl. inf) el. (i SdniNkVrm äv.) v 1 el. (i VgDs1 
Vrm äv.) st. v el. (i Nb äv.) v refl 1 (dvara Bl, 'avarä 
Gl, dvara J1, å'vara o.d. ÖISmVgÖg—VrmVstm, 000  
vara o.d. SkBISHa, å'vära (-a-) o.d. Ha—Ds1VrmSDal 
GstHslÅmLpl, åvå'ra Nb, "ävärä 	å'vaa, dovaVSm, 
°åova VB1, a'ova Sk) 1) undvara el. vara utan el. klara 
sig utan (ngt el. ngn); al.; äv.: lämna bort el. göra sig av 
med (ngt) NVnn. Ja vill ente a'ova klåkkan så lägge ja 
levår Sk. Kan du å'vare hästen as-gager? Vrm. 
Åva-4u-n? klarar du dig utan honom Nk. Ja ha int 
å'vs-ria mjskk på heel vekka Vrm. 2) refl, avhålla sig 
(från ngt) Nb. Je avå'ra mi frå gja låån där (från att gå 
o. låna där). 
Avleda.: avvarandes ptp adj umbärlig Sdm. 

avvardas v dep 1 (å'vakas o.d. Dal) [jfr varda o. 
av värdas] om person el. djur (kreatur): krångla, vara 
besvärlig; bråka; om person äv. dels: bete sig vårdslöst 
el. ovarsamt, dels: slå på stort, göra sig till. Ba'när 

(barnen) åvakas. (De skulle hålla på) å åva(ras å bak 
vittbulla (vetebröd). - särsk. a) opers, misslyckas, gå på 
tok. °Ä bsrd å (det började) &okas i mårgås. b) om ko: 
självdö. 

avvardig (bl. -ug) adj (å'vakug Dal) [jfr av v ard sklig] 
klumpig, grov. 

avvards(k)het f (å'vairskfliet, å'vak§-, å'vas- o.d. Dal) 
1) besvärlighet el. elände; särsk. om  sjukdom el. lyte. 2) 
vårdslöshet. 3) [jfr ovävla] i bf, obygden el. ödemark-
en e.d. 

avvardsklig o. avvardslig adj (crvairsklkin, å'vask-; 
å'vasIlin, -hin, å'va1,-; som adv ^-liga: -skki, 	o.d.; 
Dal) [jfr av värdlig o. ov ardsli g] 1) som vållar 
besvär, besvärlig, svår att komma till rätta med; som 
adv äv.: förgjort, "på tok"; om person el. kreatur äv.: 
vrång, omedgörlig. 2) vårdslös el. oaktsam el. noncha-
lant e.d.; oblyg el. klumpig e.d.; äv. dels: snuskig, vid-
rig; oanständig, dels allmännare: tokig, "omöjlig". Fall 
åvakskiri falla handlöst. - särsk. a) om språk: grov. b) 
fumlig. 3) som adv, förstärkande: förskräckligt, oer-
hört. 
Avleda.: avvardsklighet f <å'vakskkin- Dal) vårdslös-
het. 

avvardsplagg n (<Ovaspkagg Dal) besvärlig(t) person el. 
kreatur; snuskig el. oanständig person. 

avved m (4'( v)wiö NDal, å'vvsdd Dal, Wvve SDal, å've, 
å'vö Vrm) [jfr motsv. i no] trä vars fibrer går snett el. 
vinkelrätt mot längdriktningen, tvärved; ad.; äv. om  
virke med "avved" SDal. Skaft gör dy (skaftet går av) 
fe-rlä ä å've i de Vrm. °Ja såg då tö så int ja tog åvve 
SDal. 
Avleda.: avvedig (bl. -ug) adj, om trä: som har "avved" 
Dal. 

avvelen se avvillen.-avvelig se avvillig. 
avverka v 1 el. (i VrmNb äv.) v 2 <mer el. mindre rsprl: 

as 'värka (a-; -a-) o.d. HaBoGlSdmMp—Nb, d'- o.d. 
Bl—BoÖgSdmVrmLTIVstmSDalGstÅm, avä'rka NSk> 
I. eg.: fullständigt el. vederbörligen bearbeta (ngt). 1) i 
bildl. el. utvidgad anv.: fullborda el. göra undan (ngt) 
UlÅm; äv.: uträtta (ngt) Åm. °Int hö jj ä tell hog åvarke 
man ting himme Åm. 2) avverka (träd el. skog e.d.); 
täml. allm.; äv. absolut: avverka skog; spr. st. i Götal 
Sveal, nästan allm. i Norrl. Håjjt-  (var) dvarke dåm i 
fjok vinter? J1. II. avvärja (ett slagsmål e.d.) Bo. 
Avleda.: avverkare skogshuggare MpJ1Vb. - avverk-
ning f, särsk.: plats för skogsavverkning, hygge Lp1Nb. 

avveta adj oböjl. (ave'da NSk) felaktigt underrättad. 
avvett n (bl. i dat pl i uttr. ^i a.: fy'vwjtum NDal, å'vitlume, 

-sme, å'vettsm o.d. VDal) omedvetet tillstånd (p.g.a. 
sömn, yrsel, distraktion e.d.); medvetslöshet. / a föll 
diva ä i å'vwitum då jag har väl gjort det omedvetet då 
NDal. An (han) va ss kken ss an tak i å'vettsm (yrade) 
VDal. an ej å' vitume han är medvetslös VDal. 

avvettande ptp adj (dviedane, å'vv~ SHa) [till vetta v] 
avsides belägen. 

avvettig adj (dvetti(g)s(r) VB1> vettlös. 
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avvetting m <aviltio SSk, a'vettig VB1> tok, dåre; vett- 	(tagit livet av). 
villing VB1; äv.: okynnig pojke SSk. 	 avvis seavofs. 

avvid se 2a v med. 	 avvising mo. 'avvisning m 	ÖgSdmNk; crvisnig 
avvika st. v 1 <avika Vg, åsvik Vrm, å' viga Bo> [jfr no 	o.d. SdmVstm> [väl till vis adj; jfr ovi sing] oefter- 

avvikja] särsk.: tt, avvända el. hindra (ngn el. ngt); a.l. 	rättlig person; a.1.; särsk. dels: tjurskalle (Sdm), dels: 
Han ä så steksint så dä går int te åvik-en Vrm. 	 trilsk pojke (SdmNk), dels: oanständig person (ÖgSdm 

avviljes adv <a'veiris o.d. VDal> ofrivilligt, utan avsikt. 	Vstm); äv. mer allm. nedsättande: svinhund el. fuling 
An kam te djär ä (han råkade göra det) avellis. 	 e.d. ÖgSdm. 

avvillen adj <ri'villen NSk, dvelen NSkSSm, ave'lenj 2avvisning s (°avväisning Gl> 1) avvisande; i uttr. "ge a. 
NSkSHa, -år SHa, °avelen Bl(Cimmerdahl)Öl(Rz), 	burdust avvisa (ngn). 2) bortvisande (från en plats e.d.); 
crvelen o.d. SSm) 1) motvillig, motsträvig NSkB1 

	
i ssgr (se nedan). 

(Cimmerdahl)Öl(itz)SSm; äv.: vresig, tvär NSkÖl(Rz) 
	

Ssgr: avvisnings-supa eg. = avvisnings-välling 
SSm. 2) ovillig, ohågad NSkSSm; äv.: utledsen el. trött 

	(början); dricksoppa, välling Gl. -välling dricksoppa el. 
(på ngt) NSkSSmSHa. "Han ä bleen avellen på ställed 	välling serverad mot slutet av ett (flera dagar långt) 
(gården) NSk. 3) modlös, håglös NSkB1(Cimmerdahl) 

	gästabud; äv.: dricksoppa, välling (i allm.) Gl. 
SSm. "Ja ä så sduni (sömnig) å avelen SSm. 4) lat, trög 	avvita adv eavita Gst(lmf), ctivijta Gl(IhreS)> vanvettigt 
NSkSSm. 	 el. måttlöst e.d.; a.l. °Avita galet Gst(linf). "Nå jär hö 

avvillig adj eavelig SSk(Rz), dvelis SSm> motvillig, 	(nu är det) avijta deyrt i beyn (dyrt i staden) Gl(IlireS). 
motsträvig SSkSSm; äv.: vresig, tvär SSk. 	 avvitnad ptp adj eåwittnater NHa> [jfr 2a v- prefix] 

avvinna adj oböjl. 	NSk, avi'-, ave'-, avä' 	mycket blek. 
(a-) Sk> 1)=avvillen 1 Sk. 2)=avvillen 2 Sk. Ja 	avvorda v 1 <avvu'ra ÖSk> nedsätta el. förringa (ngt); 
ble ave'llna på fisk. 3) = avvillen 3 Sk. 4) tvehågsen 	äv.: rata (ngt). Dajd e semmer (det är sämre) menesker 
el. vankelmodig; äv.: ångerköpt Sk. 5) ängslig el. orolig 	sam villa avvura föan (maten). 
(för ngt) NSk. 	 avvorde n ea'våoer ÖB» [jfr av vorden] beläte, "troll" 

avvillnad adj (avi'lllnad Sk, ayve'- NSk, dvelnad, ave'll- 	e.d. °Gao ditt lea avåoer! 
nad(år) o.d. NSkSHa) 1) motvillig, motsträvig NSk. 2) avvorden ptp adj (dvuren (a-) NSkSHa, avu'ren (a-) 
utledsen el. trött (på ngt) SkSHa; äv.: förargad (på ngt 

	
SkSHa, crvuren(år), &våren SHa, a'vusn, a'våsn o.d. 

el.ngn)SHa.3)=avvillen 3 SkSHa. 4)=avvillna 	NSkB1SSm, a'vun SÖSm> [jfr °vorden] 1) om per- 
4 Sk. "Ja hade tänkt å tjöba hused män ja ble avellnad 	son el. sak: missbildad, vanskapt SkSHa; äv. inskränkt- 
når ja så harr döllit (dåligt) de va. 5) = av v il Ina 5 	are: krokig Sk. "Da ä am n dauli snekkare! Bored ä bleed 
SHa. 	 sau avured, se (så) en kan knappt nötta (nyttja) da Sk. - 

avvinnas v dep 1 (avefinas SHa, °avelnas VBI(RzS» 1) 	särsk. a) i uttr. de e inte så avu'red (inte så illa) Sk. b) i 
vara motvillig; väsnas SHa; förargas VB1(RzS). 2) oroa 	n som adv: avigt, bakvänt Sk. "Ja måtte ha legged 
sig, vara bekymrad SHa. 	 avured i nått. 2) om person: tvär, vresig SlcB1SSmSHa; 

avvillse(n) adj ("avellse VB1(RzS), °aovilsen SSm) = 	äv.: ogin el. motsträvig; om sak: krånglig, besvärlig 
avvillen 3. 	 SkSSmSHa. Han e så asvuren så an (man) kan knafft 

avvilse adj (dvilse VB1) vilse; förvillad. 	 snakka te-n Sila. 
avvinga v refl 1 (i NÖSm v refl 2), avvingas v dep 1 o. 	avvordestyg n <avvu'restöjj ÖSk> missbildat el. vanskapt 

avvinglas v dep 1 Qrvigge, dyvigga Sm; ålviggas, 	djur; äv.: misslyckat föremål. 
a'y- o.d. B1Sm, a'yveggas SSm, dovinnas o.d. Bl avvording m <dvurig, avu'rig (a-), avy'rig Sk, avo'lrig 
SÖSm; 'avingkesÖSm> [jfr fsv venga(s); jfr ving a( s)] 

	
J1(lidm)> [jfr av v ärdi n g] 1) missbildad (-bildat) el. 

1) refl (Sm) el. dep (B1Sm), om person el. djur: jämra 	vanskapt människa el. djur, missfoster; äv. i utvidgad 
sig, kvida, gnälla. 2) refl (Sm) el. dep (B1Sm), om 	anv.: misslyckad (-lyckat) ~ska el. föremål; särsk.: 
person el. djur: röra sig häftigt el. vrida sig (i smärta 	vanartig pojke; äv.: avvikande person, särling Sk. 2) 
e.d.) B1Sm; äv. om  ben: sprattla, fäkta ÖSm. "Han 	vresig el. omedgörlig el. besvärlig person; äv.: besvär- 
åvinglredes så dä va otäkkt å si Sm. °Ävinges inte psjk 

	
ligt el. svårhanterligt föremål Sk. 3) liknöjd el. missköt- 

når ja ska kkä på dä Sm. - särsk. a) om träd: röra sig 	sam person J1(lidm). 
(p.g.a. blåst); äv. om  blåst: rasa el. fara fram (med träd) 

	Ssg: avvordlitg-vänd ptp adj (avu'rigavänt n Sk> bak- 
ÖSm. b) bildl.: göra ansträngningar, ävlas Sm. 3) dep, 	vänd. 
våndas; vara orolig, ängslas B1Sm. Han a fått så myklc avvordna v 1 eavurna NSk> eg.: vanställa (ngn el. ngt); 
å grunne på så an gå-ctärr å åvigges Sm. 4) dep, tråna 	bildl.: förvränga el. misstyda (ngt). Va nytta jör de ja 
el. längta (efter ngt); vara otålig B1Sm. °Kodnå auviggas 	sir (säger) nåed imod, naur ni bara avurnar vart or ja 
ätte klövågroen (den späda klöveråterväxten) Sm. 	sir. 
Avledn.: avvingan f <cfyviggan o.d. Bl> [jfr fsv vengan] 	avvred n (å'vre Sila> krök (på väg). Väjjen jör ett åvre. 
jämmer, klagan. - avvinge s (å'vigge pl Ög> stackare. avvredig (bl. -ug) adj <asvridut n Gl> om virke: med 
Dö (dvs. mylingar) va-små åvigge ssm di jot å mä 

	
fibrer som går snett el. vinkelrätt mot längdriktningen. 
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'avvrida f <dvIria, å'v- o.d. SHa, avri'a Sk> otillgänglig(t) 
ställe el. trakt, avkrok SkSHa; äv.: ödemark SHa. 

2avvrida adj oböjl. eavri'a Sk> bakvänd; äv.: galen, 
tokig. 
Ssg: avvrida-vänd (avri'avänt n Sk> bakvänd. 

avvrå f <a' vrå VDal, °abbrå Gl) 1) vrå; äv. i uttr. °sitta i 
abbrån sitta i skymundan Gl. 2) avkrok el. obygd VDal. 
Dem bo bstt i a avrå fro 811 ar flark de bor borta i en 
avkrok iväg från alla andra människor. 

avvräk n (avIrd'k, åv-, -re'dj SSk, crvIräk VVgBoDsl, 
-räg NHa> 1) om person: avskum, usling e.d. SSk. 2) 
stor(t) person el. djur el. föremål; baddare NHaVVgBo 
Dsl; äv.: stor o. vårdslös person Dsl. De va ett åvräg 
sum orka kulta unna (vältra undan) den store stäjnen 
NHa. 

avvräke n <asvräke SSk) om sak: åbäke e.d. 
avvräken o. avvräkt ptp adj <a'vräken, °a'vräken o.d. 

Gl; &vräkte pl Gl) kullvräkt el. utsträckt; äv.: utslagen; 
i uttr. 'ligga a. Han figur a'vräken dar pa såffa. (En 
häst) 'lag avrälcän i stalln u för dödn. - särsk. bildl.: 
sorglös. - Anm. För övrig anv. av p ptp se vräka av. 

avvräng f <avrä'gg Sk> grimas; äv. i pl i uttr. "göra 
avvränger åt ngn el. "ge avvränger förvränga el. göra 
narr av ngns yttranden. Han sad ojore avrä'ggår ad me. 

avvränga f <avrä'gga NSk> envis kvinna. 
avvrängd ptp adj <avrä'jgd(år) NSk> svår att komma 

överens med, omedgörlig. 
avvulten se avvälten. - avvuren se avvorden. - 

avvuring se av v ording. 
avvån o. avvåns adj <a'vem, dvåen NJ1;°a'våns 71> [jfr 

v ån adj o. av v ån as] som man kan undvara; som 
man vill vara utan el. bli av med il; i NJ1 äv. med obj i 
dat. °Ha du nå korn (el. når päning) avåns?J1. Dsmm e 
El (honom) no avåen (dvs, de vill nog bli av med ho-
nom) NJ1. 

avvånas v dep 2 <dvånes 71> [jfr av v ån o. v åna s, 
ån as] undvara, umbära, vara utan. Kan du avånes tvo 
bagko? 

avväder n (°av-vädeur Gl, å'vär Dsl, °åwäder Bo(Gbg-
Mag)) I. frånlandsvind Gl. II. [jfr 2a v- prefix; jfr fsv 
ofvxdher, fvn ofvear] oväder Bo(GbgMag)Dsl. 

avväg m <delvis mer el. mindre rsprl: a'vägVbLpl, °avväg 
Gl, ave'g Ul, a'vvejg J1(lidm), avig? Nb, dväjj HaVg 
Bo, &väj, aväj Sk, åsväg o.d. SmHaVgDslÖg—U1 
GstÅm, åve'g Ul, å'väjj o.d. ÖlSinHaBo, å'väj HaVg> 
avtagsväg Öl—Ds1SdmÅm; äv.: omväg HaVg; äv.: (då- 
lig) väg genom obygder SmBo; särsk. i unr. "komma 
på avväg(ar) gå el. fara vilse SmSDal; äv. bildl. SkVg 
VrmUl. Ve nämsta anväjjj skat-e (ska du) ta an te 
höger Ha. Vafö-sa du gå så lågga åväja?Vg. 

avväges adv o. adj, avvägse, avvägst adv o. adj o. av-
väga adv eav-väges Gl, 'afwäjes Sm(77Lgren), a' velcks 
VbNb, åvä'ges Hsl, ctIvägs Vg, trvälcks Sdm, å'väjjes, 
åväjjes Hsl, äv. 'avägs V stm; 'åvägse SdmHs1; dvelckst 
(å-), ave'kst o.d. Nb; å'vega o.d. Ul, åvä'ga Hsl) 1) 
som adv. a) ur vägen, på sidan om vägen VgHs1; äv. 

avvältes 

bildl.: ur vägen, oskäligt Vg. b) avsides Sm(77Lgren) 
GlSdmVstmHs1Nb. c) vilse SdmUl. Nu ha-clu allt 
lcummi åvvega riktit Ul. 2) som adj, om plats: belägen 
långt från vägen VbNb. Stuo din je-sö (den är stugan är 
så) avekst Nb. 
Ssg: avväga-faren ptp adj, eg.: som har farit av vägen; 
avtacklad (genom sjukdom) Åm. 

avvägra v 1 <a'vägra o.d. VSmVVrmVb, 'avvägrä supin- 
um Gl) avböja el. avstyra (ngt) G1VVrm; visa bort (ngn) 
VSm; äv. i unr. "a. ngn från ngt förvägra ngn ngt Vb. 

avvägse o. avvägst se av v äge s. 
'avvält s, 'avvälta f o. 'avvälte s <å'vält o.d. Hs1MpJ1 

ävält HrjLpl, ''åveilt Nb(IhreS); avelta o.d. 
Sk; å' välte o.d. Hsl) [jfr finl avvält/a, -ra, no åvelt(a)] 
1) om (rygg)läge från vilket det inte går att resa sig 
själv; i uttr. "komma (SkHs171ÅmLpINb) el. "komma 
sig (71(lidm)Årn) el. "ramla (Åm) el. "ligga (Hs1HrjJ1 
Lpl) el. "lägga sig (Hrj) i a., om djur (i sht ko el. häst) 
el. person; äv. allmännare, i unr. "komma i (en) a. falla 
el. köra omkull Sk; äv. (i uar. "ligga i a.) skämts. om  
ryggläge vid vila Hs1Mp. Kua ha kåmme i å'vä.2,t heri 
ditjan (i diket) 71. °Der låg bonn själv i åvälte ugganpå 
(ovanpå) ssfflstje å jäspa Hsl. 2) bildl. a) om plats som 
man har svårt att ta sig från el. till; i unr. "komma i a. 
knLpl. b) olämplig el. oriktig belägenhet Mp71; äv.: 
oordning, röra, virrvarr SkMp; i uttr. ligga i a. (MpJ1) 
el. "komma el. "vara i en a. (Sk), om sak. De (det) hade 
kommed i en rikti avelta Sk. 

'avvält adv se avvälte s.- 'avvälta se 'av vält. 
2avvälta f (°å/välta SöSm, å'- SVg> [jfr välta av] 1) 

på åker (el. väg) från vagn avvält del av ett gödsellass 
(resp. grus- el. jordlass) SÖSm; jfr av fälla. 2) om 
den av plogen uppkastade jorden SVg. 

3avvälta se avvälten. - 4avvälta se avvältes. - 
avvältad se av v älten. - avvältandes se avvältes. 
- 'avvälte se 'avvält. - 2avvälte se av v ältes. 

avvälten, avvältsen, 'avvälta, avvältad, avvaltad o. 
avvulten adj <crvälten o.d. NÖSm—Dsl(IhreS)ÖgVrm 
VDalÅm; å'välsen ÖgNkVrm; avälta SHa; å'välta o.d. 
VrmUl; åvwalta NDal; åvulten VVg, å'vslen VDal> 
[jfr finl avvältrog, da clial afvw1t, afv.elts(k), fvn afvelta, 
no ävelt(a)] 1) om djur (i sht ko el. häst) el. person: 
befinnande sig i sådant (rygg)läge att det inte går att 
resa sig själv NÖSm—BoÖgNkVrmUlDalÅm; i sht i 
unr. "komma (HaBoÅm) el. "ligga (NÖSmBoVrmUl 
Dal) a.; äv., om person: kullfallen el. befinnande sig i 
ryggläge (i allm.) Dsl(IhreS)ÖgVrm; äv. skämts. om  
person: latande sig; äv. i utvidgad anv: lat Vrm. 
Marra (märren) ä kåmmen åvälten Ha. No (nu) e hasen 
å'valen da i stslla (stallet) VDal. 2) bildl. a) om sak: 
bortkastad el. obrukbar; i unr. "ligga a. Vrm. b) om 
person: otymplig, ovig; vårdslös Vrm. Dä va int ksnstit 
han tulla (ramla) å bröt säj fördarven ssm va sö åvälsen. 
c) om person: bankrutt SHa. 

avvältes, avvaltes, avvältse, avvältandes, 2avvälte, 4av-
välta, avvältra, avvaltra, 'avvält o. avvalt adv <dvältes 
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o.d. SHaSdm, avältes o.d. SkSHa, å'vältes o.d. SkSm 
HaVgÖgVrmUINDa1(IhreS)Hs1Hrj, å'väis o.d. SdmNk 
VstmSDal, °Mjältes Ut; å'vals, å'vals o.d. Dal; å'välse 
o.d. VgÖg—Vrm; 'åvältanes Vg, å'välens Vrm; å'välte 
SmHaVgGstHs1; dvälta, avä'Ita o.d. SkSHa; aventra 
Sk; ava'ltra o.d. SSk; å'vält o.d. SmSDa1(UgIa)GstHs1 
fIrjMpÅm, &vält o.d. HslÅm, a'velltNb; å'vwaltNDal, 
å'valt Dal> [jfr fml avvälte(r)s, da dial afvw14 afvxlts(k), 
no åvelt, åvelte(s)] 
1) i (rygg)läge från vilket det inte går att resa sig själv 
SkSrnHaVgÖgSdmVrmUlDal—MpÅmNb; i sht i uttr. 
"komma (SkHaVgÖgUlDalGstHslÅm) el. "ligga (Sk 
SmVgÖgVrmUlDalHs1HrjMpÅmNb) el. "falla (HaVg 
SDal) a. o.d., om djur (i sht ko el. häst) el. person. 
Ogghäss'n legg å'vent dare spalta (i spiltan) Åm. - 
särsk. a) försvagat: illa el. obekvämt; i uttr. "ligga el. 
"sitta el. "falla a. o.d. SdmUlVstmDal. °Jä ha luggi ss 
åvalt i natt Dal. - b) allmännare: omkull, över ända; i 
uttr. "köra el. "ligga a. o.d. SmHa. Vagnen la u dvältes 
Ha. 2) i bildl, el. utvidgad anv. a) i uttr. "ligga a. lata sig 
el. ligga på latsidan VgÖgMp. (Arbetade man med ho-
nom) då fekk en ante lagga å'vältes Vg. - b) svår-
tillgängligt el. avsides el. avlägset HaÖgSdinNkVstm 
Dal; äv.: svåråtkomligt Ög. Dsm bo-så å'vals tå SDal. 
Dö ligger-så å'välse så dö ä svår å få tag i-t Ög. - c) i 
unr. dän legge-nre truten å'vältes på (i fråga om talför 
el. pratsam person) Vg; likn. (om munnen, läppen, käk-
en, tungan) fr. HaVg. - d) i olämpligt läge DalMp; äv.: 
i oordning ÖgDalMp. - e) bakvänt el. avigt el. otymp-
ligt SdrnNkUlVstmDal; äv.: motigt el. förargligt Sdm; 
äv.: trögt Dal. °Ni skull-a sitt hu å'välls ann bar sä åt 
SDal. - 1) plötsligt, oväntat SkVg. 
Ssg: avvaltes-hål (å'valshsk SDal> avsides liggande 
plats; vildmark. 

avvältra seavvältes.-avvältsen se avvälten. 
avvänd ptp adj (dvänd(år) o.d. NSkB1SSm, avä'nd, 

avel'indå NSk) [jfr 2a vv ända] 1) bakvänd el. vrängd 
el. avig NSkB1SSm; äv. om  person: vrång, besvärlig 
NSkB1; äv.: som bär sig avigt åt, opraktisk NSk. 2) i n 
som adv, bakvänt el. avigt NSkVB1; äv.: motigt, be-
svärligt NSk. °Pada vaur kånne en lajsa (läsa) bau 
avent å rätt VB1. 

'avvända f <å'vänna Vg> vändteg; äv.: upplöjd vall. 
2avvända v (dvänna SSm, dvainna NSk> särsk. vränga 

(ngt), vända (ngt) bakfram NSkSSm (jfr av v än d); äv.: 
ändra på (ngt) NSk. 
Ssg: avvänd-kråka (dvainne- NSk> omedgörlig per-
son e.d. 

avväntandes ptp adj (dylväntanes o.d. VB1SSm, å'--
SSm> [jfr no avventa] trött på el. otålig över att vänta 
VB1SSm; äv.: oroligt el. ängsligt väntande SSm. °Ja ble 
redit aoväntanes pao de (dig) SSm. 

lavvärda f (avdra NSk(RzS)) kinkig person. (Anm. Bet.-
uppg. för av-vära hos Rz 17 b är tvivelaktig.) 

2avvärda v refl 1 o. avvärdas v dep 1 (avä'ra o.d. SSk; 
drvväras, å'- SHa, avä'ras o.d. NSkSHa> [jfr var da 

o. av v ar das] 1) refl, fördärva sig, skada sig; äv. pregn-
ant: ta död på sig SSk. 2) dep, väcka åtlöje, skämma ut 
sig SHa; särsk.: vara (otillbörligt) nyfiken; äv.: stirra el. 
glo nyfiket (på ngn el. ngt) NSkSHa. Du ska allti va 
framme å avä'ras SHa. Mannen lao å va full å så stoe 
gluttana (pojkarna) å avä'ras pao-n NSk. 

avvärden adj (duväsn Bl> [jfr av v är dl ig ] vrång, 
omedgörlig. 

avvärdes adv <°aväres NSk> [jfr 2a v v är da samt v an - , 
v r ång-, v åld- v är des] slösaktigt, i onödan. (Han 
är så sparsam) "sau han jfr inte ud ajn ändaste styver 
aväres. 

avvärdhuvud n <avä'rahod o.d. Sk> dumdristig el. (över-
drivet) nyfiken person; äv.: envis el. tvär el. vresig 
person. 

avvärding m <dvärig NSkSSm, avä'rig o.d. NSk, 
°aväring VB1> [jfr 2avvärda o. avvording samt 
o v är ding] 1) vanartig(t) person el. djur; äv.: avvik-
ande person, särling NSkSSm. 2) elak person NSkVB1; 
äv.: vresig el. omedgörlig el. ogin person NSkSSm. 
Ssgr: avvärding-tyg eaväringa- NSk> om ngt besvär-
ligt el. svårhanterligt. avvärdings-vorden om person: 
vresig el. omedgörlig el. ogin NSk. 

avvärdlig adj (avä'rli o.d. NSk) [jfr av vor den o. 
avvardsklig samtkrok-,tvär-, vrång-värdig] 
= av v ärden; äv.: kinkig. 

avvärld se ovävla. - avvärldas se avvardas. - 
avvärldighet f (OÖD; -lri- fel för -kJ-) o. avvärldskhet 
se avvards(k)het. - avvärldsklig se avvardsk-
lig.-avväxla se växla av. 

avvördig adj (dvscri (41-), dvsdi(er) 	dvöri (-a-) 
ÖSm, °afvålig Sm(IhreS), åsvakugerNk> [jfr ovör dig] 
1) (i hög grad) vårdslös o. liknöjd; oaktsam (o. tank-
lös); a.l. Inte å unnra på att an tjöde hök sä, så avsdi 
ssm an va Sm. 2) vresig, snäsig Sm. 

avvörding m (dvtaig ÖSm> [ jfr ov örding] slarvig 
person. 

avyfs o. avys se avofs. 
avyta v (dovöyta VSm> gr yta av] försälja, avyttra. 
avyttra v 1 <delvis mer el. mindre rsprl: dvryttra o.d. 

SkSm—BoÖgVstmfi—Nb, 	o.d. SdmNkVrmVstm 
DalHs1Nb, a'ytter il, °Ciytträ o.d. SdmVrm, avry'ara, 
åw- Sk> [jfr yttra av] 1) avyttra (i sht husdjur, skog 
e.d.); a.1.: i NDal äv. med obj i dat. Dänn hösen jitt 
(måste) du avyttär ssm ti-sä skwetträdd (lättskrämd) 
Lp!. 2) ta livet av; äv. refl. Ög. 

'avåt n el. (i Sm allm., i UlVstmHs1Hrj sporad.) m; äv. 
(sälls.) avåte m (dvlåt SmSDalHrjR, -ått, '-utt o.d. 
Sm, -aot o.d. SmJ1, dyvåt Sm, å'vlåt o.d. Ul—Hs1Mp, 
-ått UlVstm, äv. å'yvåk? NUL övå't NHs1; °avåte Vg. 
Anm. 1. ava-åt Sm hos Rz 16 b beror på missförstånd 
av avaåt hos Allvin, som återger uttal med diftong. 
Anm. 2. 1 ÖLJ1 äv. pi åveter o.d. (åtm. delvis med acc. 1 
på andra stav.), som väl snarare hör hit än till aväta> 
[jfr fsv afata, da dial afåd(e), fvn akt, no avåt, jfr 
avät, aväta, aväte, oåt, åt] 1)koll.(iÖU1sporad. 
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äv. pi), djur som vållar skada (el. plåga e.d.) genom 
ätande. a) blodsugande insekter (knott, mygg, broms, 
flugor SmVgUlYstmSDalHs1--.11; äv.: loppor, löss Ul 
VstmGst—Mp). °Kriatura få intä va ifre fsä avåttän 
Sm. 8m e (det är) mytjy snö ssmsclan (sommardagen, 
dvs. 14 april) ss sa e bi mytjy åveter ÖU1. °De blrir 
mytjy avåt når de e sisån (så här) varmt R - b) djur 
som äter o. därmed skadar el. föröder gröda el. foder el. 
mat el. husdjur e.d. (om råttor, möss, sorkar SmHs1 
HrjJ1; fåglar Hsl; larver, maskar U111rjMp; bladlöss e.d. 
skadeinsekter UlHs1Hrj; rävar, vargar, uttrar, sälar U1). 
Ma kåll e (vi kallar det) avåte når de e mytjya mus som 
öylegg höye botti 'Mim (ladorna) R 2) cancer R 3) 
koll., av gnagare (såsom möss, sorkar, lämlar) efterläm-
nade rester av aväten markväxtlighet (i sht gräs) J1(lidm); 
jfr avät 2. 4) i bildl. anv. av 1. a) person som lever på 
el. parasiterar på andra, snyltare U1SDa1Hs1. b) mer 
allm. nedsättande: odåga el. usling e.d. Ullls1Mp.11; pack 
(koll.) SDal. c) avskräde, skräp SDa1,11. 5) [jfr av ät - 
ande ( s)] i uttr. ^vara till avåt vara till gyckel R - 
Litt.: SFridell i Nordsvenska 11 s. 196 ff. 

2avåt adv <a'uöd NSk> bortåt. Ja ha tillemänn (till och 
med) vatt där auöd. 

avåte se la v å t . 
avälde n o. aväldre n el. (sälls.) m 'va44 .11, å'actcle 

o.d., ertkici Åm; dvlackler, -actcler o.d. J1> [jfr no avelde; 
jfr äl de, äldre] 1) husdjursavel R Dåm had dukti n 
avafficler. 2) om husdjur: avkomma J1Åm; äv. om  ett 
ungdjur som man låter leva: påläggsdjur VJ1. Nu ha ve 
fott bra åacIde bålra battjen vor (efter vår bock) Åm. 

aväljas v dep <dvam pres .11(lidm), `Oti/tis VÅni> [jfr 
äl j as samt av al as] I. förökas, förmeras J1(lidm). 
urarta, degenerera VÅm. 

avända o.d. adv på ände, se åände. - avände(s) se 
avande(s) resp. åände. 

avät n (a(v)dt R, ̀ kivet Sm(HyMn-Cavallius 1863-1868), 
-ät, 	cj'vät, åva't o.d. Dal, å'/ät VVgÅm, 

-äd, -ed, å'ed SBo, åä't Åm> [jfr la våt samt ät; möjl. 
delvis identiskt med av ät e] 1) = 'avåt 1. a) blod-
sugande insekter (mygg, broms Dal; loppor, löss Åm). 
Fin åä'te tå (utav) o'gga! gör barnen rena från ohyra 
Åm. - b) = 'avåt 1 b (om råttor, möss, sorkar, lämlar) 
SmJ1(i ssg); äv. om  småfisk som äter agn på fiskred-
skap VVgSBo. Här ä sst (så mycket) åät så eg-kan inte 
Mila agn f8-t VVg. 2) = lav åt 3 J1(lidm). 3) i bildl. 
anv. av 1. a) = 'avåt 4 a SBo; äv. om  husdjur (såsom 
höns, kor, getter) som ger dålig avkastning Åm. 
Gamhilma (gamla höns) ä barre åä'ta. Myttje ät dm å 
lite varp dsm Åm. - b) mer allm. nedsättande el. för-
trytsamt; dels om person el. husdjur: odåga el. slyngel 
e.d. Åm resp. elände, skrälle e.d. Dal; dels (koll.) om 
samling el. följe moraliskt klandervärda el. bråkiga per-
soner (i sht ostyriga barn) el. om  besvärliga husdjur: 
pack, patrask Dal; äv. allmännare: stor hop människor, 
"svärm" Dal. °Lika tjiråvät tä dugå dritå si en sån elän-
dig ko att kunna smutsa ner sig Dal. Vir emm jät alt 

åvä't min fok vi är en hel svärm med folk Dal. 4) koll., 
betungande omkostnader (i sht sådana man har för per-
soner som lever på el. parasiterar på en) SBoJlÅm. 
Ssg: avät-år <a'vet-> år, då gnagare (såsom råttor, möss, 
sorkar el. lämlar) förekommer ymnigt, gnagarår J1(lidm). 

aväta fel. (Bl) n eaväta Vg(JAGyllenhaal), °avajda Bl, 
a'vata VDal, ae'da Sk, å 'vät NVrm> [jfr motsv. i fvn o. 
no; jfr 'a v åt samt av t ät a] 1) = lav å t 1. a) blodsug-
ande insekter (loppor, löss) Sk. - b) = 'avåt 1 b (om 
råttor, möss NVrm; fåglar NVrm; flugor, myror, larver 
Sk; vesslor o. andra rovdjur NVrmVDal). - Anm. Från 
Blyg uppges 'ohyra', som väl inbegriper både 1 a och 
b. 2) i bildl. anv. av 1. a) = 'avåt 4 a; äv. koll.; 
NVrmVDal. - b) mer allm. nedsättande el. förtrytsamt: 
pack (koll.) YDal. Dem da föttje (folket) e fsll äj falk 
avata (, de far fram o. plockar av all hjortronkart). 

avätande(s) adj <dvlatanes, -qtanes o.d.;°a'vatan J1> 1) 
om mygga: begiven på att sticka, efterhängsen (Wage-
nius). 2) arg, ond, förbittrad; missunnsam, avundsjuk. 
Je e så avatanes på a (henne). °Di denne (det där) e full 
intnå tå vara avatanes ti (för). 

aväte n (awle'de, -ä'ide o.d. Sk, 'auäjte VB1, a' läte SSm, 
-äde SkSSm, -ede SHa, -aide o.d. SkVB1SSm, ale'de 
(a-), -ä'de, -a'ide o.d. Sk; äv. drajde SkVB1, arti'de 
o.d. Sk> [jfr motsv. i da dial; jfr 'avåt samt avtäte, 
oäte; för formernamedr. jfrmöjl.uräte] 1)= 'avåt 
1. a) blodsugande insekter (knott, mygg, broms, flugor 
SkVB1SSm; äv.: loppor, löss; a.o.). °Käm (kamma) 
aajdet au me, de bida me så bansat (förbannat) i hoeclet 
Sk. °Bägge våra kwier (kvigor) ha fått så möet aäte så 
dö ä rajnt ryslit SSm. - b) = 'av åt 1 b (om råttor, möss 
SkVBISSm; harar SSm; fåglar SkSSm; ormar Sk; mask-
ar Sk; bladlöss e.d. skadeinsekter Sk). Di skalle tå ska 
men fåst (tröska rågen först) får anta ae'de skolle eda 
åpp en Sk. 2) skabb Sm. 3) i bildl. anv. av 1. a) = 'avåt 
4 a; äv. koll.; Sk. °Der ä så meed (mycket) aajde se dö 
räldcer inte te Sk. - b) mer allm. nedsättande: avskum 
e.d. Sk.; äv. [jfr motsv. i da dial] (koll.) om husdjur 
(såsom höns, ankor, gäss, grisar) som vållar besvär e.d. 
Sk(Schönbech). 
Ssg: avätes-tyg (-e'des- o.d.) = av äte 1 Sk. 

aväven adj <aeliven Nb(Ö.-kalix)> [jfr även adj] olustig 
(så att man ej förmår arbeta). Ji (jag) tjenn mi sö dålri 
aejven. 

avävla se ov ävla. 
aväxa v I (Ds1Vrm) el. 2 (BoVrm)<asvälcksa o.d. BoVrm, 

å'vläkksa o.d. BoDsl, -äffe o.d. Vrm, å'äkkse Vrm) 
[jfr motsv. i no; jfr ä x a] slagtröska el. (mot vägg e.d.) 
slå loss sädeskorn ur (kärvar el. säd) för att få ut de 
största kornen (till utsäde m.m.); a.l. (Nu är det ingen 
som slagtröskar havren) msn dö llompe-gåkk atte en 
tar å åväkkse-ros tå-n mö Vaga Vrm. 

aväxe s °etyds/te VVrm> [jfr av äxa, äx e] "aväxt" (men 
inte tröskad) säd. 

laviida f eavåjdå o.d. Gl> utrotning (av skadedjur). 
2avöda v 1 (SmG1) el. 2 (G1J1) eavåida o.d. G1, a 'vöy 
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o.d., 	R, å 'vö Vg, (Ria Sm> [jfr motsv. i no; jfr 
öda av] 1) förstöra, föröda (ngt) Gl. 2) göra slut på 
(ngn el. ngt). a) ta livet av (ngn) Smyg. b) (för)slösa, 
slösaktigt förbruka (ngt) R c) få (ett gräl e.d.) att upp-
höra klidm). 
Avledn.: avödare m person som slösar el. gör av med 
mycket GM. - avödig (bl. -ug) adj eavåidugur Gl) 
som föröder. - avödsam adj slösaktig Jl. 

avöra n <å'vöra Ån» hos får: (i spetsen) avskuret öra 
utgörande ägarmärke. 

avörn m ea'vörn Ög(Lönnberg)> [jfr ö r n s] avig, ond-
sint människa. 

ax n (i Da1J1ÅmNb äv. f; i Årn i bet. 1 a: m) (alklcs, (a-) 
nästan allm. (ej Sk), a- SdmVbLp1Nb, 	SmNb, å- 
o.d. SkHa(äv. 'åss)NkÅm(bf), gles Ha, nys, ays o.d. 
SkB1SmHa, avs Ha, öns o.d. SkSm, als, ajs o.d. SkB1 
StnHa, gs, Os, ds o.d. Sk, öns o.d. SkSmHa, ?lys, öfs 
o.d. SkHa, öis o.d. SkB1, os Sk, Oas o.d. SmHa, os o.d. 
VB1, tis Ha> 1) om toppen på strå av korn, råg o. vete i 
vilken sädeskornen sitter; allm.; ibland om havrevippa 
SmDs1G1ÖgSdmVrmUlVstmMpNb; äv. om  axformig 
blomställning hos annan växt, i sht gräs SkÖlSmDsl—
SdmVrmUlVstmGstHs1Nb; jfr havre-, korn-, rå g-
o. vete-ax m.fl.; jfr äv. rissla, vippa m.fl. °Här e 
granna äjs po men (rågen) Sk. °Ruen (rågen) ä stor i 
övsen Sk. Di la stä'len (bottenlagret av säd i ladan) mä 
alsa spp Ög. Dö sägns (syns) vara togge alkser (tunga 
ax, f pl) Åm. - särsk. a) koll. i m kn(Sidenbladh). 
°Aksen, hann d skjshl alla ax är mogna (till skörd). - b) 
i unr. med bet.: bilda ax, bl.a. "gå i ax (täml. allm.), 
"löpa i ax (Dal), "skjuta ax (SmHaVrmGstVb); äv. i 
ute. med bet.: ha bildat ax, i sht "vara i ax SmHaGI 
ÖgÅm. - särsk. i vissa bild!. ute. GlSdm. °Hampen 
(hampan) gar i ax (då något artar sig väl) 01. °Nu går 
min åker i ax (då handlingar ger resultat el. spådomar 
el. önskningar går i uppfyllelse) Sdm. - c) i uttr. "plocka 
ax (SkÖ1SmÖgVrmU1J1), 'pilla ax (Sk) o. "samka ax 
(Dal), plocka el. samla upp ax (som blivit kvar efter 
skörden). °Dom hadd alten (alltid) e såll å jekk å 
fkukke aksa pöne sjykom (plockade axen under skylar-
na), når dom tjäll!! in (körde in) R - d) i kalenderregler 
o. märken för skördearbete; täml. allm.; jfr er smäs s-, 
först-ax. °Ä dä akks te Erik kåmme 011e mä kaka 
Bl. Ejmess aks å o5mess kaku Hsl; lilcn. från SkB1Ö1 
SmVgDsl—SdmVrm—DalGst. Vå'§mäss aks å la'§-
mäss jy1 jalcobsmäss ax och larsmäss skyl Åm. °Ser du 
ett ax på säa ska du gå te änga, ser du två ska du 
springa Dsl; film. från Hs1J1—Nb. - e) i ordspr. o. 
tales.; spr. st. Da feteste akksa väkksa i dyggestaen 
(dyngstaden; om Idockargårdsbamen) Sm. °Dä får lsv 
vare ax på stråe (till barn som visar ilska; syftande på 
deras omognad) Vrm. Födder mä alckst (bl) i munn 
(ung.: född med silversked i munnen) Vg. °Han fekk gå 
som sparven frän axe (om person som lurats att sälja 
sin egendom) Hsl. - bild!., i ute. "det är ax på ngn o. 
liten., ngn har gott förstånd VrmUl(IhreS). Än där (den 

där) va dö at (allt) et rektit ab på Vrm. 
om del av redskap, verktyg m.m. som (mer el. min-

dre) påminner om ett ax (i bet. 1); äv. i utvidgad anv. a) 
om den (utskjutande) del av en nyckel som vid vridning 
i låset påverkar låsmekanismen; nyckelax; täml. allm. 
Fila te akksat så nökallen (nyckeln) passa Sm. - b) om 
hake el. nabb e.d. på lieblad vilken förs in i ett häl på 
lieorvet då bladet fästs vid orvet; lieax SmN1cDal(Säma). 
- c) liten tvärbalk av järn, infälld i ögat på den övre 
kvarnstenen (o. med uppgift bl.a. att från kvarnaxelns 
översta del överföra axelns rotation till överstenen), 
kvarnsegel; äv. om  kvarnaxelns översta del (en rek-
tangulärt tillplattad tapp) som inpassas i kvarnseglet 
SmÖgDal. - d) borrskär SkSmHaBoGlÖgSdmVstmGst 
HrjMpJ1Lp1Nb; jfr borr-ax. - e) främre (van!.) 
fyrkantsmidd, grövre del av järnspett SmG1ÖgVrmUl(i 
ssg)VstinDa1J1Lp1; jfr järnspett-ax. - 1) (bredare) 
skärande del av stämjärn SdmGstNb. - g) om den del 
av yxhuvud där eggen sitter Ul(IhreS). - h) skär på kniv 
el. sax J1(lidm). - vässad stålspets på isbill NkUl. -j) 
spetshuggen ände av stör Gl. - k) hulling i spetsen av 
ljusterten; äv.: hulling på metkrok HslÅtnNb. - 1) nål-
spets Vb; äv.: främre spetsformig del av bindnål Vg. 

kilformig del på undersidan av hästhov; hornstråle 
Og. 
Ssgr Sk—VgG1—VrmVstmDalHs1J1ÅmVb, -sa- Sk 
B1SmHaVgGlÖg, -se- SmVgÖg>: ax-band 1) band (av 
sädesstrån) kring (råg)kärve nära axändan (N1cDal) el. 
runt toppändan av de sammanställda kärvarna i skyl 
(NkVstm). 2) band (för bindning av säd) bestående av 
två smala buntar (kom)strån sammanbundna vid axen 
(varvid bandet får nära dubbel strålängd) NDal. 
-bands-skyl skyl sammanbunden med axband (i bet. 1) 
Vstm. -binda v binda axband (i bet. 1) kring (kärve el. 
skyl) SdmNkVstm. -borr ett slags borr med ax SkG1 
ÖgSchn. -boss halmavfall med vidsittande ax (kvarbli-
vet efter sädesuppsättning el. spillt vid bärgning el. trösk-
ning) SmÖg. -boss-säd säd av axboss (vilket spillts vid 
bärgningen o. därefter hopsamlats) Sm(VetAH 1771). 
-brusa [jfr no alcsbruse] ihopflätad "bukett" av på åkern 
efter skörden upplockade ax med kvarsittande strån Nb. 
-bräda om brädunderlag för de understa kärvarnas ax-
ändar i "storhässja" Åm. -bås bås för förvaring av agnar 
o.d. Gl. -bälg bladslida omkring gräs- el. sädesax (innan 
detta växer ut) Dal. -bösta = 'ax a 4 ÖSk. -duvor pl, 
stormhatt, Aconitum napellus Vstm(Iverus 1877). -flo 
om bottenlagret av stående kärvar i en sädeslada Vrm; 
jfr ars-flo. -gräs om vissa gräs, särsk. tåtelarter 
(Deschampsia m.fl.) SDal. -gynkel m liten påse för 
uppsamling av ax, använd (bunden runt midjan) av 
axplockare SSk. -gå st.v, i VSm äv. -gås v dep, om säd 
o. (ställvis) gräs: gå i ax SmVgÖgVrmJI—Lp1; äv. om  
åker JIÅrn; ofta i p ptp (^-gången el. ^-ylen el. ^-gådd) i 
adj anv. -gång (GstÅm) o. -gåning (Lpl) om det skede 
då säden går i ax; axbildning. -gärd f [jfr motsv. i no] 
om beskaffenhet el. skapnad el. kvalitet på sädesax; 
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särsk. i uttr. som "vacker el. dålig a. ÅmVb; äv. i uttr. 
som "ha stor el. liten a. om säd: ha stora resp. små ax 
Vb(JALinder). He (det) såg ja på alcksjälra, at he sku 
vak nalta (rätt mycket, eg.: något litet) kon i jå'r (år) 
Vb. -halm halm som läggs ut på logen till underlag för 
sädeskärvarnas axände vid tröskning ÖgSdm. -holk = 
-bälg SmVnnDal. -hugga vid sädesskörd: skära allt-
för nära axet o. lämna lång stubb Dal. -hus om ut-
rymme för förvaring av agnar o.d. Gl. -hämta v plocka 
ax Nk. -hära f "bära" (Nardus stricta) som gått i ax 
Dal. -Hind förvaringsrum för agnar o.d. Gl. -kaka [jfr 
motsv. i da dial] kaka (som uppmuntran) utlovad åt 
axplockande barn Dal. -kap axända av (kont)kärve VE. 
-kippa f (el. möjl. -kippe n) (°-kippd) axknippa Ånt(Ihre 
o. därefter Rz). -knut knut på band om kärve VSm. 
-knä led närmast axet på strå Vg. -lad (översta) varv av 
i ladan inlagda °tröskade sädeskärvar med axändan 
uppåt Sm; jfr stubb-lad. -led = -knä Dal. -lie lie 
med tillverkningsmärke i form av ett ax SmDal. -losta 
backskafting, Brachypodium pinnatum Vstm(Iverus 
1877). -lott [jfr motsv. no] om den del av sädeskärve 
där axen sitter; äv. om  toppen av sädesstrå med ax; 
axända Hsl. -lur bladslida omkring sädesax (innan 
detta växer ut) MpÅm. '-löpa f om säd som är färdig att 
gå i ax; i unr. "(stå) i axlöpan SmDsl. 2-löpa v = -gå 
(om säd) SmHaÖg; äv. i p ptp ("-lupen) i adj anv Sm. 
-navare ett slags navare med ax SkBISmG1. -näs n på 
åkern kvarliggande sädesstrån som hopräfsas efter 
skörd o. sädesuppsättning Hrj. -pelare o. -pelerska = 
-plockare resp.-plockerska SSk. -plockare per-
son (äv. barn) som plockar på åkern kvarblivna ax Sk 
ÖlSmHaVgÖgNIc. -plockerska (BlNk) o. -plockesa 
(SkSmHa) kvinna som plockar ax; jfr -plockare. 
-påse påse för förvaring av uppsamlade ax SSk; jfr 
-g y nk el. -rinna = -gå (om säd) VSm. -tinning = 
-gång VSm. -ränna (VSm) o. -skjuta (Vrm) = 
-rinna. -skott i uttr. "stå i axskottet om korn el. råg: 
börja gå i ax Åm. -skrida = -rinna SmVg; äv. i p ptp 
("-skriden) i adj anv. Vg. -skriding = -gång Vg. 
-skrika f (alckiskr_ik, -skr_i(j o.d.; äv. urspårade former: 
assk^-, halck- J1; se äv. asp-skrika) [jfr motsv. i no] 
nötskrika, Garrulus glandarius. -snubb m koll., axdelar 
o.d., avfall vid bärgning, tröskning o.d. av säd Vg. 
-stia = - hörn d Gl. -säd om sämre (väl med axrester 
o.d. blandad) säd som urskiljs vid sädens kastning 
Gl(G0). -sörpe väl eg. om sörpa av axdelar o.d.; "säd 
som spilles, när hon kastas in" Ha(Osbeck). -sätting = 
-gång Vg. -torr adj om säd: torr i axändan (men för 
övrigt fuktig) SmUlÅm. -tudd m (aksts'dd Åm) knippe 
av på åkern efter skörden upplockade ax (med strån). 
-tåtel benämning på vissa gräs, flera gröearter (Poa), 
kvickrot (Elymus), svingel (Vulpia, Festuca) m.fl. Sdm. 
-ur m (alcksur (äv. -tar) o.d. Bo. Anm. Uppg. om f pl 
hos Rz (18 a) har ej stöd i mulet) [jfr motsv. i no dial] 
efter sädesuppsättning el. bärgning på åkern kvarbliven 
el. spilld säd (som hopräfsas). Gå sta å rag a'pp (räfsa 

upp) dän där alcksuri! -vadd m kärve av ax o. strån 
vilka blivit kvar på åkern efter skörden (el. sädes-
uppsättningen) Åm; jfr -tudd m.fl. -ända på strå el. 
sädeskärve: ända där axet resp. axen sitter SmVgÖg 
SchnNkVrmVstmDaIHrjänVb. 
Avledn.: -axad adj, i ssgr: som har sådana ax som 
förleden anger SkSmHaVrmVstmDalHs1Nb; se blind-, 
grov-, lång-, små-, stor-axad m.fl. -axig (-ot, 
-ug) adj 	"-of SmHa, "-ag Dal) = - ax ad; se lång-, 
små-, stor-axig m.fl. -axt adj (-avst(år) Ha) = 
-axad; se lång-, små-, stor-axt; jfr -äxt. 

laxa v 1 o. axas v dep 1 (alcksa (a-) o.d. B1SmHaVgBo 
ÖgSdtnNk(äv. å-)Vrm—DalHs1J1Nb(äv. a-), dysa, 
ajsa, öjjsa, Osa, erktsa o.d. Sk, 'aijsada p ptp Bl, 
dysa, u'sa o.d. Ha, ö'vsa SkHa; alcsas (a-) o.d. B1Nb, 
a'vsas (ö-)Ha, äjjsas SkSm) 1) intr el. refl el. dep, gå i 
ax SkB1Sm—BoÖgSdniNk(lmf)U1VstinDalHs1J1Nb. 
&dn (säden) asysade se ifallits (ijåns) Sk. Rs'gin akksar 
te missömmur Ul. - särsk. i p ptp i adj anv.: som har 
gått i ax, axgången SkB1SmHaVgVrmUlVstinDal; jfr 
ä x a. Ejmässa bruka rsg å vette va alcksa Vstm. 2) (av 
slarv) kvarlämna ax på åkern (vid skörd) Nb. I sko Ont 
(ni skall inte) alcks da i stjera (då ni skär). 3) intr, 
plocka (el. räfsa ihop) efter sädens bärgning (på åkern) 
kvarblivna ax; äv. tt, plocka osv, ax på (åker e.d.) Sm 
ÖgSdmNk. 	axsä felta (fälten) feck di nigiftä görä, 
men di feck be tim löv (om lov) Sdm. (Sedan rågen 
bärgats lät man backstugusittare) °åkksa på åkrar Nk. - 
särsk. i oeg. el. bildl. anv., i förb. "a. upp; se särsk. förb. 
4) tr, (mot logballc e.d.) slå loss sädeskorn ur (kärvar el. 
säd) (för att få ut de största kornen till utsäde e.d.) 
SmSdmÖg; jfr ä x a. 5) i bildl. anv. av 4: tillrättavisa 
(ngn) Sdm; jfr skrifta. °Di ska axäs, sa Lund. 6) refl, 
i förb. med "upp, morska upp sig; se särsk. förb. 
Särsk. förb.: a. av = lax a 4 Vrm. - a. upp 1) intr, = 
'ax a 3 (början) SmögNk(Rz)Vstm(Herweghr). 2) oeg. 
el. bildl., samla rester (av ngt); (påpassligt el. ivrigt el. 
girigt) samla ihop (ngt); äv. med avseende på upplys-
ningar o.d.: söka få el. snoka reda på SmÖg. Alcsa sp 
nyheter Ög. - särsk. i utvidgad anv.: vara uppmärksam 
(för att lära sig ngt el. så att ngt inte går en förbi); se 
upp (med ngt) SmÖg. Dö bki te aksa s'pp mä dö, dö 
behöve-jis på', inna dö går fö-låot Ög. 3) [möjl. till ax 
1; jfr dock 3a xla upp 3] refl, i bildl. anv., morska 
upp sig, "sticka upp" SÖSm. (Hemma hos käringen var 
det inte) °lönt fö den staark gåbben o axa opp sä. - a. 
ur tr, = la x a 4 Hsl. Vi ha akksa u're rsgen. 
Avledn.: axare axplockare SmNk. - axing-boss 
eaxinga- Sm)= ax-boss.- laxning s (f Nk) särsk. = 
ax-gång HaNkUl. 

2axa v lägga nedre kant på halmtak, se of sa. - 3axa v 
blecka i träd, se taxa. -axad se ax avledn. - axare 
axplockare, se la x a avledn; tvärträ på kälke o.d., se 
'axel (formavd.). 

axe n ('axe Vg(lmf)) [till 'ax a 4; jfr ä x e] koll., "axade" 
sädeskärvar. 
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'axel m (i SdralLpl sälls. f) o. axul m <Anm. Anslutning 
(helt el. delvis) till andra ord förekommer; se särsk. 3. - 
1. axel; vanl. acc 2, sporad. äv. acc 1 på första stav.: 
akkisel (a-, a-; -säl, -sil, -si) o.d. Bl—HsIMpJlÅm 
VbNb, äv. -1r SmögSdmUISDal, åkklsel Nk, gk- Sm, 
ek-, auk- Ha, akklsel (a-), -fel, -5/ro.d. VgBoÖgNk(äv. 
åk -)VrmLpl, au/sel, av- o.d. SmHa, aj-, aj- o.d. SkB1 
SinHa, äj- o.d. Sk, 	Bl, g- SkHa, ä- Sk, äv. a ffei, 

Vg, assel Ög. -2. axul, axol, axal (överg. i 3); vanl. 
acc 2, sporad. äv. acc 1 på första stav. el. (sälls.) på 
andra stav.: akkisul (a-) o.d. BoGlSdmDal, 	Ul 
VstmDal, 	UlDalGstMp, äv. -sur SDal, -suir Gst, 

Dal, -solr V stm, -soir Sdm, -ss] o.d. Dal, -ssir 
SdmVstmDalGstR, -ssl Vrm, -ssir SdmLT1GstHs1Mp, 
äv. -sök Ul, -sål SdmUl, -sålr SdmUlVstm(äv. ålck-), 
-sdir SdmUlfiVbNb(äv. a-), 'sksstr, dffissit, 	°sfs& 
Hrj, äv. akss'te (a-) U1H51Mp, akså'tr (ä-) Nb(Ö.-kalix), 
°Iiksår Nb(lmf), alcklsgk (a-, a-; 	-salr) o.d. ÅmVb 
Lp1Nb, "Laffsak (i ssg) Ifrj. Anm. Om utveckling av u> 
o> a i tung ändelsestavelse se LElmevik i NysvSt 44 s. 
32. - 3. skilda utvecklingar. A. axar(e) (utgående från 
bf 'axcui) o. axa; i bet. 3 nedan: alkisar (a-, a-; -sar, 
-sar) o.d. ÅmLp1Nb, -sar Åm, 	bf SÖJ1; äv. alcksa 
Vb. - B. med anslutning till hjul; i bet. 1 o. 2 nedan: 
alksjuk (a-) o.d. UlDalGst(äv. a'ks -), aksju'ir Ul. - C. 
med anslutning till "hål; i bet. 1 o. (i Nb) 3 nedan: 
alkshsir (a-) o.d. SdmUl, älshålf Nb(Ö.-kalix). - D. 
med anslutning till ^se/e; i bet. 3 nedan: alcklsgla (a-), 
-sela, -stila, -salta, -saka 	-s/e Mp, äv. 'alcksela 
11. - E. med anslutning till ^häl; i bet. 3 nedan: alckshälr 
Mp) 
1) på hjuldon: axel; täml. allm. Enn vagg har två alsla 
männ å tjärra hare enn Ha. Dem ktricl-tie ännde pi 
dIcksulan de körde (sjönk) ned ända till (eg. uppi) hjul-
axlarna Dal; jfr bak-, fram-, hjul-, kärr-, 
v agn (s )- axel m.fl.; jfr äv. ås. - särsk. som beteck-
ning för hjuldon Vg. Dö tjudes (kördes) på akksel. 2) 
allmännare, om stång kring (el. jämte) vilken ett hjul 
o.d. roterar el. vrider sig (för överföring av vridmoment), 
t.ex. i (el. på) spinnrock, vävstol, slipsten, tröskverk, 
(väder)kvarn Sk—SdmVrm—DalÅmVbNb; äv. om  axel 
kring vilken kyrkklocka svänger SmÖgVstm. Di rigde 
å ho (dvs. kyrkklockan) fik u a'ksel å skutede i färm 
(sjön) Ög; jfr klock-, kvarn-, tröskverks-, 
vattenhjuls-axel m.fl. 3) om tvärslå som framtill 
förenar medarna på kälke, släde el. annat kör- el. drag-
redskap (ofta med fäste för draganordning); äv. om  
tvärträ (el. svängel) baktill mellan skaklar; skakelslå 
Hsl—Nb; jfr bak-, fram-, kälk-, skakel-, 
t v ebe tt- a x e 1 . 4) i fisknät: sida i maska, maskstolpe 
SmG1ÖgSdmU1. °De e fyra akslar i en maska Ul. 5) 
om jordaxeln SmHaSdm. 
Ssgr: A (-sel- o.d. Sk—SmHaBoDskäv. -sels-)GlÖg 
VrmVstm, -sia-, -ska- o.d. SkSmHaVgGlNk, -sie-, -e-
o.d. VgBo, äv. affla-, affle- o.d. Vg: 'axel-band (järn)-
band som håller ihop axel o. (vagns)banke VgÖg. 

-banke = -trä 1 Ög. -beck (äv. 	SDal> hårdnad 
smutsblandad vagnssmörja (tjära) kring el. från (hjul-) 
axel (anv. att smölja på sår m.m.) SkSm—BoG1N1c 
SDal; äv. skämts. om  hårdnad olja i ett ur Vg. °Å så 
smoda enn vagana, å na dö hadda gått en ti bla (blev) 
dö akksalbek å at (av det) Sm. -bord = -trä 1 Sk. 
-bössa bussning för vagnsaxel; äv. = -trä 1 ÖSk. 
-dragen ptp adj, om fisknät: som (fastnat i ngt e.d. o. 
därigenom) fått sneda o. sammandragna maskor Gl. 
-dyna i väderkvarn: bjälke varpå det yttre lagret till 
vingaxeln vilar Bo. -fett axelsmörja NSk. -gång knut-
rad (el. rad av maskstolpar) i fisknät Gl. -hjält 
m = -ring SHa(Möller). -ho <-sel(s)-) = -trä 1 Dsl. 
'-huvud ända av kvarnaxel (framför vingarna) SSk. 
1 -hål <-stra- Vg, -salt- Vb, -sala- R, -sar- ÅlnLpl> 1) hål 
för axel i hjulnav; äv.: hål i axel (för dubb) Vg. 2) till 3, 
hål i el. för tvärslå; a.1.; särsk.: hål i främre tvärslån på 
kälke o.d. (vari rep o. skaklar fästs) Åm, el i skalcelslå 
(anv. som fäste för draganordning) Vb, el. för tvärslå i 
skakels grovända R -hälla järnbeslag kring yttre ända 
av axel Vg(lmf); äv. = -band ÖSk. -järn (äv. -sar-
Åm) 1) järnbeslag (som skydd mot nötning) på ändan 
av träaxel ÖSkVg; äv. om  plattjärn som förstärker tvär-
slå på kälke o.d. Åm; äv.: järnbeslag som fäster axel vid 
vagn Vrm. 2) järn till hjulaxel (el. -axlar) Vg. -kam 
(Sk), -klubb (äv. -su§- SDal) (Dal) o. -kubb (Vrm) = 
-trä 1. -lucka i väderkvarn: taklucka ovanför axeln 
Ha. -mule om hjulaxels ända (utanför navet o. i vilken 
hjulstickan sitter) Sk(Schönbech, Ihre o. därefter Rz)Ö1 
Gl. -mutta (Sm), -mutter (SkVg) o. -muttra (Vg), 
mutter skruvad på axelända (för att hindra hjulet från 
att glida av). -märke se d.o. -märla = -m u le Gl. -nacke 
om den del av kvarnaxeln som går i axellagret Gl. 
-pinne (äv. salr Lpl, "'-suss- SDal) 1) sprint som fästs i 
hjulaxels yttre ända (för att hålla kvar hjulet på axeln) 
SmSDal; särsk.: sprint som håller spinnrocksaxel i läge 
Ög. 2) kil med hjälp av vilken skakelslån fästs i skakel-
hålet Lpl. -ring järnring kring (ändan av) hjulaxel (till 
förstärkning) VgBoVstm. -skav n (SkB1) o. -skava f 
(Sk) = -b e c k . -skena järnskena som förstärker hjul-
axel SSkVg. -skruv träskruv som håller spinnrocksaxel 
i läge Gl. -spik (äv. -nu- LT1) (SmG1U1) o. -sprint 
(SmVstm) = -pinne 1 (böljan). -stock grov träaxel 
Vg; särsk. om  kvarnaxel SkVg; äv. = -trä 1 Vg. -tal 
antal maskstolpar Gl. -tapp yttre ända av axel omkring 
vilken hjulet rör sig SkVstm; äv.: dubb i ändan av 
vattenhjulsaxel Bo. -trä 1) (mer el. mindre kraftigt) 
trästycke vari axel på vagn el. kärra är infälld SkStnHa 
VgBoÖg. 2) trä i el. för vagnsaxel Vg. -tyg <äv. -sar-
Åm) järnbeslaget axelträ (i bet. 1) jämte infälld axel 
Vg; äv. koll. om  sammankopplade svänglar som fästs 
vid körredskap Åm. -tång ett slags (större) tång anv. 
vid smide av järnaxlar m.m. SmG1. -vev vev förenad 
med hjulaxeln på spinnrock Ul. 
B (-ss/i-- Hsl, -sår- Nb, -salt- o.d. NÅmVbLp1; äv. -ssf-
Hsl, -sar- o.d. knLpl, -sala- o.d. J1): axol-bräda = 



237 
	

3axel 

'axel 3 NÅmVbLpl. -hål o. -järn se A. -krok järn- 	axel(n) (och svära) svära (o. banna el. bedyra) Bo. Han 
krok med vilken skaklar fästs vid körredskap Vb. -pinne 	la på a'kksle å svo'r. 4) "sätta iväg med benen på 
se A. -smide smide på tvärträ i kälke ÅmNb. -tyg se A. 	axlarna (J1), "lägga ett ben på axeln (Lp1) o. likn., lägga 
-tåga (-ssk- Hs1) o. -ögla (-saf- Hs1) järnögla på tvärslå 

	
benen på ryggen e.d. Lqgg fötträn ypa aldcsla o kjqt 

(i släde) i vilken skaklarna fästs. 	 (kuta)/ Nb. - e) om "axel" på djur; sälls. Han e ddmmar 
C (-sub-, -su(/)s-, -su§- o.d. Dal, -stjj- UD: axuls-beck 	an &ledan på 'n frå'sk (dummare än axlarna på en 
o. -klubb se A. -nål sprint i (kärr)axels yttre ända Dal. 	groda) J1. 
-pinne se A. -sluta kluven sprint i vagns- el. kärraxels 	2) om den del av klädesplagg som täcker axeln; sporad. 
yttre ända SDal. -spik se A. 	 °Pau oslana va da snoer (snoddar) Bl. Han ha vadd'n 

	

2axel m (alcksält SDal) [jfr lax; jfr äv. 2a x 1 a J om vart 	te alcslen (vadd i axlarna) NÅm. 
o. ett av två (rätvinkliga) hak som görs (mitt för varan- 	3) om ngt som liknar el. påminner om ett axelparti (i 
dra) på varandra motsatta sidor av en slädstake o. som 	bet. 1); täml. sälls.; särsk. a) överkant på kolmila Sdm. 
inpassas i härför gjorda urtagningar i banken (el. meden). 	b) pass (sänka) i bergskam Vrm. 

	

3axel f (i SkB1SmHaUlVb äv. m) (vanl. acc 1, sporad. äv. 	Ssgr: (-sel- (-sil-, -sek-, -el-, -s1-, -21-, 	o.d. Sköl 
acc 2 på första stav.: akkisel (a-, a-; -säl, -sil, -s1) o.d. 	SmBo--SdmVrm—Nb, -sln-, -21n- o.d. Dahl, -sia- 
nästan allm., äv. 	o.d. BlNkUlVstmGstÅm, q'k- 	(-a-, 	-21a-) o.d. SkB1SmHaVgG1ögNkHs1, -sie-, 
Ha, a'yk--, a'åk- o.d. SÖBlHa, akkk(e)1 (ag, -fel, -fek, 	-21e- o.d. VgBoDslÖgVrm, äv. 	afle- o.d. 
-j(e)k o.d. Sm—BoÖgNk(äv. åkk-)VrmVbLpl, 	Vg, aks- Åm): 2axel-band (på förkläde e.d.) SkHaVg 
(a-) o.d. DslUl—GstMpJlÅm, °åk1c-- UlÅm, a'kklin 	Nb. -bast n i bf, skulderpartiet på människa SSk. -ben 
o.d. Da1J1Vikm, °akfeln Mp, a'kkel (-k) o.d. UlÅm, 	nyckelben Sm—G1SdmknLpl, möjl. äv. SkNkVb; sälls. 
a'kel o.d. Ul, a'/sel (-s1) o.d. SkB1SmHa, a'v--, o.d. 	äv. om  axel (Bl) el. skulderblad (Ha). -bjälkarna bf pl, 
Ha, ö'te, 013'- o.d. SkSm, 0v- SkHa, d'u- Sm, 	(skämts.) skuldrorna Ha. Ja ska je de, så alckjka- 

o.d. Bl, aj-, aj- o.d. SkB1Sm, 	o.d. Sk, Oj- o.d. 	bjäkkkera krdlckna. -blad skulderblad SkVgBoDs1 
SkB1Ha, SkHa, 0-, 0- Sk, 42-- SkB1, äv. dgel Vg) 1) 

	
Sdm—Hs1Mp—Nb. -bred bredaxlad; täml. allm.; äv. 

om den del av bålen som utgör fäste för armen, vanl. 	överg. i bet.: stark Sm(JJLgren); äv.: högfärdig, dryg 
innefattande partiet från överarmen till halsen; nästan 	SmÖgVstm. Di ä ablebree å väte (märkvärdiga o. 
allm.; sälls. äv. omfattande skulderbladen; jfr butelj-, 	dryga) Ög. -byxor långbyxor o. väst hopsydda o. med 
häng- o. vänster-axel;jfr äv. härd o. skuldra. 	knäppning i ryggen (anv. av pojkar i skola el. arbete) 
Ja sko rna sa å förgrommat aj högre a'åjcselen (så jag 	Sm. -bära st.v. bära på axlarna VDal. -börd f (SmBo) 
kan inte lyfta ngt) Bl. Han skyle ha börre-t (burit det) 	o. -börda (VgDalNb(Renmarck)) börda som bärs på 
på a'ksle (axeln) Bo. Ho rälcte inte hsnem m-än (mer 	axlarna; äv.: så stor börda som man orkar bära på ax- 
än) knaft te akda Ög. An stakkp sa a'kkjla ku'tt 	larna. -dryg axelbred BoGlÖgDalVb; äv.: högfärdig 
tu-le'en han föll omkull så axeln gick ur led Vrm. Jä ha 	SmÖgVb(JALinder). -epålett (på uniform) SkÖl—Vg 
ont bak malla alcklän (mellan skulderbladen) Åm. Han 	G1NkU1GstHs1Vb. 	(Hs1J12km) o. -fjöl (Hs1HrjJ1) 
jer bräij mälla alckflöm han är bredaxlad Vb. - särsk. 	skulderblad. 2-huvud ledhuvud i axelled Ha. 2-hål (Sk) 
a) i uttr. för gester; särsk. 1) "rycka på (el. uppå) axlarna 	o. -håla (Nb) armhåla. -härdar pl, skuldror Öl. -hög 
o.d. (SdmVrmVbNb), "rycka axlarna (Lp1) som tecken 	adj, så hög som från marken till axeln VgBo. -kast i 
på likgiltighet e.d. De e inte bara te tykka alcksla å't 	uttr. °ta aldcslakast benämning på ett slags brottning 
inte Sdm. 2) "klappa ngn på axeln o.d. som tecken på 	med axelgrepp Gl. -kil kil vid kragen på skjorta Öl. 
uppmuntran, välvilja, tillgivenhet e.d. SkB1SdmUlMp 	-klut = -lapp SmHa; äv.: hl vid halslinning Vrm. 
Åm. - b) i uttr. för besvärjande rörelse; särsk. "spotta 	-kläde halsduk som bärs över axlarna SmDal; särsk. 
el. kasta (el. slå o.d.) (ngt) över (vänstra el. högra) 	om diagonalvikt, färgrik silkesduk Dal. -knapp = -h u - 
axeln SkBlÖgSdmUlVstmHsl. °Sputta tre gågga yor 	v u d Gl. -knop m kulled i axel; i sht om ledhuvudet 
höjra äjselen Sk. - c) i benänmingar på (idrotts)lekar 	SmÖg. -knopp = -knop Bo. -knota = -huvud Ög. 
o.d.; särsk. "draga (krok el. fingerkrok) över axel(n) 	-knubbe uppskjutande del av skulderblad Öl. -knula = 
draga fingerkrok över en annans axel SmHaVgGlNk 	-knop Ög. -knurre eakselknuur Öl(lmf)> = -knub - 
Nb; äv. 'rida axel (el. axlar) SkSmHaNk el. "rida på 

	
be. -knut o. -knuta se axelknut. -knyck m 1) = 

(el. uppå) cucicu(na) HaNb, "stå på akslama Sm, "slänga 	-knubbe; äv.=-huvud Sk. A'slaknyttjen hade kom- 
ngn över axel Ög. - cl) i vissa mer el. mindre bildl. uttr.; 	med aww (hoppat ur, eg.: kommit av) cfslaskålen. 2) 
särsk. 1) "se (el. titta el. kasta) ngn över axel(n) se ned 	axelryckning SkVg. -kota skulderblad Dal. -kvard (-kåk 
på ngn SkSinHaGlÖgNk. °Den han titta anta över axeln 	Vstm), -kvarda (-kåre Ög) o. -kvarde (-kåk o.d. Vg 
Sm. (Han är högdragen o. stram,) han kasta fskket över 	Vrm) = -lapp. -käll m 	o.d. bf sg VbNb) 
aksla baka (bara) Ög. 2) "bära kappan på bägge (el. 	muskelsmärta i axlar (orsakad av tung börda); a.l. I fa 
båda) axlcu(na) om ngn som inte vill ta ställning: vända 	se alcseltjell'n jag får så ont i axlarna (av att bära en 
kappan efter vinden e.d. SkB1SmHa. Han vila altid bära 	tung säck) Vb. -lapp del av klädesplagg (i sht skjorta) 
kappan po bedja ajslårna Sk. 3) "lägga på (el. över) 	som täcker axeln; tygstycke fastsytt över axeln på skjorta 
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e.d. SmVgGlÖgSdmVrm. -led SkBIHa—GlNkUlDal 
J1—Nb. -märke se d.o. -nupen om person: som har 
starkt sluttande axlar Vg. -orv långt lieskaft vars övre 
del vid användning vilar mot axeln Åm. -pigg utstå-
ende knota i axelled VgBo. -plagg trekantig, hemvävd 
sjal buren över axlarna .11. -puta mindre kudde som 
skydd för axeln (vid bärning) Smyg. -remsa (i skjorta) 
Bo. -ryck axelryckning Nk. -ränga tygstycke över ax-
eln på skjorta Ög. -sjal hemvävd (el. stickad el. virkad 
e.d.) sjal (av varierande form) buren över axlarna Bl 
SmHaVgÖgNkVrmUlDal. -skolla (Dal), -skovel 
(VgDal), -skrolla (Dal) o. -skyldra (ÖgNkVstm) skul-
derblad. -skål (ledskål i) axelled SSk; jfr -k nyck 1. 
-skår i uttr. gå akkjiraskålra (bf) om slåtter- el. skörde-
karl: efter att ha mejat en "skår" (sträng) gå tillbaka till 
utgångspunkten (för nästa skår) med lien över axeln 
Vg. -slott adj e-s/utt Vrm, -skuttar Vg) som har slut-
tande axlar. -smal smalaxlad SmÖgHsINb. 141ckslasmaler 
ssm en snok Sm. -spjäll = -lapp Sm. -stopp n o. 
-stopping f fyllnad över axeln (i rock) Vg. -stycke = 
- lapp Sk—BoÖgVbLp1Nb; sälls. äv. benämning på 
väst SHa. -stöpa kil vid halslinningen på skjorta Dsl. 
-tand se d.o. -tåg rem för bärning över axeln Sdm. 
-vred smärta i axeln (p.g.a. reumatism) Ul. -ök m o. n, 
om axelstycke på skjorta Bl. 
Avledn.: -axlad adj, i ssgr: som har sådana axlar som 
förleden anger; nästan allm.; se bred-, butelj-, 
häng-, kuv-, slutt-, yv-axlad m.fl. - -axlig 
(-ot, -ug) adj 	SdmMpÅmVbLpl, "-at Vrm, ^-ug 
SdmUlVstmVbLpl> = -axlad; se bred-, häng-, 
kul-, kut-, kuv-axlig m.fl. 

axelknut m o. axelknuta f (alchkalkngt, alckjite-, 
a'§§1ta- o.d.; äv.: a'kkjtrakngta Vg) [jfr 

vraxel(knut)]hårdknut. 
axelmärke n eakselmaark Öl(lmf), alchlalmärke Ha, 

Vg(RzS)> ägarmärke (av varierande form) som 
klippts el. skurits in i kreatursöra ÖlHaVg. 

axeltand f (a'kkselitann (a-) o.d. SmVgBoDslÖg, äv. 
-s1--, -11--, -§lr- o.d. VgBoDslÖgVrm, a'klcs(e)l-

o.d. Dsl; alksla- (a-) o.d. ÖB1SmHaÖg, äv. 
o.d. SmHaVgÖg, gkla- Ha; alcksle- (a-) o.d. 

SmBoDsl, äv. -e- o.d. VgBoDsl, dj51e- o.d. Vg) 
oxeltand (jfr d.o.); a.l. (Käringen grinade) °så akksle-
tännera såss (syntes) på-na Vg. 

axhjul se la x e 1 . - -axig se ax avledn. - axing kvickrot, 
se äxing . - axing-boss se laxa avledn. 

'axla v 1 ea1cslä Gl, &Usla ÖSdm> [till 'axel 4] i 
vissa förb.: "a. av o. ^a. bort, genom att skära av "axlar" 
(maskstolpar) dela itu (nät) resp. avskilja (nätdel) Gl. - 
^a. ihop binda ihop (nätstycken) ÖSdm. 

2axla v 1 (alckida NSm, -sia SDsl) [väl eg. samma ord 
som lax a; jfr d.o.] sponta (bräder) SDs1; äv. i förb. ^a. 

ur göra rätvinklig urtagning i kant på (trästycke) för 
hopfogning (med motsv. utskjutande del på annat trä-
stycke) NSm. 

3axla v 1 o. axlas v dep 1 (alckfsla (a-, a-; -11a, -fia, 
-ra) o.d. Öl—BoG1—GstLp1Nb, äv. 	o.d. SinNk 
UlVstm(äv. og, lkk- Dsl, dian il, ajisla (a-) o.d. 
SkHa, ä j-, öj- Sk, a'å- o.d. Sm, äv. affira Vg; alcsles 
Öl, °axlas Ög(IhreS)> [till 3a x el] 1) tr, taga el. bära 
(ngt) på (el. över) axlarna; spr. st.; särsk. med avseende 
på klädesplagg VgJl. - särsk. bildl.: bära el. ta på sig 
(en uppgift e.d.) HaVrmUl. °Daj däga (den flickan) 
fekk mö å ajsla, når mora baj bstte (blev borta) Ha. 2) 
göra rörelser med axlarna (el. en axel); ofta som uttr. 
för en känsla, t.ex. motvilja, obehag, missnöje, likgil-
tighet, förakt; spr. st. - särsk. a) intr (Vstm) el. refl 
(SkÖl—VgGlÖgNk—Dal) el. dep (Öl) el. i uttr. "a. på 
sig (NkVstm): rycka på axlarna; refl äv.: vrida o. vända 
på axlarna (el. en axel) ÖlSmÖgSchnNk; skaka på (el. i) 
axlarna, ruska el. skubba sig SmVgDs1Vstm; äv.: höja 
på axlarna (äv. för att göra sig myndig e.d.) SkSmHa 
SdmVrmUl; äv. i uttr. "a. på sig sträcka på sig Vg. Han 
åkflar på-sse, så en kan tro at han har pilkoner (löss) 
Nk. Han jekk å jgpde se grömme (såg hotfull ut) å 
ak1cslade se (sköt upp axlarna) Sm. - b) överg. i mer el. 
mindre bildl. anv. 1) intr (Vg) el. refl (SmVgUlVstm 
(Herweghr)) el. dep (Ög(IlireS)), dra sig för ngt; vara 
el. visa sig missnöjd (o. orolig). Nsr hag-gått å akkjkat 
a stunn, så snuvv-en å' ut (lomade han iväg ut) Vg. 2) 
refl, brösta sig Öl(hnf); visa sig morsk Nk(lmf). 
Särsk. förb.: a. av 1) refl, i uttr. "a. av sig, lämna ifrån 
sig ett uppdrag e.d. Nk. 2) intr o. refl (i uttr. ^a. sig av), 
motvilligt ge sig av (för att göra ngt) el. motvilligt sätta 
igång (med ngt) Vg. - a. om 1) i fråga om kläder: 
hastigt byta om Nb. 2) flytta (börda) från ena axeln till 
den andra Ost. - a. på refl, i uttr. ^a. på sig, med 
avseende på klädesplagg: ta på sig Ul. - a. stad intr o. 
refl = axla av 2 Vg. - a. till intr o. refl (i uttr. ^a. sig 
till), motvilligt ta sig för (med att göra ngt) Vg. - a. 
upp 1) tt, lyfta upp (ngt) (högre upp) på axeln el. ax-
lama Vg(lmf)Nk; rätta till (en axelbörda) SDal. 2) refl, 
i uttr. "a. sig upp (höja sin ena axel) VSm. Hu akkslade 
se upp för å höra bätter (om sängliggande kvinna). 3) 
refl, i uttr. "a. upp sig sträcka på sig; morska upp sig 
SmVgBoDs1; jfr ax a upp sig; äv. i uttr. 'axIra upp 
huvet sätta huvudet högt Vg. 
Avledn.: axlande s obeslutsamhet el. ovilja (mot) att 
göra ngt Vg. - 2axning s axelryckning (som tecken på 
missnöje e.d.) Sm(J1Lgren). 

-axlad adj o. 	adj se 3a x el. - I-3ayming se lax a 
avledn, 3a xl a avledn. resp. o f sni ng . - axol se 'axel. 
- -axt se ax avledn. - axul se la x e 1 . - axur spilld 
säd, se ax ssgr. - akt se avät e . 
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b n; äv. m NVrmNDal <be o.d. SkSmHaVgGl(i 
ssg)SdmVrmUlMpJ1Nb, bi NDal, °bai Vg(brd 1701 i 
SvLm 1917» bokstaven el. konsonanten b; a.l. Du sa 
(skall) föra be'a minna (mindre) Sm. Dän som har saft 
(sagt) a, får si (säga) be (tales.) Sk; varianter från 
SkSmSdm. 
Ssg: b-kusin [jfr a vkusi n] brylling Gl. 

s (i SinNÖg n) o. lbae n (ba o.d. SmÅm; ba' VDal> 
[jfr 2a, 2a e o. b ä ] i (el. som lån från) småbarnsspråk: 
avföring, bajs; a.1.; äv. allmännare: skräp, smuts Åm. 
D-e (det är) bara ba Åm. 
Avledn.: baig adj ebai Sin) om småbarn: nedsmutsad 
av avföring. 

2ba v se 4b ad a. 
3ba interj (ba o.d. B1Sm(JJLgren)HaVgDsl, be NVrm; 

äv. cirkumflekterat el. utdraget a (med inskott av h)) 
[jfr 41) ä ] som härmord för fårets bräkande Sm(JJLgren) 
VgDs1NVrm; äv. återgivande kalvens läte Bl. Hsnnt 
stijj bä'ss'n (hur säger gumsen)? -Baa! Vrm. - särsk. i 
uttr. 'säga varken bu eller ba vara moltyst Ha. 

413a interj (ba (upprepat) Sm(enst.)> härmande en prat-
sam persons tal (i avsikt att tysta denne); "blablabla" 
e.d. Ba-bba-bba', ha du inte babkat slut snat? 

Sba interj (ba o.d. Sm, be NVrm; stundom upprepat (med 
kort paus emellan)) [till lb a; jfr 6a a 1] L som upp-
muntran till småbarn att pressa ut avföringen NVrm. II. 
som åthutning, förebråelse e.d. (till barn som gjort på 
sig): fy, skäms Sm; äv. som förmaning till småbarn att 
låta bli ngt orent; a.l. 

6ba interj <ba (uttalat "med darrning på läpparna") NI» 
som kommandoord till dragdjur: fram. 

7ba interj <be J1> som skrämselord (till barn); bu. 
8ba interj (bo o.d. HaVg(lmf); stundom upprepat> som 

uttr. för misstro, ringaktning, förakt e.d.: äsch, prat, 
bah. 

lbaa v 1 ebaa Smj [till Ib a ; jfr 3a a ] i (el. som lån från) 
småbarnsspråk: tömma tarmen, bajsa. 

2baa v 1 <ba'a Vg, °Ma Sm(JJLgren o. därefter Rz» [till 
3b a] om får: bräka; a.1.; äv. (skämts.) om person: "bräka" 
Sm(JJLgren; sälls.). 
Avledn.: baande s <ba'anne Vg> bräkning. 

Baal n pr <bals (gen) Gl> i tales. "gå i Baals präster gå till 
spillo. °Ftimtn tunnår vakt! (vete) gick i bals prästar, 
sum dn (man) bräukar sägä. 

basande se 2b a a avledn. 
lbabb o. babber m (babb, ba- o.d.; -babber (i ssg) 	1) 

= Ib ab ba 1; särsk., i pl: vägglöss. 2) liten pojke, 
parvel; jfr vall-babber. 

2babb n °bobb Bo(enst.)> [jfr 4b a] pladder, babbel. 
3babb oböjl. adj o. interj <babb ÖSm) i (el. som) var-

nande el. förmanande tillsägelse till småbarn: förbjudet 
(att röra); "ajaj". °Itör-t innte lille f1ekka, dä ä babb. 

lbabba f <balbba o.d. VgUl(äv. be'-)) [jfr bobba s] 
om större insekt (såsom skalbagge) el. annat kryp 

Ul; jfr grå-babba. °Svarta babber har äti opp 
bönerna. 2) nedsättande om (lösaktig) flicka el. kvinna 
VgUl(som efterled); jfr k a rl - , lort -babba. 

2babba s (i Han) (balbba Sk, bo'- Ha) = 'b a (början). 
3babba s o. lbabbe m ebaba Sm(JJLgren o. därefter 

Rz), °babba Ha(Osbeck); `babbe SÖVrm(Imf» i (el. 
som län från) småbarnsspråk: pappa. 

4babba se 3b ab be. 
5babba v 1 <balba NSk> = 1b a a; äv. i förb. "b. på sig. 
6babba v 1 <balba o.d. SSk> glo, (fån)stirra. Va står du 

babbar ettår? Han gloude å babbede. Babba po fålk. 
Avledn.: babbig (bl. -ot) adj <ba'bbecl SSk> som (fån-) 
stirrar, som gapar o. glor. 

7babba v ebabba Vg(lmf)> [till 8b a] säga "ba" (som 
uttr. för missaktning). 

8babba interj <balka o.d. NSk—Sm> [jfr 5b a II, 3b ab b] 
i (el. som) varnande el. förmanande tillsägelse till små-
barn: låt bli, "inte röra"; a.1.; äv.: passa (dig); sälls. 
Babba (dä)! Bl; motsv. från NSkÖlSm. Babba, Lilla fa 
du bask (annars får du smäll)! Bl. °Babba öksan! Bl o. 
Sm. °Bobba, om du rörå del! Sm. 

labbe m se 3babba. 
2babbe m (ba'bbä o.d. Ul, cbabbe, "babe Bl o. Sm(Spegel 

1712, Ihre 1769 o. väl därefter Rz» 1) = Ib abba 1 Ul. 
= 1b ab b 2 B1Sm; äv.: spädbarn, dibarn Ul. °Babben 

låg å skrek ätter snutten (bröstet) Ul. 
3babbe m o. 4babba s <balbana (bf pl) SSk, °bobba (i 

ssgr) SSkB1(Rz); °-babba (i ssg) VSk> [till 6b abb a] I. 
i bf pl: "ögonen" (väl med nedsättande innebörd e.d.) 
SSk(enst.). II. [jfr bobb e] om fånstirrande el. enfaldig 
person; i ssgnia starr-babbe el. -babb a o. trad-
babbe. 

'babbel m (Ö1SmVrm) el. f (Vrm) el. n (VgSDal) 
(ba'bbelf o.d. Öl(lmf)SmVgVrmSDal) om pladdrig el. 
sladderaktig person, i sht man (if: i sht kvinna); a.l. °Ni 
ä fall ena fiffiga babbak Dal. 

2babbel n <ba'Ibbelr, -1 o.d. täml. allm. (ej bel. från G1 
Hs1VbLp1), ba'- sporad., be'- SDal, va'- Nk, ba'bel 
Sk, °babel Ha> pladder, babbel; struntprat; sladder; a.l. 
Ja jettsr int hö-ge dä babbks Gst. Å tskke babbek bry 
du da (dig) om! Åm. 

babbelaktig se 3b abb 1 a avledn. 
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babbelera v 1 <babelä'ra Sk(enst.)) babbla, sladdra e.d. 
babbeländska f ebabbelänska Nk(lmf), "babelänskä 

Sdm(lmf), "babyländska Vstm(enst.)) [jfr 2b ab be! o. 
labbeländska; formerna från SdmVstm möjl. med 
anslutning till "babyloniska] skämts. om  obegripligt 
språk; rotvälska; i tales. °taka babbelänska, som ä 
hvasken tyska häller svänska Nk; likn. från SdmVstm. 
Avledn.: babbeländsk adj labyländskVstm> (skämts.) 
utländsk, främmande; i tales. °ni ä babyländsk - varken 
tysk eller svensk! 

babber se 113 a b b. - babbig se 6b abb a avledn. 
'babbla f (balbblra, -la o.d. Sm—BoÖgSdm(lmf)Vrm 

VstmMpNb, 	SDal, bd- o.d. Ög, ha'- Ha(äv. 
ba'b/a)VgVVstm, cbabblra Nk(lmf), bolla Sk; bl. i bf 
sg: baIbtran SDalGst, ba'bbka Vrm, 'babblan SkB1, 
'babbla kn(lmf), "babblu Gl, hallan SVSm, cbabtra 
Mp, -babtrg, -bavtrq (i ssg) NDal. Anm. I bet. 11 ibland 
mer el. mindre rsprl form, t.ex. bf sg "-an i mål med 
genuint "-a) 1) om pladdrig el. sladderaktig person, i sht 
kvinna Sm—BoÖgSdm(lmf)Nk(lmf)SDal. "Dänn 
babblan ska då sprenga å skriga amm allteng Ha. 
Aldcsel, de ä då e rekkti babbtra Bo. 2) trut, käft; oftast i 
bf sg (jfr anm. ovan); vanl. i uttr. "håll babblan (på 
dig); spr. st. Styv i babblan Sm. °Dän där kämga dö ä 
aLlt e sam har babblra igång ög. 3) [jfr 3b abbla 2] i 
ssgn har-babbla (enkelbeckasin) NDal. 

2babbla f ebabblra VgVstm, "babblrer (pl) Ög> spott-
loska; snorklump ÖgVstm; äv. dels: kvissla, varblemma 
Ög, dels: bläckplump Vg; jfr spott-babbla m.fl. 
"Gå ut å spstt, en vill inte si babblrer på gstrvet Ög. 

3babbla v 1 (bcebbtra (-la), bo'-, bd- o.d. nästan allm., 
bolla o.d. Sk—Ha, "babträ Mp, ba'vetr NDal, valbtra 
o.d. Nk> 1) intr, pladdra, babbla; tala fort o. otydligt; 
prata strunt el. skvallra; skrodera; nästan allm.; äv. tr, 
pladdra om (ngt); enst. bel. från Sm o. Ha. °Di stauå 
(står) å babbla mä vaannra Sm. Nu har-e (du) babblrat 
nokk, du kan snatt slida ud munnen Ha. Ja vat inte va 
dö ä han babbtrar Ha. Va babbire-clu ti (om)? Mp. - 
särsk. i utvidgad anv. a) säga emot, käfta emot; sporad. 
°Statt (stå) inte o babbla få dau söllta (för då slår) ja te 
de på plytet Sm. - b) om fågel: kvittra Vg(enst.). Han 
(dvs, fågeln) babbtra så grofft. 2) opers, angivande 
enkelbeckasinens vibrationsljud NDal. 3) slafsa; i förb. 
babbla uti. 
Särsk. förb.: b. emot bjäbba emot, käbbla emot Åm. 
Stå innte å babbel! emot! - b. med i uttr. 	med om 
ngt blanda sig i ngt (när andra pratar) Gl. "Ha (hon) ska 
babblä md um allting. - b. mot = b. emot R - b. om 
skvallra om, tala om SmHaVgögUlVb. Va sulle du 
babbtra u'mm dö före? Vg. Du får inte bablre s'mm dö 
här för far å mor Ög. - b. på pladdra på SkSmHaVrm 
UlVstmil. °Babbla innta på så, enn bli så tje å att 
(utled på det) Sm. - b. upp rabbla upp, veva ur sig 
HaVg(Frigell o. lmf). Du kann ds bablra opp allt va du 
väjd (vet) Ha. °Babbla upp ena laxa Vg. - b. uppå = 
b. på Lpl. - b. ur refl, vräka ur sig Vg. Han babbtra 

u-,ö va sum hällst. - b. uti refl i uttr. ^b. uti sig, om 
hund: slafsa i sig (vatten) A. - b. å = b. på NDal. 
Ssgr (-ek-, -el- o.d. SkSmVgÖgSchnNkVnnkn, -tre-, 
-le- SkSmVgNk) (om ej annat anges betecknar nedan-
stående ssgr person som är pladderaktig, skvalleraktig 
o.d.): babbel-hals Vg. -hane SmVg. -hans NSk. -has 
SÖSm. -kajsa Nk. -kung NkVrm. -käring SmVgÅm. 
-tabba Sdm. -maja Nk. -makare SmVgÖgNk. -masse 
SÖSm. -måns Vg. -röv NSk. -taska Vg. -tyg skämts.: 
trut, käft Vg. Dö va et jiikkla babbetu han har. -tyska 
skämts.: sladder Nk(lmf). 
Avledn. (om ej annat anges betecknar nedanstående 
avledn. person som är pladderaktig, skvalleraktig o.d.): 
babbelaktig adj pladderaktig J1(lidm). - 'babbla f se 
d.o. - babblande n 1) som vbals SkB1SmHaVgÖg 
Nk(lmf). 2) i bf: trut, käft HaVg. Hall babblrant! Vg. - 
babblare m spr. st. - babblas m <ba'bblras, 	o.d. 
SmVgÖg>. - babble m (NHaÖg) el. n (NHaVg). - 
babbler m Sm. - babblerska s Vrm. - babblesa f Vg. 
- babblig (äv. -ug, -ot) adj pladderaktig; äv.: skvaller-
aktig; spr. st. - babblik m (ba'bbtrik, -ek VgVVstm, 
va'bkek Nk>. - babblop m <ba'bbtrop Ha). - babblus 
m <ba'bbtrus, ha'- o.d. BoNVrmSDal>. 

4babbla v [till 2b ab blaj plumpa, fläcka (med bläck) Vg. 
babblande, babblare m.fl. se 3b abbla avledn. 
babbra v ebabbra Vg(lmf)> pladdra, sladdra. 
babelua s (babelu'a SSk(enst.)) [jfr babelun 2] om 

stor o. klumpig kvinna. 
babelun n (babelu'n o.d. Sk> 1) oväsen, liv; särsk. i uttr. 

hålla b. föra oväsen, leva om Sk. Ett hamns babbelun. 
°Di väsnas å hällt babelun. 2) nedsättande, om stort o. 
oformligt föremål; skrälle, åbäke SSk(enst.). Hon hade 

rälet (fult) babbelun po howweded (i fråga om hatt). 
babian m <babbia'n o.d. SkVgSdm(linf)Nk(lmf)U1> särsk. 

nedsättande, om ohyfsad el. storvuxen man SkVgUl; 
äv. om  ful person Sdm(linf)Nk(lmf). 

babord n o. adv (balboct, ha'-', -bok, -bor o.d. spr. st., 
babo'lr GUL ba'rbo ÖSk>. 

babus adv seburdus. -babusemsebarn-buse. 
baby m <belbe SHa> spädbarn. 
'back o. 'backe m <bakk, ha- o.d. Götal(ej Öl)VrmUl 

Mp(lmf); bakke, ha- o.d. BlVgBoÖg o. som senare led 
i ssg SkSmDs1SdmUl> 1) skiva försedd med (vanl. fyra) 
uppstående kanter; (trä)låda (vanl. med låga kanter); 
tråg, ho; behållare o.d.; a.1.; äv.: bricka; uppläggningsfat 
VSk; jfr agn-, bruk-, bröd-, ler-, mjöl-, skur-, 
spik-, spott-back(e) m.fl. En bakk fl3) aw &gg 
(murbruk) Sk. Di hade havren i en bakk nar di sådde 
Ha. 2) matbunke för "baddag" (i bet. 1) BlHaGlUl; 
ställvis äv. om  matskål i allm. Föreldrar u så smabani 
di å't ör sam (samma) bakk Gl. 
Ssg: back-lag 1) på fartyg: grupp av besättningsmän 
som äter ur samma back BlHaGlUl; äv. i allmännare 
anv. a) matlag av arbetare; äv. övergående i bet.: arbets-
lag Sm. b) personer som äter (el. dricker) tillsammans 
B1Sm. 2) skara, gäng, sällskap SkSmVg. 
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FÖRKORTNINGAR: KOMPLETTERINGAR 

fl 
fsax 
inf 
konj 
konstr. 
lat 

n1 
nysv 
sannol. 
sn 

finskt (osv.) 
fornsaxiskt (osv.) 
infinitiven (osv.) 
konjunktioner(na) (osv.) 
konstruktion(en) (osv.) 
latin (osv.) 
maskulinum; meter 
nederländskt (osv.) 
nysvenska (osv.) 
sannolikt 
socken 
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